
K O N F A U N D E R L A G 
M A L M Ö

FÖRSAMLING
Bidraget kommer från Malmö Pingstförsamling.

TEMA
Konfirmationsmaterial.

SAMMANFATTNING OCH SYFTE
Ta del av Malmö Pingstförsamlings konfirmationsunderlag. Detta material innehåller 
bland annat: Upplägg- och planeringsunderlag för ett konfirmationsår, information till 
hjälpledare, planering för konfirmationsläger och upptaktshelg.



KONFIRMATION 
Förslag på tankar och upplägg 

 
 

TIDSPLAN 
 
AUGUSTI: 

- Planera konfirmationen. 
- Bjud in talare. 
- Rekrytera hjälpledare och ha ledarträff/-träning. 
- Få ut info om konfirmationen i olika medier och ordna så att ungdomar kan anmäla sig. 
- Anmäl studiecirkelverksamhet till Bilda för att kunna få ekonomiskt stöd (till att t.ex. köpa in 

andaktsböcker eller annat material att ge till konfirmanderna). Detta sätter igång 
närvarolistorna. 

 
SEPTEMBER: 

- Konfirmationsträffarna drar igång. 
- Gör en lokalavdelning för konfirmationsgruppen under Pingst Ung. Ha årsmöte och be 

konfirmanderna och hjälpledarna att bekräfta medlemskap. 
 
DECEMBER: 

- Fyll i närvaro för sista träffen och skicka sedan in Bildalistorna. 
- Påminn alla om att bekräfta medlemskap i lokalavdelningen under Pingst Ung. 
- Redovisa lokalavdelningsverksamhet till Pingst Ung via People. 

 
JANUARI: 

- Ha årsmöte för lokalavdelningen under Pingst Ung igen och bekräfta medlemskap. 
 
FEBRUARI: 

- Se över planering för avslutande studieresa: 
- Upplägg 
- Info till (hjälp)ledare 
- Info till konfirmander och målsmän 
- Ekonomi 

 
MARS: 

- Börja fundera på vad konfirmanderna och hjälpledarna/ledarna ska få som gåva vid 
avslutningsgudstjänsten. Lägg gärna beställning i slutet av mars. 

 
 



APRIL: 
- Studieresa: 

- Mejla gärna info till målsmän, så att de vet vad som kommer hända, samt får 
kontaktuppgifter (igen) till ledarna. 

- Dubbelkolla hur många som ska med och beställ ev. entrébiljetter. 
- SMS-grupp för att snabbt få ut info till alla under resan. 
- Kontaktlista med namn och nummer (och målsmans namn och nummer) till 

åtminstone ledarna. 
 
MAJ: 

- Avslutningsgudstjänst 
 

FÖRSLAG PÅ INFOTEXT 
Konfirmation 

Är du född 2005? 
Är du intresserad av vad kristendom handlar om - egentligen? 
Har du hängt i kyrkan länge, men inte riktigt fått grepp om vad det faktiskt går ut på - på 
riktigt? 
Eller kanske har du bara hört att konfirmation är nåt bra och vill hänga på? 

 
Oavsett, så är du VARMT VÄLKOMMEN till vår konfirmationsgrupp! 

 
Anmälan 

För att vara med behöver du anmäla dig genom att fylla i formuläret här: [ infoga länk till 
anmälningsformulär t.ex. via Google Formulär ]. Efter att du har anmält dig, kommer du få 
ett bekräftelsemejl med mer information. Om du inte fått ett mejl inom ett par dagar, hör då 
av dig till [ namn och mejladress till ansvarig ]. 

 
Sista anmälningsdag är [dag och datum ]. 

 
Tider 

Vi träffas på [ dag, tid, plats ]. Uppstartshelgen är [ dag, tid, plats ] . 
 
