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VÄL
KOM
MEN
TILL
KON
FIR
MAT
ION!
Konfirmationstiden brukar bli spännande och
positiv för de flesta. En del lockas av sommar
lägren, medan andra träffas och konfirmations
läser några timmar varje vecka under flera
månader. Oavsett vad man väljer handlar det
om att ha roligt, träffa nya kompisar, våga
växa, och att lära sig något nytt.
Tillsammans med en ledare samtalar gruppen
om både små och stora frågor som kärlek, sex,
vänskap, tro, och svårigheter i livet. Det brukar
också bli en hel del lek, musik och skapande.
Konfirmationen är en bekräftelse av dopet,
och att alla människor är värdefulla i Guds
ögon. De som inte är döpta får möjlighet till
det under konfirmandtiden.
En viktig del är andakter och gudstjänster i
kyrkan. Konfirmationsgudstjänsten avslutar
konfirmandtiden och blir ett tillfälle för grup
pen att samlas och prata om det som känts
viktigt.

”Vi gjorde en massa andra saker på dagarna också. Ofta var det
olika lekar, mångkamper, brännboll eller kanotpaddling.”

Fotboll, bön och
prat om livet
Två veckor på Stora Strands lägergård i
Dalsland går fort. När vi kom hit var alla
lite nervösa. Allt var nytt och konstigt och
man längtade hem till msn och mobilen.
Och nu är lägret redan över. Först ville jag
inte åka hit, men mamma tjatade och det
är jag glad för. Mitt konfirmationsläger var
det bästa jag varit med om. Helt klart ett
minne för livet.

V

arje dag hade vi ett undervisningspass. Det
låter tråkigt, men det var inte alls som i
skolan. Prästen och ledarna höll i det och
vi lärde oss om Bibeln och Gud. Vi lärde
oss också om hur det kan vara att leva som kristen. Vi
pratade om livet, döden, bön, relationer – ja allt möjligt.
Ibland dramatiserade ledarna olika händelser.
Tajta med varandra
Efter lektionspassen gick vi ut i smågrupper och dis
kuterade. Vi pratade om saker som man aldrig disku
terar annars. Och sådant som verkade främmande och
konstigt hemma, blev plötsligt inte lika otänkbart. Ett
liv efter döden! Jag har alltid skrattat åt det, det är ju
omöjligt. Men nu ... Ja, jag vet inte.
Varje eftermiddag träffades vi i våra samtalsgrup
per på ungefär åtta konfirmander och två ledare. Vi
pratade om sånt som tagits upp på förmiddagen och
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Hur mycket konfa är du? Gör snabbtestet!
Ja Nej
1. Vill du lära känna nya kompisar?
2. Vill du lära dig mer om Gud?
3. Gillar du att åka på läger?
4. Är du nyfiken på livet?
5. Gillar du att bada i iskalla
svenska insjöar?
6. Är du nyfiken?
7. Vill du veta vad Svenska kyrkan är?
8. Vill du lära känna en präst?
9. Vill du prata om viktiga saker?
10. Brukar du ljuga ibland?
11. Gillar du att bli myggbiten?
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Ja Nej
12. Vill du lära känna dig själv?
13. Är du en bra förlorare?
14. Vill du veta vad Gud kan göra för dig?
15. Har du blivit sårad någon gång?
16. Vill du veta vad det innebär att tro
på Gud?
17. Är det viktigt att vara sig själv?
18. Vill du veta vad det innebär att
vara döpt?
19. Gillar du att plugga?
20. Vill du lära dig nya saker?
21. Gillar du upplevelsevandringar?
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Ja Nej
22. Gillar du att busa med ledarna?
23. Är det viktigt med kärlek?
24. Gillar du att sova i samma rum
som andra?
25. Kan du klara dig utan mobilen i minst
två veckor?
26. Vill du bli av med dina fördomar?
27. Vågar du erkänna dina misstag?
28. Vill du lära dig att be?
29. Är du modig?
30. Har du svarat ärligt på frågorna?

Om du kryssat Ja på 22–30
av frågorna
Det är ingen tvekan om att du är
konfa. Du är jättemycket konfa!
Du kan helt klart anmäla dig till
första bästa konfagrupp. Ge sedan
Confirmare till någon kompis
som är lite osäker på det här med
konfa.

Om du kryssat Ja på 15–22
av frågorna
Du är ganska mycket konfa.
Kanske behöver du veta lite mer?
Läs artiklarna i Confirmare så blir
du säkert övertygad om att du
också ska anmäla dig till konfa.

4

Om du kryssat Ja på 7–15
av frågorna
Du är nog lite osäker på om det
här med konfa är något för dig.
Oroa dig inte! Du behöver inte
vara säker på allt för att anmäla
dig till en konfagrupp. Läs mer i
Confirmare så upptäcker du att du
inte är ensam om att ha frågor.

