
Humanistisk Konfirmation

Att konfirmera betyder att man 
bekräftar. Humanistisk konfir-
mation bekräftar ditt inträde i 
vuxenlivet. Du bekräftar ingen 
religiös uppfattning och du blir 
inte medlem i någon organisa-
tion.
Tillsammans med jämnåriga, 
runt 14-15 år, diskuterar du en 
del av livets stora frågor. Till 
exempel mänskliga rättigheter, 
identitet, rasism, jämställdhet, 
empati, mobbing,  kärlek och 
ansvar.
Vi ger inga färdiga svar på 
livets frågor. Det är dina och 
kamraternas svar som räknas. 
Tillsammans skapar ni era san-
ningar, inför ert vuxna liv.

humanisterna.se/vast/konfirmation
konfagoteborg@humanisterna.se

Utan religiösa

inslag Anmäl dig NU!

Begränsat antal platser.

Några omdömen:

  ”Det var väldigt speciellt att träffa 
nya människor och diskutera viktiga 
frågor.”
  ”Allt var superbra och jag rekommen-
derar det verkligen.”
  ”Ni har en rolig konfa att se fram 
emot!”
  ”Allt var superbra. Maten var god, 
lägret var superduperkul och diskus-
sionerna var toppen! En fantastisk 
upplevelse!”
  ”Det var skitroligt”
  ”Väldigt intressant och nyttigt att 
prata om.”

Kvällskurs och lägerhelg
mars - maj 2021
i Göteborg
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