Studieresa 

[ Dag, datum ] planerar vi en resa till [ plats ]. [ Beskriv vad som ska göras på studieresan, 
t.ex. om man åker till Göteborg: På lördagen går vi på Liseberg, umgås och har kul. På 
söndagen besöker vi gudstjänster i två olika kyrkor. ] 

 
Kostnad 

Konfirmationen är i grunden kostnadsfri. I samband med övernattningar och 
gemenskapsaktiviteter betalar man dock en liten summa för maten. Inför resan till Göteborg 
kommer vi att samordna dagsverke, där konfirmanderna arbetar ihop pengar till inträdet till 



Liseberg. Transport, boende och de mindre måltiderna bjuder vi på under Göteborgsresan. 
Däremot står man för åkband, lunch och kvällsmat själv. 

 
Frågor 

[ Kontaktuppgifter till ansvarig ] 
 
Vi ses på konfirmationen! 
 
Gud välsigne dig! 
 
 

TRÄFFAR 
Förslag på upplägg: 

- 17.00-17.20: Drop-in-fika (mackor, frukt) 
- Huvudledare köper in. 
- Konfirmanderna roterar ansvar att plocka fram från kl 16.45. SÄG DETTA UNDER 

UPPSTARTEN och påminn ofta - fixa schema och meddela målsmän. 
- 17.20-17.45: Aktivitet/lek 

- Ansvariga: Hjälpledare 
- 17.45-18.15: Undervisning (max 20 min, så att det finns tid för info) 
- 18.15-18.45: Samtal i mindre grupper 

- Samtalsfrågor skrivs av talare. 
- Kanske hjälpledarna kan sitta med nån av de mer erfarna ledarna i början i samtalet 

och lyssna in hur vi gör, så att de kan leda samtalsgrupp senare? Även ha lite träning 
(pointers och rollspel) med dem innan vi börjar? 

- Alt. undervisning + samtal i gemensamt pass där samtalsfrågor sker som bikupor 
eller på annat sätt insprängt i undervisningen. 

- 18.45-18.55: Bönestund 
- Möjlighet för konfirmanderna att i de smågrupper de sitter i dela böneämnen och be 

tillsammans. Ge även utrymme att dela om de fått bönesvar på nåt de lyft i 
konfabönen. 

- Avsluta med nån minututmaning som vi loggar resultat på och har pris i slutet på 
terminen/året, så att det är lite mer energifullt i slutet. Hjälpledarna ansvarar. 

GUDSTJÄNSTER 
- Obligatoriskt vid större högtider (se schema). 
- Två gudstjänster i samband med studiebesök. 
- Vi tvingar inte konfirmanderna att gå på gudstjänst, men vi kommer att starkt uppmuntra 

dem att gå. Vi kan under terminens gång, när vi vet hur gudstjänsterna ser ut, peppa 
konfirmanderna att gå på några av de “vanliga” söndagarna. Större chans att de kommer om 
de vet att fler också är där samtidigt som de är. 



EKONOMI 
Pingst Ung [ region, t.ex. Skåne ]: 

- Sök bidrag för t.ex. studieresa. 
 
Bilda: 

- Skapa studiecirkelgrupp av konfirmationen, så att närvarolistor kan fyllas i och ekonomiskt 
stöd kan ges för t.ex. materialinköp. 

 
Liseberg: 

- Entré: 
- Konfirmanderna jobbar ihop detta via dagsverke (t.ex. sälja fika och panta burkar). 
- Gruppentré beställs online nån vecka innan avfärd. Räkna med 100 kr/pers (dvs. ca 

4000 kr). QR-kod mejlas till beställaren - bara att visa upp, så kommer alla in. 
- Hjälpledare får gärna hjälpa till med fikaförsäljning, men primärt konfirmandernas 

uppgift. Ihopsamlat bör dock täcka alla som ska åka med, inkl hjälpledare, 
huvudledare och ev. annan vuxen som åker med som extraperson. 

- Åkband/biljetter: 
- Varje person står för detta själv. 

- Mat: 
- Lunch och kvällsmat på Liseberg står var och en för själv. 

 

LEDARTRÄFF 
Exempel på upplägg: 

- Rundan och fika: 
- Egna erfarenheter av konfa. 
- Varför vill de vara hjälpledare? 

- Genomgång av “info till hjälpledare” (exempel finns här) och samtal kring detta. (Skriv ut och 
dela ut till dem att ta med hem för att läsa igenom igen?) 