Om du kryssat för 7 eller
färre Ja på frågorna
Det finns inga hopplösa fall. Alla
kan konfas. Men du behöver
verkligen läsa Confirmare. När du
gjort det kan du pröva att göra
testet en gång till. Lycka till!

¨ ¨
¨ ¨
¨ ¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

vi lärde känna varandra väldigt bra. Det kändes lätt
att prata och berätta.
Vi var också ofta i dessa grupper när det var tävlingar
och blev på så sätt riktigt tajta med varandra. Våra
gruppledare kunde vara både roliga och allvarsamma
och vi kunde prata med dem om allt.
Sitta för sig själv
Vi gjorde en massa andra saker på dagarna också.
Ofta var det olika lekar, mångkamper, brännboll eller
kanotpaddling. Alla deltog och det var en skön stäm
ning. När vi var lediga på eftermiddagarna kunde vi
sola och bada, spela volleyboll och fotboll, pyssla,
spela spel eller köpa glass.
På kvällarna hade vi olika typer av upplevelsevand
ringar och roliga tävlingar. En kväll lekte vi Så ska det
låta, och en annan kväll hade vi danslekar. Ibland gick
vi ner till grillplatsen vid sjön. Där grillade vi korv,
spelade gitarr och såg solen gå ner.
Mina bästa minnen är från kvällsandakterna som
avslutade varje dag. Ledarna läste ur Bibeln och berät
tade om sina upplevelser av Gud. Vi sjöng sånger och
bad aftonbön. Man behövde inte be om man inte ville.
Ibland var det skönt att bara sitta för sig själv och
tänka på dagen som varit, och på alla man saknade
därhemma.
En känsla av lugn
Några kvällar hade vi personlig förbön. Då satt ledarna
och bad för dem som ville, en och en. Ibland var det
något särskilt man ville lyfta fram och då kunde de be
för det. Annars kändes det bara skönt att få sitta tyst
medan någon bad för en. Ibland kändes det så härligt
och befriande att man nästan ville gråta. Eller skratta
högt. Man gick därifrån med en känsla av lugn.
Vi sov i två baracker, killarna i en och tjejerna i en
annan. Fyra i varje rum. Egentligen fick vi inte vara i
varandras baracker (men det var vi ändå). Det tog ett
tag för ledarna att få oss i säng för vi ville ju inte alls
gå och lägga oss.
När vi äntligen låg där och ledarna kom och sjöng
god natt, då kände det rätt OK att få sova. Man blir
ganska trött av att spela fotboll och prata om livet.
Text: Ulrica Hansson

Utrustningslista
2 tröjor varav en varm
2 par oömma långbyxor/jeans
skjortor/tröjor blusar/t-shirts
strumpor (minst 6 par)
underkläder (minst 6 par)
regnkläder (viktigt)
extra skor
finkläder (slips för killarna)
sovplagg
toalettsaker (tandborste, m.m.)
badkläder
2 handdukar
badlakan
sängkläder (lakan, örngott)
idrottsskor

sportkläder
kortbyxor
vindtät jacka
kåsa/mugg
stövlar
inneskor/tofflor
anteckningsmaterial
frimärken
pengar (max 600 kr) pengar behövs till
glass/läsk, vykort, telefon, kanothyra
Bibel (får du på lägret!)
Lämna hemma
mobilen, MP3 och dylikt som man
stoppar i öronen

En dag på konfaläger
8.00
8.30
9.00
9.15
10.30
10.45
12.00
12.15
13.30
14.00
16.00
17.00
18.30
20.00
21.00
22.00

Väckning med sång (och o-sång) av ledarna
Frukost
Bön. Vi sjunger, lyssnar och tänker
Pass 1. Vi lyssnar på föredrag, diskuterar och har gruppövningar
Fruktstund
Pass 2. Vi dramatiserar, läser och tänker
Lunchbön
Lunch
Tid för egna tankar, dagboksskrivning m m
Gemensamma aktiviteter; till exempel sport eller lekar
Ledig. Vi umgås, leker och badar
Middag
Kvällsaktivitet. Film, roliga lekar, upplevelsevandringar mm
Kvällsfika och mys med kvällssaga
Vi avslutar med andakt eller kvällsmässa
Godnatt
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Ebba Hultkvist är antagligen mest känd från tv-serien
Skärgårdsdoktorn där hon spelade Wilma. Men hon har också
gjort långfilm och dansat i Let’s Dance. Jag träffar henne på ett
fik i Vasastan, Stockholm, och undrar hur läget är just nu? Det är
bra, säger hon och tar en första sipp på sin cappuccino.

