Till dig som är intresserad av att delta skriftskola och din/dina
vårdnadshavare
Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans
liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är
möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan
besluta om man vill bli döpt och konfirmerad. Konfirmationen är skriftskolans högtidliga
avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att vara fadder, självständigt delta i nattvarden och
sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig
vigsel.
Om du vill gå i skriftskola anmäler du dig på församlingens hemsida:
www.mariehamn.evl.ax Anmälan öppnar måndagen den 8 januari 2018 kl. 09.00 och
kommer att vara öppen till onsdagen den 24 januari 2018 kl. 16.00.
Kom ihåg att fylla i alla uppgifter korrekt för att anmälan skall registreras. Har du frågor
angående anmälan, kontakta skriftskolans koordinator Viktoria Lindström mail:
viktoria.lindstrom@evl.fi, mobil: 0457 529 3016
Följande skriftskolor erbjuds:
Vinterskriftskola hålls under vårterminen med uppehåll under sommaren och fortsätter
under höstterminen där samlingar kommer att hållas regelbundet. Närmare information om
hur vinterskriftskolan byggs upp kommer senare. Vinterskriftskolans konfirmation hålls i
slutet av året, november/december 2018. Vinterskriftskolan är gratis. Om du inte tillhör
Mariehamns församling är priset 200€. Schemat för samlingarna får du av din skriftskolpräst.
Sommarskriftskola på Lemböte lägergård pågår under nio dagar på sommaren och kostar
200€. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 500€. Möjlighet till friplats finns
(tala med din skriftskolepräst).
I priset ingår logi och mat. I sommarskriftskolan ingår några* samlingar gruppvis i staden
under vårterminen och under höstterminen samt en weekend i början av år 2019 på
Lemböte lägergård.
Tidpunkten för dessa träffar får du på inskrivningsgudstjänsten den 4
februari. Sommarskriftskolans konfirmationer hålls under januari och februari 2019.
* Under lång tid har församlingens skriftskola avslutats direkt efter sommarens läger på
Lemböte lägergård. Då när alla, både de unga och präst, ungdomsarbetsledare, kantor m.fl.
lärt känna och fått förtroende till varandra. Denna gemenskap och goda kontakt till
församlingen önskar vi ta vara på och därför fortsätter skriftskolan nu även på hösten efter
lägret.

Från och med förra året så började vi med en ny struktur som innebär att skriftskolan inleds
under vårterminen med samlingar och gudstjänstbesök. Sedan fortsätter skriftskoltiden med
läger under sommaren, samlingar och gudstjänster under hösten och vintern och
konfirmation i början av följande år. Detta gör att gör att alla hinner lära känna sin grupp och
dess ledare innan sommarlägret och kan på det viset känna sig trygg och avslappnad redan
från dag ett. Och efter sommarens läger så kommer man att fortsätta träffas som en mer
sammansvetsad grupp för att fullfölja skriftskolan.
Som konfirmand kommer man även under sin tid i skriftskolan att introduceras i
gemenskapen på Villa Carita och många av de som konfirmerats anmäler sig sedan till
hjälpledarutbildningen.

Inskrivningsgudstjänst är söndagen den 4 februari kl. 11.00 i S:t Görans kyrka.
Då inbjuds alla konfirmander och föräldrar till kyrkan. Ni får då era kyrkogångsböcker och vi
berättar vilken grupp ni kommer att höra till. Välkomna!
Vi ser fram emot en givande och rolig tid tillsammans med er!

Avgifter
Medlem i Mariehamns församling: Sommarskriftskola - 200€ Vinterskriftskola - avgiftsfri
Icke medlem i Mariehamns församling: Sommarskriftskola - 500€ Vinterskriftskola - 200€

Om du har frågor, kontakta skriftskolans koordinator: Viktoria Lindström
mail: viktoria.lindstrom@evl.fi, mobil: 0457 529 3016

Välkommen med din anmälan!