- Inför uppstartshelg 
- Rollspel för att träna att leda samtalsstund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONFIRMATION   
Info till hjälpledare 

 
 

SCHEMA & UPPLÄGG 
Se separat fil för detta. 
 
Träff varannan vecka kl 17-19. De är fördelade i två grupper som roterar mellan träffarna. Om man 
inte kan vara med, kan man antingen byta med nån annan eller åtminstone stämma av med 
gruppen, så att det ändå känns bra med de som kan komma. Meddela också ledarna. 
 
Hjälpledarna är på plats kl 16.30 för att hjälpa till att möblera om i salen och plocka fram material 
(Biblar, papper, pennor, aktivitetsmaterial). 
 
En fredag ser ut så här: 

- 16.30 – Hjälpledare på plats för att möblera om och plocka fram material. 
- 16.45 – Konfirmander på plats för att förbereda fika. Hjälpledare får gärna hjälpa till. 
- 17.00 – Fika med konfirmanderna. 
- 17.20 – Hjälpledare leder lek/aktivitet. 
- 17.50 – Förflyttning till undervisningssal. 
- 18.00 – Undervisning. 
- 18.20 – Samtalsgrupper. 
- 18.40 – Bön i samtalsgrupperna. 
- 18.50 – Hjälpledare leder en miniutmaning. 
- 19.00 – Konfa slut. Hjälpledare hjälper till att ställa tillbaka möbler och material. 

 
Hjälpledarna tar hand om en lek varje träff. Den bör inte fylla ut 30 min, eftersom det krävs lite tid 
för förflyttning. Tänk på att vara väl förberedda innan träffen, så att ni vet vad ni ska göra, att ni har 
all utrustning som behövs för leken, samt vilka regler som gäller för leken. Vi har en konfirmand som 
behöver veta vad som kommer hända under träffen för att kunna förbereda sig mentalt för att 
kunna vara med. Det allra bästa hade varit om vi vet vilken lek som planeras och hur den kommer gå 
till, så att vi kan berätta det för konfirmanden. Skulle det vara så att någon av hjälpledarna stämmer 
av med konfirmanden under fika, så borde det gå bra också. 
 
Hjälpledare uppmuntras att vara med och plocka fram fika, även om det är konfirmanderna som 
ska se till att det görs. Se det som ett utmärkt tillfälle att lära känna konfirmanderna lite mer, 
eftersom ni gör nånting tillsammans och kan prata om vad som helst. 
 



Hjälpledarna hjälper till att leda samtalsgrupperna i anslutning till undervisningspasset under 
träffen. Vissa talare kommer att baka in diskussionsfrågor i undervisningen, medan andra samlar alla 
diskussionsfrågor efter undervisningen. 
 
För att avsluta träffen med lite mer energi och glädje, håller hjälpledarna i någon form av 
miniutmaning på max ett par minuter. Detta skulle kunna utföras i lag, som konfirmanderna har 
genom hela läsåret och i slutet av året koras ett vinnande lag. Även här behöver leken vara 
förberedd innan träffen, så att ni vet vad ni ska göra, att ni har all utrustning som behövs, samt vilka 
regler som gäller. 
 
När träffen är slut vore det bra om hjälpledare kunde hjälpa till att plocka undan och möblera 
tillbaka i salen. 
 
Inskrivna gudstjänster på schemat är obligatoriska även för hjälpledarna. 

FÖRVÄNTNINGAR 
Ta ansvar! Som hjälpledare bär du ett särskilt ansvar, som vi litar och tror på att du klarar av (annars 
hade vi inte bjudit in dig att hjälpa till). Det innebär att du... 

- … är förberedd på det som du ska ta hand om, speciellt lekarna. Detta innebär att du har 
bestämt vilka regler som gäller, har förberett de grejer som behövs, att du vet vad du ska 
säga och att du har tänkt igenom det hela ordentligt. Ha gärna också en back-up-lek om det 
visar sig att leken går mycket snabbare än du först trott. 

- … kommer i tid och håller tiden. Det visar på respekt för allas tid. 
- … agerar som en förebild under samlingarna. Sitt med på samlingarna, knappa inte runt med 

mobilen, sitt inte och snacka massa med grannen när nån annan pratar, osv. 
 