u har ju varit med i både tv-serie, långfilm
och nu senast i Let’s Dance. Trivs du med
att stå i rampljuset?
– Jag gillar kicken att andra får ta del
av det man gör. Sen får man välja sina tillfällen. Jag
är verkligen inte den som vill synas till vilket pris som
helst. Om jag inte trivs med sammanhanget vill jag
absolut inte vara med. Let’s Dance till exempel kändes
rätt för mig. Jag kan få samma kick av att sjunga på
ett bröllop.
Har du alltid gillat att uppträda?
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– När jag var liten hade jag svårt att bara sitta och
titta när det var underhållningsprogram på teve. Jag
stod bredvid och låtsades vara med.
Vad är det bästa med att vara kändis?
– Det är en möjlighet att få ut det man har i huvudet,
sina tankar. Man får mer utrymme om man är känd och
kan beröra människor. Annars är det alla möjligheter
som dyker upp. Man får komma in i olika sammanhang
och lära sig nya saker.
Finns det några nackdelar med att ofta dra blickarna
till sig?

– Man är ju inte riktigt helt anonym. Det har i och
för sig inte hindrat mig från att göra lite galna saker
ibland, ha, ha. Skulle jag säga något märkligt så kan
det bli ihågkommet, men det är väl mer aktuellt om
man är superkändis.
Vad gör du nu för tiden?
– Nu pluggar jag till civilekonom med inriktning mot
marknadsföring. Jag jobbar också lite som projekt
ledare inom PR.
Är det roligare än att göra film?
– Det är klart att det är jätteroligt att spela in film

och om man kan göra det hela tiden så skulle jag göra
det. Men jag vet ingen som gör det. Att jag pluggar
nu öppnar många dörrar för mig och jag har många
sidor hos mig själv som jag vill utveckla. Drömmen
är att ha en mix av det mesta. Nu är det media och
underhållning som jag brinner för.
Har du valt bort skådespelaryrket helt?
– Det beror på hur man ser det. Jag vill inte stänga
dörren till något. Det är nog så jag är som person.
Får vi se dig på vita duken igen?
– Det vet man aldrig.
Om jag säger ordet kärlek, vad tänker du då?
– Ehh, jag tänker på relationer. Jag tänker på att det
kanske är det viktigaste i livet. Vilken svår fråga.
Jag vet att du varit tillsammans med din pojkvän väldigt
länge. Vad är viktigast att tänka på i ett förhållande?
– Det allra viktigaste är att man kan lita på varandra
och ha roligt. Sen underlättar det att vara tillsammans
med någon som har samma värderingar som en själv.
Det låter tråkigt, men det är en fördel. Vi har varit
tillsammans drygt sex år nu.
Vilken är den viktigaste egenskapen hos en partner?
– Att han är rolig. Det behöver absolut inte vara
att han står och drar skämt hela tiden, men att man
har kul ihop. Och att han är ärlig. Min pojkvän skulle
aldrig ljuga för mig och då vet jag det. Att inte kunna
lita på varandra måste vara otroligt jobbigt.
Vad var det du föll för?
– Det var humorn, någon som var som man själv.
Fast inte till utseendet. Han är lång och mörk.
Du är konfirmerad. Vad är ditt bästa konfirmandminne?
– Vi firade andakt en kväll då alla blev så känslo
mässiga. Efteråt var det skönt, som om vi hade brutit
isen. Jag är mycket för att ägna uppmärksamhet åt en
sak koncentrerat och tycker att man kan få ut mer om
man ger allt. Jag kan verkligen rekommendera andra
att åka på läger. Det är en särskild upplevelse.
Har det betytt något särskilt för dig?
– Jag tänker mycket på att det var första gången man
aktivt tog ställning. Jag kommer ihåg att jag tänkte
att jag har ju ingen koll på alla bibliska fakta, men det
var ju inte alls det som det handlade om. Det var mer
livsåskådningsfrågor och moraliska frågor.
Om jag säger Gud, vad tänker du då?
– Jag tänker att det är personligt och på många sätt
individuellt och privat. Det är inget man pratar med
vem som helst om.
Kallar du dig kristen om någon frågar?
– Ehh, jag får nästan aldrig den frågan. Men jo, det
gör jag faktiskt.
Har du något favvobibelcitat?
– Allt vad du vill att andra skall göra för dig, det
skall du också göra för dom. Jag tycker att det är ett
bra rättesnöre och lätt att tänka på.
Har du något särskilt mål i livet som du vill berätta
om?
–Drömmen är att kunna kombinera allt jag tycker
är roligt och möjligheten att göra det. Att kunna nå
ut till människor och påverka, är det jag drivs av. Det
känns meningsfullt.
Text och foto: Johannes Nordemar
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Illustration: Anders Parsmo, www.parsmo.se

