Tror du att du vill veta?
Brevet du just nu läser har du fått för att du fyller 15 nästa år, eller går i en klass där de flesta
av dina kamrater gör det. Det är en inbjudan från Ösmo-Torö församling till konfirmation. En
chans att få veta mer om kristen tro och Kyrka. Du behöver inte ha någon tro när du kommer,
men du kanske får en tro. Och om du kommer och efter ett tag anser dig inte tro så vet du i
alla fall något om vad du tackar nej till.
Att vara med på konfirmation betyder en träff i månaden kopplat till medverkan i Kyrkans
gudstjänster. Alltsammans avslutas med ett tiodagars läger på stiftsgården Stjärnholm som
församlingen bjuder på. Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum i Ösmo kyrka.
Den bästa egenskapen du har är att vara nyfiken – i det här fallet på vad Kyrka, kristen tro,
Bibel och mycket annat faktiskt är och hur det fungerar. Är du osäker på hur du vill ha det är
du i alla händelser välkommen till informationsträffen. Då vill vi gärna att minst en av dina
föräldrar är med – det är därför brevet är ställt till er båda.
Informationsträffen, som också är starten på konfirmationsåret äger rum i Ösmo
församlingshem tisdagen den 17 september kl 18.00. Då kommer vi att dela ut ett schema för
de träffar vi har planerat under höst och vårterminen. Sommarlägret kommer att äga rum den
28 juli t o m 6 augusti 2020 och själva konfirmationsgudstjänsten blir den 8 augusti. Vi ger alla
dessa datum direkt med tanke på era familjers semesterplaneringar…
Jag som skriver dessa rader är präst i församlingen och gör det här tillsammans med Nina
Åkerlind som är församlingspedagog. Vid vår sida har vi ett gäng med ungdomsledare som
kommer att presentera sig vid informationsträffen. Vi är glada för anmälan till träffen så att vi
har en liten föraning om hur många som kommer. Senast den 10 september. Min epostadress
är allan.willny@svenskakyrkan.se och Ninas är nina.akerlind@svenskakyrkan.se Det går också
bra att ringa eller skicka ett SMS till Allan: 070-3788492 eller Nina: 076-7761571. Hoppas att
vi blir riktigt många den 17 september – VÄLKOMNA!
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