Kommunicera! Om något händer, du behöver hjälp med något, något strular, du blir sen, du blir 
sjuk, eller vad som helst annat - hör av dig i tid, så att vi kan hjälpas åt. 
 
Lär dig namnen på konfirmanderna! Det hjälper dig att bygga relation till dem och det hjälper dem 
att känna sig sedda. Det gör inget om du glömmer namnen och behöver fråga dem igen. Det visar att 
du bryr dig tillräckligt mycket för att försöka lära dig deras namn. 
 
Umgås med alla konfirmander! Inte endast dina bästa vänner eller de du känner dig 
bekvämast/tryggast med. Konfan är konfirmandernas tid och fokus ligger på att de ska ha det bra 
och få lära känna fler vänner. Hjälp dem i det, både genom att backa undan från vissa, att hjälpa 
andra in som annars hänger i utkanten, eller att även sätta ner foten för någon som behöver lugnas 
ner lite. 
 
Sitt med konfirmanderna när vi har obligatoriska gudstjänster (se schema), om du inte specifikt har 
en annan uppgift under gudstjänsten, som kräver att du sitter nån annanstans. 
 



Var en förebild för konfirmanderna och gå på gudstjänst annars också - inte bara på de 
obligatoriska. Konfirmanderna uppmuntras att gå på fler gudstjänster än de obligatoriska. Att ha nån 
hjälpledare där som ser dem och hälsar på dem kommer göra väldigt mycket! 

ANSVARSUPPGIFTER 
- Hjälpa till att möblera om inför och efter konfaträff, samt plocka fram material. 
- Hjälpa till med fika innan träffen börjar. Främsta ansvaret ligger på konfirmanderna, men du 

är med på plats. 
- Aktivitet ca 20–30 min (inkl förklaringstid). Nån lek som hjälper konfirmanderna att ha kul 

tillsammans. 
- Leda samtalsgrupp. Varje hjälpledare kommer alltså sitta med en grupp och leda samtalet i 

den gruppen. Det är möjligt att man är 2 (hjälp)ledare i varje grupp också. 
- Miniutmaning i slutet av träffen. 
- Hjälpa till under uppstartshelgen (för den som kan vara med). 

ATT LEDA SAMTALSGRUPPERNA 
En viktig del av undervisningen och konfirmationen är att få möjlighet att bearbeta det man lär sig 
och att få upptäcka tron. Därför vill vi göra vårt bästa för att hjälpa konfirmanderna med detta. 
 
Samtalsgrupperna är till för att låta konfirmanderna få tid att prata om ämnet. Hjälpledaren ska 
bara sätta igång samtalet, inte själv prata för mycket eller svara på frågorna. Om konfirmanderna 
ställer frågor till dig som hjälpledare - skjut tillbaka frågan till hela gruppen att besvara. Om samtalet 
går in på sidospår - styr tillbaka det till ämnet och uppmuntra dem att prata om annat senare. 
 
Förvänta dig att konfirmanderna kan föra samtal utifrån undervisningsämnet och att de vill prata om 
det. Ibland kan de dock behöva en liten knuff att komma igång. Ibland kan de behöva lite tid att 
fundera på frågan som ställts. Ge inte upp om det går lite trögt eller om det verkar spretigt. Gör ditt 
bästa och lita på att det är givande och att det kommer att uppskattas åtminstone i efterhand. 
 
Tänk på ditt språk under samtalet, så att det är vårdat. Vissa har lättare för starka uttryck - ibland 
utan att tänka på vad orden faktiskt betyder. Även här är alla ledare förebilder för konfirmanderna. 
 
Om du upptäcker att en konfirmand aldrig pratar under samtalsstunden, stäm gärna av med någon 
av ledarna. Det kan vara att konfirmanden är nöjd med att bara lyssna. Det kan också vara så att 
konfirmanden inte känner sig trygg nog att dela sina tankar. Pressa aldrig någon att svara på en 
fråga! 
 
Enda sättet att bli bättre på att leda samtalsgrupper är att träna på det. För de som vill kan vi ordna 
med (fler) tillfällen att öva tillsammans som hjälpledarteam. Säg till Wenny! 
 