Jesus som förebilden för en människa som vågar ifråga
sätta saker och ting. En person som tänjer gränser och
som värnar om det annorlunda. Han var en kraftfull,
modig och magnetisk ledare som högljutt protesterade
mot det religiösa ledarskapet.
I det privata umgicks han med ’fel’ personer. Han
trotsade sociala normer och tog avstånd från sin familj.
Han var, vad vi idag kanske skulle kalla, en riktig
outsider.
Inte mycket information om Jesus
– På sin tid måste Jesus ha framstått som otroligt radi
kal. En religiös rebell som ifrågasatte alla de religiösa
reglerna och de religiösa ledarna, säger Sören Wibeck,
radiojournalist, och författare till boken Jesus. Jude,
rebell, gud?
De olika bilderna av Jesus beror delvis på att det
inte finns speciellt mycket information om honom.
Han lämnade inte en enda skriven rad efter sig, och
ingen bild.
Samtidigt har kyrkan länge haft monopol på Jesus.
Det var först efter upplysningstiden som man började
ställa kritiska frågor om Jesus och Bibeln.

Outsider eller religiös rebell –

Vem var Jesus
egentligen?
V

em var Jesus? Ja, enligt Bibelns Nya
Testamente började Jesus predika då han
var runt 30 år gammal. Men hans tid i
rampljuset blev kort. Bara några år senare
dömdes han till döden genom korsfästelse efter att ha
rest land och rike runt, uppviglat folket och bedrivit
omstörtande verksamhet. Han var verkligen en män
niska som väckte starka känslor. Många var rädda
för honom.
En människa som vågade ifrågasätta
Ofta avbildas Jesus som en from, ljusstrålande varelse
med öppna armar och öm blick. Han är fadern som
tar emot sina barn. Herden som leder sina får. Denna
bild av Jesus lever fortfarande kvar.
Men en ny bild håller på att ta över. Idag ser många
8

Kristendomen växte fram efter Jesus död
Tittar man på de senaste femtio åren av forskning kring
Jesus har dessa lett fram till en mer nyanserad bild av
vem Jesus var. Framför allt lyfter man idag oftare fram
Jesus judiska bakgrund.
Kristendomen fanns ju inte på Jesu tid. Den kristna
kyrkan växte fram efter det att han dog på korset.
Många menar idag att Jesus antagligen inte alls hade
tänkt sig att starta en ny religion. Med hjälp av textfynd
och arkeologiska fynd visar forskare idag fram Jesus
politiska och sociala gärning.
Hur skulle Jesus se ut idag?
Man kan leka med tanken. Hur skulle Jesus se ut idag?
Var finns han idag? I norra Europa föreställer vi oss
fortfarande Jesus som blond och blåögd, vilket säkert
är ganska långt ifrån hur han egentligen såg ut.
Samtidigt kan man i Asien finna bilder av Jesus med
asiatiska drag. Men kanske är det viktigaste inte hur
han såg ut, utan att han är människa och en av oss.
Text: Carolina Johansson

Jesus Christ Superstar/Malmö Opera. Foto: Malin Arnesson.

Få människor har genom tiderna väckt så mycket fascina
tion som Jesus Kristus, snickaren från Nasaret. Han kom
att bli Kristendomens frontfigur och än idag påverkar han
vår kultur. Det har skrivits mer än 200 000 böcker om
honom och det kommer ständigt ut nya.

Salo kör solo – Ola Salo, sångare i The Ark är
van att gå sin egen väg. Hösten 2008 och våren
2009 spelade han Jesus i musikalen Jesus Christ
Superstar på Malmöoperan.
Finns det någon i din egen omgivning som vågat
gå sin egen väg?
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I

ngen i Sara Bloms familj har varit särskilt kyrklig,
förutom möjligen hon själv då. Genom skolan blev
hon intresserad av kyrkans barnverksamhet och
där var hon med under flera år tillsammans med
sin syster. Hon minns inte att hennes mamma hade
några särskilda åsikter om kyrkan, men hon kom dit
när Sara skulle uppträda eller sjunga.
– Jag är den enda i familjen som valt den här banan,
säger hon.
Men valet att bli präst var inte självklart.
– Jag kom på det ganska sent i livet, jag var väl
27–28 år.
Skulle doktorera i fysik
Under gymnasiet hade Sara tappat kontakten med
kyrkan och det var först flera år senare som hon hit
tade tillbaka till sin Gudstro. Hon hade då läst på
Chalmers i Göteborg och höll på att doktorera i fysik.
Självklart trodde hon att det var med matte och fysik
hon skulle jobba.
Under en period funderade hon mycket på vad det
var hon ville med livet. Tanken på att bli präst kom
ganska plötsligt och kändes då helt rätt. Det var en
uppgift som hon kunde passa för, något som stämde
överens med hur hon ville jobba, vad hon
stod för och vem hon var.

