
 

 
 

      

Skriftskola  och konfirmation i 
Johannes församling 

Du hör till de ungdomar som under år 2019 fyller 15 år. Det är vanligt att man under det året 

går i skriftskola och blir konfirmerad. Vi hälsar Dig välkommen att göra det i Johannes 

församling och erbjuder Dig följande alternativ för ändamålet: 

 

Vinterskriftskola/ kvällsskriftskola  

 (ordnas ifall minst 4-6 konfirmander anmäler sig) 
- Lektioner/aktiviteter ordnas på kvällstid  
- Man bör ta kontakt med Christer Romberg (kontaktuppgifter nedan) om man önskar 

detta alternativ eftersom det inte finns med i den elektroniska anmälningen 
- Konfirmation i Johanneskyrkan på våren 2019, om inte annat meddelas senare. 

  

Skriftskolläger på Lekholmen 
 
 

Lekis 1  

lägerperiod 24.6-2.7.2019 
- regelbundna samlingar under 

vårterminen i församlingen 
- till lägret antas endast ca 25 

konfirmander, delvis i den ordningen 
anmälningarna inkommer. 

- konfirmation 25.8.2019 i 
Johanneskyrkan 

 
 

Lekis 2   

lägerperiod 6-14.7.2019 
- regelbundna samlingar under vårterminen i   

församlingen 
- till lägret antas ca 50 konfirmander, delvis i den 

ordningen anmälningarna inkommer. 
- konfirmation 1.9.2019 i Johanneskyrkan 

 
 

Anmälningstiden och den elektroniska anmälningsblanketten är öppen 1 - 31.10.2018. 
 
 



Samtliga skriftskolor inleder i Johanneskyrkan, första söndagen i Advent, söndag 
2.12.2018 med högmässa kl. 12. Efter högmässan är det info-samling för konfirmander och 
föräldrar. Hela familjen är välkommen till högmässan! 
 
Samtliga läger har också ett obligatoriskt veckoslutsläger på Päiväkumpu leirikeskus beläget 
i Orivesi. Dessa veckoslutsläger hålls 1-3.2.2019 och/eller 8-10.2.2019. Hur fördelningen av 
konfirmanderna på dessa läger blir meddelas senare. 
 
 
Du hittar anmälningsblanketten på Johannes församlings hemsida. Googla Johannes 
församling. Väl framme klickar du på bilden där det står ”Skriftskola anmälning 2019”. 
Där hittar du en link till anmälningsblanketten samt närmare instruktioner. Kontakta 
Christer Romberg vid eventuella problem eller frågor.  
 
Vänligen observera att du i den elektroniska anmälningsblanketten behöver välja båda lägren och 

sätta dem i prioritetsordning. Du får även möjlighet att motivera varför ni föredrar det ena lägret över 

det andra. När ni har skickat iväg anmälningen, får du och/eller dina föräldrar en bekräftelse på e-post 

att din anmälan är mottagen. Detta betyder ännu inte att alla evenemang som finns upptagna på 

anmälningsblanketten, blir av.   

 

I anmälningsskedet vet vi inte hur många konfirmander som önskar gå i skriftskola i Johannes 

församling. När vi fått in alla anmälningar, meddelar vi antingen per epost eller i pappersform, vilka 

läger som blir av och vilket läger du fått. Detta sker i november 2018. 

Anmälningstiden och den elektroniska anmälningsblanketten är öppen 1 - 31.10.2018. 

 

Vi gör vårt bästa med att ordna det bästa för Dig. Vi välkomnar även ungdomar som inte är 

medlemmar av Johannes församling, t.ex de som bor eller går i skola på vårt område, eller de som 

inte hör till kyrkan men önskar gå i skriftskola. 

 
 

Vid frågor och funderingar kontaktar du Christer ”Chrisu” Romberg, kontaktuppgifter hittar du 
här nedan.  
 
 
Med skriftskolhälsningar 
 
 
 
 
  Christer Romberg 
 
  christer.romberg@evl.fi 
  ungdomsarbetsledare 
  tel: 050 3433418 
  Johannes församling 
  Högbergsgatan 10 A 
  00120 Helsingfors 
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