Kyrkan bjuder alla hjälpledare på maten (utom söndagslunchen på 40 kr, som bekostas själv). 
 
Det blir en övernattning, men det finns madrass, täcke och kudde att låna. 
 



Hjälpledarna ansvarar för att hålla i lekar som bygger gemenskap i gruppen. Gärna namnlekar i 
början, så att vi alla får chans att lära oss namnen på alla.  

STUDIERESA TILL GÖTEBORG 
Lör-sön 25–26 april åker vi till Göteborg. Lördag blir Liseberg och söndag innehåller två 
gudstjänstbesök (Smyrna och Hillsong). 
 
Hjälpledare uppmuntras att åka med, men måste inte. Detta blir ett kul avslut på läsåret. 
 
Alla kommer själv att stå för sina åkband/biljetter på Liseberg, samt lunch och kvällsmat båda dagar. 
Transport, frukost, kvällsmacka och boende står kyrkan för. Entré till Liseberg betalas genom att 
konfirmanderna tjänar ihop pengar genom t.ex. fikaförsäljning i samband med gudstjänst, panta 
burkar, osv. Hjälpledare uppmuntras att hjälpa till med detta också. 

FRÅGOR, FUNDERINGAR, FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONFIRMATION 
Rollspel för hjälpledare 

 
 
SYFTE: 

För att hjälpa dem att känna på hur det kan vara att leda samtalsgrupp och hjälpa varandra 
med tips på hur man ska hantera olika situationer, så att vi får växa tillsammans som 
samtalsledare. 

 
SAMTALET: 

Samtalet i gruppen kan variera beroende på hur samtalsledaren är och hur 
gruppmedlemmarna är. Det finns egentligen två typer av samtal som kan ske: 

- Individuellt samtal: Ledaren pratar med en person i taget. Ledaren ställer en fråga till 
en person, som svarar. Ledaren går vidare och ställer en fråga till nästa person, som 
svarar. Gruppmedlemmarna svarar egentligen bara på frågor, men interagerar inte 
med varandra. Ledaren driver samtalet. 

- Integrerat samtal: Ledaren slänger ut en fråga och gruppmedlemmarna diskuterar 
frågan utan att ledaren behöver driva i samtalet. Det enda ledaren behöver göra är 
att styra om det kommer in på sidospår, eller lägga in nån kommentar eller slänga ut 
en ny fråga för att rikta in på nästa ämne. Ledaren kan också skjuta tillbaka frågan till 
gruppen istället för att svara på den. 

 
FINNS  BARA FYRA SAKER ATT SÄGA I SMÅGRUPP: 

- Du kan ställa en fråga. 
- Du kan omformulera din fråga (för att förtydliga). 
- Du kan svara på en fråga eller lägga fram en poäng. 
- Du kan svara/reagera på nåt som nån har svarat, t.ex. genom att erkänna, bekräfta, lägga till, 

eller inte hålla med om. 
 
MOMENTUM: 

Tänk på momentum i samtalet. Alla ska vara med i samtalet, men alla behöver inte svara på 
frågan. Håll energin uppe och skjut iväg nästa fråga när samtalet är igång. 

 
DE OLIKA ROLLERNA: 

Gå igenom dem och förklara vad det innebär. 
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: 

- De får var sin lapp där deras roll beskrivs. 
- Vi tar ett ämne som de ska snacka om. De får en liten stund att fundera ut hur de ska spela 

rollen. 
- De spelar sina roller i ett gruppsamtal, som om det vore en riktigt konfaträff. 
- Utvärdering efter samtalet: 



- Hur var det att leda samtalet i den här gruppen? 
- Vad tyckte de andra att ledaren och hjälpledaren gjorde bra? 
- Vad hade man kunnat göra istället om nåt inte gick så bra? 

 
ROLLSPELSFRÅGOR 
 
MISSIONSBEFALLNINGEN 

1.     Jesus säger i missionsbefallningen att vi ska gå ut i hela världen och göra lärjungar 
och döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vad tänker du kring det? 
2.     Vad innebär det för dig att berätta om Jesus för nån annan? 
3.     Berätta om nån gång då du delat din tro med nån. Hur gick det? 