Sara blev
musikalar
Sara hade tappat kontakten med kyrkan
och skulle bli forskare. Trodde hon. Nu är
hon präst. Jakobs pappa är präst, Det var
aldrig något alternativ för honom. Han har
valt att uppträda på en annan scen.
Text: Johannes Nordemar.
Foto: Kristin Lidell och Johannes Nordemar

– Det var som att alla grubblerierna föll på plats,
förklarar Sara.
Ständigt nya val
Hon säger att livsvalen inte är något vi bara gör en
gång och så är det bra sedan. Nej, vi människor ställs
ständigt inför nya val.
– När man skulle välja inriktning i gymnasiet så
tänkte man: Nu har man valt. Sen skulle man välja
vad man skulle läsa vidare och tänkte: Nu har man
valt. Men valen kommer tillbaka hela tiden.
Vilken möjlighet att få bestämma över sig
själv, tycker säkert de flesta, men det är också
ett stort ansvar som varje människa har.
Flera vägar kan vara rätt
Kanske finns det flera vägar i livet som
kan vara rätt? Sara tror att det finns
mening med varje människas liv.
– Gud har många vägar och tankar för
var och en av oss. Det gäller att fråga sig
hur man vill använda sin tid, vad man
vill verka för, vad man brinner för och
att sedan bejaka det.
Hon kan förstå att många tycker att
det är svårt att veta vad som är deras egen
väg. Där tror Sara att det är viktigt att inte
haka upp sig på att en egen väg måste vara
något nytt och revolutionerande som ingen
annan gjort förut.
– Att gå sin egen väg behöver inte vara något så
väldigt annorlunda.
Sedan kanske det inte är så farligt om något val
skulle bli fel heller. Det går alltid att välja igen,
även om det krävs en insats, men det går.

”Valen kommer tillbaka hela tiden.”
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präst och Jakob
tist
B

ara man har bestämt sig för vad man vill så
går det ofta lite lättare, säger Jakob Stadell,
musikalartist, om sina vägval i livet.
För honom är det teater och sång som
är den stora passionen och det han satsat hårt på. Han
menar att om man hittar ett mål att sikta mot och sedan
ställer upp delmål på vägen så går det ganska snabbt
att ta sig dit man vill.
– Men det går inte direkt, påpekar han. Man kan
stöta på problem, man lär sig också av sina misstag.
Självklart är det viktigt att både ha talang och att
brinna för det man gör och Jakobs väg har inte varit
självklar.
Han har fått lära sig att ta dagen som den kommer
och att inte oroa sig för hur framtiden ska se ut. Ofta
vet han inte hur hans arbetssituation ser ut mer än några
månader framåt. Det är bara att gilla läget.
– Vissa dagar är det champagne och vissa dagar är
det vatten. Du vet aldrig vad du har, men det ordnar
sig alltid, säger han lugnande.
Uppmuntrad att stå på egna ben
Och visst finns det någon slags charm i denna livsstil.
– Kan man tycka att det är skönt så pallar man det
här yrket.
Jakob har alltid gillat att sjunga och spela teater. Det
var i tonåren som han upptäckte hur vansinnigt roligt
det var. Han sjöng i rockband, gospelkör och höll på
med levande rollspel.
Han upplevde inte att hans föräldrar styrde honom

”Jag tror man känner när man hittat rätt.”
i någon riktning utan han blev uppmuntrad att stå på
egna ben och välja själv. Däremot minns han att flera
äldre släktingar av välvilja, försökte få honom att tänka
om och satsa på ett riktigt jobb.
– Man fick ju höra att: Det där är väl inget jobb. I
efterhand har jag förstått att de ville rädda mig.
I grunden är alla lika
Jakob valde att följa sin passion och kanske är skå
despelaryrket trots allt inte så olikt hans pappas yrke
som präst.
– Som präst står man också inför en massa män
niskor, men man skriver sina egna manus.
– Jag tror att man känner när man hittat rätt. Lita
på magkänslan, menar Jakob.
Genom sitt yrke har han fått möta många stora
stjärnor och det har visat sig att de flesta i grund och
botten är lika. Jakob har lärt sig att se människor som
jämlika, att varken se upp till eller ner på någon män
niska. Där handlar det om att inte förstora sig själv,
eller att förminska sig själv. Ingenting är omöjligt.
– Jag kan också bli president, säger Jakob.
11

När det var dags för konfirmation sa Anna
Lie nej. Hon hade gått igenom hela konfir
mationsläsningen, men kunde inte säga ett
helhjärtat ja till den kristna tron och valde
därför att stå över. Att fullfölja konfirma
tionen skulle ha varit att ljuga för sig själv,
menar hon.

