
 

 
 

  

Skriftskola och konfirmation i 
Johannes församling 

Du hör till de ungdomar som under år 2020 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: 

 

Cityskriftskola / Dagsskriftskola 

 (ordnas ifall tillräckligt många konfirmander anmäler sig) 
- Lektioner/aktiviteter ordnas dagtid främst under vecka 8 (15.2-22.2.2020) 
- Konfirmationsdatum meddelas i ett senare skede 

  

Skriftskolläger på Lekholmen 
 
 

Lekis 1  

lägerperiod 18-26.7.2020 

- regelbundna samlingar under vårterminen i församlingen 
- till lägret antas ca 36 konfirmander 
- Konfirmation 16.8.2020 i Johanneskyrkan 

 
 

Lekis 2   

lägerperiod 27.7-4.8.2020 

- regelbundna samlingar under vårterminen i församlingen 
- till lägret antas ca 36 konfirmander 
- konfirmation 23.8.2020 i Johanneskyrkan 

 

 
Lekis 3   

lägerperiod 30.7-7.8.2020 

- regelbundna samlingar under vårterminen i församlingen 
- till lägret antas ca 36 konfirmander 
- konfirmation 6.9.2020 i Johanneskyrkan 

 
 
Anmälningstiden och den elektroniska anmälningsblanketten är öppen 1 - 31.10.2019 
 
 



 
 
Du hittar anmälningsblanketten på Johannes församlings hemsida. Googla Johannes 
församling. Väl framme klickar du på bilden där det står ”Skriftskola anmälning 2020”. 
Där hittar du en länk till anmälningsblanketten samt närmare instruktioner. Vänligen 
observera att detta gäller från och med 1.10.2019.  
 
Vänligen observera att du i den elektroniska anmälningsblanketten behöver välja tre läger 

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.  

I början av november kommer vi att ringa alla som anmält sig och diskutera gruppindelning 
samt andra ärenden. I den elektroniska anmälningsblanketten får ni uppge vem ni önskar att 
vi ringer och diskuterar med.  
 

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 även i november. 

Samtliga skriftskolor inleder i Johanneskyrkan, första söndagen i Advent, söndag 
1.12.2019 med högmässa kl. 12. Efter högmässan är det info-samling för konfirmander och 

föräldrar. Hela familjen är välkommen till högmässan! 
 
Samtliga läger har också en obligatorisk konfirmandhelg i februari /mars. Mer information 
om dessa veckoslutsläger kommer i ett senare skede. Hur fördelningen av konfirmanderna 
på dessa läger blir meddelas senare. 
 
Anmälningstiden och den elektroniska anmälningsblanketten är öppen 1 - 31.10.2019. 

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 eller funderingar kontaktar du Christer ”Chrisu” Romberg, Nicolina ”Ninni” 
Grönroos eller Johan ”Jocke” Terho, kontaktuppgifter hittar du här nedan. 

 
 
 

Med skriftskolhälsningar  

 
 
  
Christer Romberg  Nicolina Grönroos  Johan Terho 
christer.romberg@evl.fi  nicolina.gronroos@evl.fi  johan.terho@evl.fi 
ungdomsarbetsledare  ungdomsarbetsledare  församlingspastor 
tel: 050 3433418  tel: 050 5986762  tel: 050 3800807 
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