  
  
BÖN 

1.     Vad tänker du på när du hör ordet ”bön”? 
2.     Bön kan se ut på olika sätt. Vilka former av bön har du varit med om eller sett? 
3.     Varför tror du att det är viktigt med bön? Vad spelar det för roll att vi ber eller inte? 
4.     Är det ok att säga vad som helst till Gud? Blir Han inte arg eller sårad? 
5.     Varför tror du att man i kyrkan erbjuder och uppmuntrar folk att gå till förbön? 
6.     Har du egna erfarenheter av bön, som du vill dela med gruppen? 

 
  
GUD 

1.     Man brukar säga att Gud är en treenig Gud. Hur tänker du om det? 
2.     Man brukar säga att Gud är Fadern. Vilka likheter har Gud med en far? 
3.     Ibland pratar man om att Jesus var 100 % människa OCH 100 % Gud. Hur funkar 
det? 

 
  
FÖRSAMLINGEN 

1.     Varför är gemenskap med andra kristna viktigt? 
2.     Församlingen brukar liknas vid en familj. Håller du med om det? Varför/varför inte?  

 
 
 
 



KONFIRMATION  
Uppstartshelg 

 

LÖRDAG 28 SEP 
11.00 Ledare (och hjälpledare) på plats för att förbereda lokalerna och lunch 
12.00 (konfirmanderna kommer) VÄLKOMMEN + LUNCH 

- Schema för helgen (håll koll på tiderna och matteamen). 
- Diskteam:  

13.00 LEKAR: Lära känna + namnlekar (hjälpledare ansvarar) 
14.00 SAMLING 
  Praktisk info kring helgen: 

- Schema 
- Kostnad för mat - pricka av. 
- All nödvändig kontaktinfo på plats - annars fyll i under helgen. 
- Sovplatser 
- Var schyssta mot varandra och lyssna på ledarna. 
- Läggdags är läggdags. 

  Gemensamt: 
- Konfa - förhoppning att de ska få upptäcka sin egen tro. Undervisningen blir 

annorlunda än en vanlig Disciplesfredagkväll och vi hoppas att detta ska ge 
möjlighet för dem att ännu mer utforska den kristna tron och vad de själva 
tror på. 

- Förväntan på dem: 
- Ta vara på konfirmationstiden - värt det! Ställ frågor! 
- Våga lyssna, även om det känns som att du hört det förr. 
- Var med i samtal och bolla runt tankarna - det ger mer än du anar. 
- Ha kul och var schysst mot varandra. God attityd = bättre för alla. 

- Vad vi vill vara för dem: 
- Bollplank för funderingar om tro och annat som händer. 
- Inte ordningsvakter som behöver säga till hela tiden. 

- Vilka förväntningar har de på konfa? (Låta dem dela lite, om de vill.) 
- Lokalavdelning 

 Brev: 
- Vilka är dina förväntningar på konfirmationen? 
- Vad tror du att din största utmaning kommer vara under konfirmationen? 
- Var vill du vara i din tro och i din relation till Jesus när konfirmationen är 

slut? 
Fotografering när de lämnar in sina brev. 
Får de tid över, kan de förbereda sina sovplatser eller hänga utan att störa de andra. 

15.00 FIKAPAUS  (hjälpledare plockar fram) (ledare plockar undan) 



15.30 LEKAR (hjälpledare ansvarar) 
16.30 UNDERVISNING: Bibeln - vad handlar den om och hur är den uppbyggd? 

SAMTALSGRUPPER och nån bensträckare mellan båda ämnena, samt kanske lite 
blädderövningar för att vänja dem vid pappersbibeln? Hjälpledare (inte 
nödvändigtvis alla) + ledare leder samtalen i grupper. 
Några hjälpledare börjar fixa kvällsmat vid lämplig tid. 