ag var positiv till kristendomen, men inte
tusan var jag 100 procent säker, säger Anna
Lie.
Hon beskriver upplevelsen av sin konfir
mationstid så här:
– Det var som att jag stod inne i ett rum och att Gud
var utanför. Det var dimma på fönstret så jag kunde
bara skymta Gud, men ändå ville jag inte öppna fönstret
förrän jag visste exakt vad som fanns utanför.
När Anna Lie pratar märks det att hon är en tjej med
mycket inom sig. Hon verkar också har en släng av
det där man kallar “talets gåva” och delar gladeligen
med sig av sina erfarenheter.
Ja först och nej sen
2007 var hon på ett fyra veckors konfirmationsläger.
Trots att hon fick gott om tid att ställa frågor och
fundera så kunde hon inte med ett ärligt hjärta säga
ja i kyrkan. Visst krävdes det mod för att gå emot

strömmen, men hon har ändå aldrig ångrat det val
hon gjorde då.
– För mig var det viktigt att först få säga nej. Det är
svårare att säga ja först och nej sen.
Men varför var det så viktigt för Anna att vara bomb
säker innan hon svarade ja? Alla hennes kompisar
konfirmerades ju efter lägret och när Anna frågade
några av dem verkade det inte alls som om de funderat
lika mycket över sitt beslut.
– Den längsta relationen du har i livet är relationen
till dig själv. Om du bara gör som andra säger är det ju
inte ditt eget liv du lever. Man måste få hitta sin egen
väg och göra sina egna val, förklarar Anna.
Växa vidare på egna villkor
När hon nu hade kört sitt eget race och avstått från att
12

konfirmeras så kunde hon växa vidare på sina egna
villkor. Ett år gick och Anna följde med på flera andra
läger som kyrkan ordnade. Nästa sommar blev hon
erbjuden att åka tillbaka till platsen där hon hade varit
på konfirmationsläger ett år tidigare. Nu äntligen kände
hon sig redo.
– Det där fröet som hade satts i jord på konfirma
tionslägret, det hade vuxit och höll på att blomma
ut.
Jag frågar Anna vad som skulle ha hänt om hon
inte hade gått sin egen väg utan följt alla andra som
maren 2007?
– Då hade jag inte trott på Gud idag. Om jag hade
gått emot mig själv skulle jag tappat tron.
Text: Johannes Nordemar. Foto: Fritjof Andersson

Det är lätt att dela in folk

i fack innan man lärt känna

Den ena efter den andra släntrar
in i S:t Persgården i Leksand.
En brasa brinner i den öppna
spisen, någon tar sig en macka,
en annan slår sig ner bland kom
pisarna runt borden. Här känns
hemtrevligt och avspänt.

V

i vill prata om vänskap och
mod, så vi sätter oss vid ett
av borden. Där sitter Philip,
Helena, Felicia och Kevin.

Vad är en bra kompis?
Alla fyra har blivit goda vänner i konfir
mandgruppen. Vad är egentligen en bra
kompis? Svaren kommer snabbt och själv
klart: Det är någon man kan lita på, som
delar ens intressen, som alltid ställer upp
och som man kan prata med om allting.
– Med en riktig kompis kan du vara dig
själv och säga precis vad du vill utan att
förställa dig.
Annars händer det ju rätt ofta att man
sätter upp en mask för att skydda sig.
Det borde inte behöva vara så, men det
är det.
Bästa kompisar
Kan man ha många goda vänner eller har
man bara en?

dom. Det säger Philip, Hele

na, Felicia och Kevin.

Kompisar
från konfan
– Ordet ”vän” använder jag aldrig, säger
Philip. Men jag har bara några bästa kom
pisar, andra känner mig inte lika bra.
– Man kan ha någon som är ens bästis,
någon man har känt länge, säger Helena.
När man var mindre är det liksom lättare
att bli bästa kompis med någon. Då behö
ver man inte imponera på den andra.
Lätt dela in folk i fack
Hockeybög,
sportfåne,
svartrockare, fjortis – alla
är överens om att det är
lätt att dela in folk i olika
fack, innan man har lärt
känna en person. Och i
lilla Leksand vet alla vem
alla är och det kan vara job
bigt ibland.
– Ibland vet folk mer om en än
man själv gör, säger Felicia som

inte tänker bo kvar i Insjön när hon har
slutat skolan.
– Man har fördomar om folk fastän man
inte vill det, säger Helena. Men tack vare
att vi går här har jag lärt känna folk som
jag aldrig skulle ha pratat med annars.
När är man modig?
Kan ni ge några exempel på mod? När är
man modig?
Det handlar inte så mycket om
att våga göra något fysiskt utan
om att våga stå för det man
tycker. Att du törs gå emel
lan när någon trycker ner
en annan – det tycker alla
fyra är modigt. När man
vågar vara sig själv och stå
emot grupptrycket.
Text och foto: Agneta Barle
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F

