Hej!
Nu börjar skriftskolan! Du är med på läger 2B och din präst heter Gunnevi ”Gunsan” Styrström. Hon nås på
telefon 0457 342 5045 eller på mail gunnevi.styrstrom@evl.fi. Din ungdomsarbetsledare heter Gunilla
Nilsson. Hon nås på telefon 0457 529 3015 eller på mail gunilla.nilsson@evl.fi.
Lägret är den 26 juni-4 juli 2017 och konfirmationen är söndagen den 9 juli kl. 14.00 i S:t Görans kyrka.
Lägeravgiften är 200€ för den som tillhör Mariehamns församling och 500€ för den som tillhör någon annan
församling, Avgiften kommer att faktureras efter avslutat läger. Om lägeravgiften blir ekonomiskt
betungande finns möjlighet till s.k. friplats, tag då kontakt med Gunnevi eller Gunilla. Tillhör du annan
församling än Mariehamn kontakta hemförsamlingen för bidrag till lägerkostnaden.
Söndagen den 13 november är du speciellt välkommen till S:t Görans kyrka kl. 11.00 då vi firar ungmässa.
Söndagen den 13 november kl. 12.15-13.45 är det konfirmandsamling i S:t Görans kyrka
Vi kommer då att bekanta oss med S:t Görans kyrka tillsammans med ungdomsarbetsledaren Gunilla Nilsson.
_________________________________________________________________________________
11-12 mars 2017 har vi weekendläger på Lemböte lägergård för att bekanta oss med varandra och
lägergården.
Vi samlas lördagen den 11 mars kl. 10.00 ute på lägergården, alla tar sig själva ut till lägergården.
Under lördagen har vi lektioner, umgås, leker och firar andakter tillsammans.
Du behöver ha med dig underlakan och påslakan (inte sovsäck) dynvar, handduk och toalettgrejer.
Tag också med dig din kyrkogångsbok samt anteckningsmaterial, penna och suddgummi.
Datorer, stereon, mobiltelefoner och all annan teknisk utrustning lämnar vi däremot hemma!
Söndagen den 12 mars åker vi gemensamt in till staden med buss till högmässan som börjar kl. 11.00 i S:t
Görans kyrka. Efter högmässan är vår weekend slut.
_________________________________________________________________________________
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 15.15-16.30 är det konfirmandsamling i S:t Görans kyrka
Vi kommer då att bekanta oss med församlingens olika verksamhetsområden och dess personal.
Söndagen den 23 april 2017 samlas alla konfirmander till familjegudstjänst kl. 11.00 i S:t Görans kyrka,
efter gudstjänsten kommer vi att bekanta oss med församlingens olika lokaler. Reservera tid kl. 11.00 – 15.00
den dagen för detta.
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.30 är det föräldrasamling på Lemböte lägergård.
På detta möte behöver inte konfirmanderna närvara. Vi informerar om lägret och delar ut utrustningslistor.
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Vad du ska göra nu är att börja gå till kyrkan på söndagarna. Kyrkogångsboken ska du ha med dig när du
kommer till gudstjänsten och den ska undertecknas eller stämplas av en präst/kantor/ungdomsarbetsledare
eller vaktmästare. Under hösten, vintern och våren före konfirmationslägret börjar ska du delta i minst tio
gudstjänster, varav tre gånger får vara kyrkokonsert, dop, vigsel eller begravning. Det blir alltså sammanlagt
minst tio närvaroanteckningar i kyrkogångsboken. Sprid gärna dina gudstjänstbesök under hela året, så får du
en bra bild av kyrkoåret.
När du kommer till Mariehamns kyrka så var i god tid. Sätt dig längst bak i kyrkan och vänta på att vi samlar
in kyrkogångsböckerna, det gör vi innan gudstjänsten börjar. Sen kommer prästen och visar hela gruppen var
ni ska sitta. När kyrkklockorna ringer börjar vi och då samlar vi inte in kyrkogångsböcker mer.
Läs gärna församlingens informationsblad som skickas ut till alla hushåll i Mariehamn eller gå in på
Mariehamns församlings hemsida www.mariehamn.evl.ax där hittar du information om våra gudstjänster
och övrig verksamhet.
Om du skulle vilja byta grupp, be dina föräldrar kontakta Anders Laine som är skriftskolansvarig
mail anders.laine@evl.fi eller telefon 040 708 2063.
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