18.00 KVÄLLSMAT 
  Diskteam:  
19.00 LEKAR (hjälpledare ansvarar) 
20.00 PAUS 
20.15 UNDERVISNING: Bön ( ledare) 
  SAMTALSGRUPPER (leds av hjälpledare och ledare) 
21.00 ANDAKT (lovsång (hjälpledare) + bön i smågrupper (killar i 2 grupper och tjejer i 3 grupper) 
21.30 PAUS (packa upp sovgrejer?) 
22.00 KVÄLLSMACKA (ledare ansvarar) + FRITID (kanske sällskapsspel?) 
23.30 Gör iordning för läggdags 
00.00 TYST 

SÖNDAG 29 SEP 
8.30 FRUKOST (plocka fram + disk) 
9.15 PACKA, STÄDA, sista genomgång (hjälpledare) 
  Packning kan läggas i “teamarnas kontor”. 
  Wenny är mötesledare - behöver förbereda det sista inför detta. 
  Nån hjälpledare hjälper till med reserveratskyltar till mat och i kyrksalen. 
10.30 GUDSTJÄNST 
12.00 LUNCH 
13.30 HEMFÄRD 
 
  



LEDARSCHEMA  
 

LÖRDAG 28 SEP 
11.00 Ledare och hjälpledare på plats för att förbereda lokalerna och lunch. 
12.00 (konfirmanderna kommer) VÄLKOMMEN + LUNCH 
13.00 LEKAR: Lära känna + namnlekar (hjälpledare ansvarar) 
14.00 SAMLING 
15.00 FIKAPAUS (hjälpledare plockar fram) (ledare plockar undan) 
15.30 LEKAR (hjälpledare ansvarar) 
16.30 UNDERVISNING 

SAMTALSGRUPPER (Hjälpledare (inte nödvändigtvis alla) + ledare)  
Några hjälpledare börjar fixa kvällsmat vid lämplig tid. 

18.00 KVÄLLSMAT 
19.00 LEKAR (hjälpledare ansvarar) 
20.00 PAUS 
20.15 UNDERVISNING: Bön 
 SAMTALSGRUPPER (leds av hjälpledare och ledare) 
21.00 ANDAKT (lovsång (hjälpledare) + bön i smågrupper) 
21.30 PAUS (packa upp sovgrejer?) 
22.00 KVÄLLSMACKA (ledare ansvarar) + FRITID (kanske sällskapsspel?) 
23.30 Gör iordning för läggdags 
00.00 TYST 

SÖNDAG 29 SEP 
8.30 FRUKOST (plocka fram + disk) 
9.15 PACKA, STÄDA, sista genomgång 
10.30 GUDSTJÄNST 
12.00 LUNCH 
13.30 HEMFÄRD 
 
  



SCHEMA 
 

LÖRDAG 28 SEP 

12.00 VÄLKOMMEN + LUNCH 
Diskteam:  

13.00 LEKAR 
14.00 SAMLING 
15.00 FIKAPAUS 
15.30 LEKAR 
16.30 UNDERVISNING 
18.00 KVÄLLSMAT 
 Diskteam:  

19.00 LEKAR 
20.00 PAUS 
20.15 UNDERVISNING 
21.00 ANDAKT 
21.30 PAUS 
22.00 KVÄLLSMACKA + FRITID 
23.30 Gör iordning för läggdags 
00.00 TYST 

SÖNDAG 29 SEP 

8.30  FRUKOST 
9.15  PACKA, STÄDA, sista genomgång 
10.30 GUDSTJÄNST 
12.00 LUNCH 
13.30 SLUT 


	Konfirmationsunderlag Malmö försättsblad
	Malmö konfaunderlag
	TIDSPLAN
	FÖRSLAG PÅ INFOTEXT
	TRÄFFAR
	GUDSTJÄNSTER
	EKONOMI
	LEDARTRÄFF
	SCHEMA & UPPLÄGG
	FÖRVÄNTNINGAR
	ANSVARSUPPGIFTER
	ATT LEDA SAMTALSGRUPPERNA
	STUDIERESA TILL GÖTEBORG
	FRÅGOR, FUNDERINGAR, FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG?
	LÖRDAG 28 SEP
	SÖNDAG 29 SEP
	LÖRDAG 28 SEP
	SÖNDAG 29 SEP
	LÖRDAG 28 SEP
	SÖNDAG 29 SEP