lickorna från skolan kommer ofta hem till
mig och Catharina. Vi sitter på vår veran
da på eftermiddagarna och ritar, kollar på
foton från Sverige eller bläddrar i modetid
ningar som Catharina och jag har köpt. De talar inte
engelska och vår swahili är knagglig. Det går jättebra
att umgås i alla fall.
Jag åkte i höstas tillsammans med min kompis
Catharina till Tanzania inom Svenska kyrkans utby
tesprogram Ung i den världsvida kyrkan. I Tanzania
fick vi dela livet i en församling och följa kyrkans arbete
där. Vistelsen i Tanzania innebar både möten med nya
kulturer och möten med nya människor.
Tre månader i Afrika
Vi tillbringar tre månader i Tanzania. Jag och Catharina
kommer till den lilla byn Ilemera. Just i Ilemera finns
många sociala projekt som kyrkan driver.
Vi besöker hälsovårdskliniken och får lära oss hur
det går till att testa blod för HIV och malaria. Vi träf
far människor som drabbats av aids, en sjukdom som
dödar otroligt många människor i Tanzania och påver
kar hela samhället.
Vi leker med barnen på kyrkans förskola och lagar
tanzansk mat med kvinnorna i kvinnoföreningen.
Vi handlar frukt och grönsaker på marknaden, går
på bröllop och åker på motorcykel ut i byarna med
prästerna.
Där hälsar vi på församlingsbor som är för gamla
eller för sjuka för att gå till gudstjänsten i kyrkan.
Vi sitter på golvet i deras små lerhyddor och sjunger
psalmer och tar nattvarden tillsammans.

eleverna och lärarna där. Killarna lär oss att göra en
traditionell tanzansk trumma i sin verkstad. I tjejernas
klassrum stickar vi och broderar.
Det märks att det finns en stark gemenskap mellan
eleverna. Och lärarna har nästan blivit som nya för
äldrar för dem. Alla ställer upp för varandra. Skolans
rektor berättar att han har kontakt med alla gamla
elever. Alla klarar sig bra och kan försörja sig på att
sy eller snickra.
På kvällarna sitter vi i vårt vardagsrum med en foto
genlampa och levande ljus. Vi lär våra nya tanzanska
vänner att spela kort och leka svenska lekar, till exempel
domaredansen.
Vi sjunger och de lär oss att dansa. Våra tanzanska
vänner skrattar så att tårarna rinner när de ser våra
stela svenska rörelser.
Text och foto: Ulrica Hansson

Skola för föräldralösa
Vår första dag i byn hälsas vi med varma kramar av
några tonårsflickor. De är studenter på en hantverks
skola för ungdomar som förlorat en eller båda sina
föräldrar i Aids. Skolan har 22 elever, 11 killar och 11
tjejer som är mellan 16 och 18 år gamla.
Killarna får lära sig att snickra och tjejerna att sy.
Tanken är att ungdomarna ska få lära sig ett yrke så
att de kan försörja sig själva och sina syskon.
I Tanzania är föräldralösa barn i en mycket utsatt
situation. Ofta tvingas de hoppa av skolan när föräld
rarna dör. De får istället arbeta hårt för att ta hand om
huset och sina yngre syskon.
Stela svenska flickor dansar
Vi tillbringar mycket tid på hantverksskolan med

Till Tanzania
genom kyrkan
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osef Josefson blev positivt över
raskad när han konfirmerades.
Han kände sig trygg, fick många
nya vänner och ett ökat själv
förtroende.
Innan Josef Josefson påbörjade sin
konfirmationsundervisning förra året i
Sollentuna församling var han nervös att
det skulle vara tråkigt, bara handla om
bibeln och bli en massa läxor. Anledningen
till att han ville gå dit var att han ville ta
reda på mer om kristendomen och skaffa
fler vänner. Han var redan kristen men
gick inte i Svenska kyrkan.
– Det var min tro som fick mig att börja.
Jag ville också lära mig att kunna tala inför
andra och få deras uppmärksamhet, något
som jag alltid har drömt om, säger han.
Nya kompisar
Men konfirmationen visade sig inte vara
tråkig - istället fick han många nya kom
pisar. För att man ska känna sig trygg som
konfirmand tror han att det är viktigt att
ledarna tar hänsyn till hur man är och inte
blir arga, utan försöker skapa en lugn
stämning i gruppen.
– Prästen var schyst och
ledarna var roliga och
flummiga. Vi hittade på
massa lekar och hade

Finns det ett liv efter konfan?
Klart det finns!
Kolla in www.svenskakyrkansunga.se,
www.svenskakyrkan.se/volontarutbyte eller
kontakta din egen församling! Ulrika fick chans
att åka till Tanzania och Josef utbildar sig till
konfirmandledare.

skitkul, men det fanns inget som knäckte
lägren. Det är så mycket bus där, man kan
verkligen vara ett barn igen. Jag tror det
är en känsla som är svår att hitta.
Tår i varje öga
Under en av nattvardsgudstjänsterna på
lägret skulle de uppträda och spela instru
ment. Josef Josefson läste upp en text med
inlevelse.
– Medan jag talade såg jag en tår i varje
öga på de som lyssnade. Då kände jag att
jag hade lyckats med att vara en bra talare
och att jag ville fortsätta med det här. Det
var en otrolig känsla, säger han.
Nu läser Josef Josefson vidare till kon
firmationshandledare och ser fram emot
att skapa kontakt med ungdomarna på
konfirmationslägren.
Text: Sandra Holmes. Foto: Lars Rindeskog
Texten har tidigare publicerats i Kyrkans
tidning nr 9/2009.

Josef Josefson tyckte
om konfirmationsundervisningen
så mycket att han
nu läser vidare till
handledare för nya
konfirmander.
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Natalie Törnblad, 14 år konfirmand i Barkarby församling
1 Man behö
ver inte vara
troende. Om
man vill lära
sig mer om
kristendom kan
man konfaläsa.
Sedan kan man bli troende om
man vill.
2 Jag tror att Gud är både man
och kvinna.
3 Ja det gör det. Båda måste
älska varandra för att det ska bli
bra.
4 Det modigaste jag gjort är
att stå inför klassen och berätta
varför regler finns. Sen har jag
sjungit karoke på en båt inför
publik. Jag har också vågat säga
om något är fel till en vuxen
5 Jag tror att vi först kommer
till himlen och får träffa Gud och
änglar. Sen när man är redo så
går man över till ett paradisland.

Fem röster om tro, Gud, sex, mod och döden

Britt-Marie Ericsson, 53 år, församlingsassistent/konfirmandledare Barkarby församling
1 Det viktigas
te är att man är
nyfiken och vill
ta reda på mer
om den kristna
tron.
2 Man kan se
Gud som något stort som man
inte kan beskriva.
3 Kärlek kan leda till sex om
båda är med på det. Kärlek kan
också vara att tycka om någon
väldigt mycket.
4 Att sitta hos min pappa när
han dog, eftersom jag alltid
haft ett konstigt förhållande till
döden. Man kan säga att min
pappa lärde mig att döden inte är
något att vara rädd för.
5 Jag är fullt och fast övertygad
om att det finns ett liv efter detta.
Själv skulle jag vilja komma till
baka till mina kära efter min död
och skydda dem från faror och ge
dem styrka i sina liv.

Kan Gud vara
en kantarell?
1 Måste man vara troende för att konfaläsa? 4 Vad är det modigaste du gjort?
2 Är Gud man eller kvinna?
5 Vad händer efter döden?
3 Hör sex och kärlek ihop?
Qla Zetterberg, församlingspedagog i Leksands församling
1 Nej!
Konfirmationen
är till för alla!
2 Gud är en
kraft utöver
allting annat.
Därför är Gud
både man och kvinna ... och så
mycket mer!
3 Japp! Sex och kärlek är jätte
viktiga saker. Sen är det klart att
kärlek är så mycket mer än sex.
Kärleken är mycket större än vi
tror!
4 --5 Vad som händer efter döden
kan man ju bara gissa. Jag tror
att det viktigaste är att vi vågar
fundera över hur vi lever.

Elisabet Högberg, präst i
Barkarby församling
1 Du får veta
att kyrka och
tro har en bety
delsefull roll i
samhället och
genom histo
rien. Du får
chansen att undersöka ifall det är
något för ”just dej”.
2 Enligt kristen tro finns det en
Gud, det är den guden som Jesus
talar om.
3 Ibland stämmer allting mellan
två människor. Då kan det vara
helt självklart att ge sig hän.
4 Jag bestämde att låta min tro
vara viktigast.
5 Jag tror vi kommer till Gud.

Lisa Stenberg Knutz, fritidsledare i Leksands församling
1 Nej.
2 För min del
så kan Gud
vara luften jag
andas, skogen
som är fylld av
kantareller en
solig höstdag eller en helt vanlig
människa jag möter.
3 Absolut, bara man känner att
tilliten och kärleken till varandra
finns där först.
4 --5 Det som egentligen dör är
själva kroppen. Däremot lever
själen vidare.

