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ETT STORT UNDER – PLAN FÖR KONFIRMANDARBETET 2017
Biskopsmötet har godkänt en ny plan för konfirmandarbetet den 5 april 2017. Den nya planen ”Ett stort
under – Plan för konfirmandarbetet 2017” har trätt i kraft den 1 maj 2017 och övergångstiden för att ta i
bruk planen sträcker sig till den 1 oktober 2018.
Förnyelsen av konfirmandundervisningen berör många av kyrkans anställda och församlingsmedlemmar.
Årligen är 3 500–4 000 medarbetare engagerade i konfirmandarbetet. Det är en omfattande process att
utbilda personalen i tillämpningen av den nya planen. Lokalförsamlingarna och de kristna organisationerna kommer att göra detta med stöd från stiften och Kyrkostyrelsen. Stiftets stöd ordnas på olika sätt i
olika stift. Varje församling och varje kristen organisation som arrangerar konfirmandundervisning ska
se till att medarbetarna får tillräckligt med utbildning om den nya planen under 2017 och 2018. De
personer som ansvarar för församlingarnas och organisationernas konfirmandarbete står här i en nyckelposition.
Den nya planen styr konfirmandarbetet till att i allt högre grad utgå från de unga. Målen för konfirmandundervisningen, strukturerna, planeringen och genomförandet ska stöda de ungas lärande och
hjälpa dem mogna som kristna. Det görs en medveten satsning på att höra de unga och stärka deras
delaktighet och möjlighet att påverka. Även nattvardsfostran får en mer framträdande plats. Det rekommenderas att konfirmanderna deltar i nattvarden flera gånger under konfirmandtiden.
Konfirmandarbetet i Finland har medvind just nu. Statistiken för 2016 visar att deltagandet ifjol steg
med över två procent jämfört med året innan. Det här är ett bra resultat och något som alla anställda och
frivilliga som arbetar med konfirmandundervisningen ska ha ett stort tack för. Vi kan vara stolta över
det finländska konfirmandarbetet!
Den nya planen finns i Sacrista under Församlingsarbete > Fostran. Länk till e-publikationen: http://rovasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp?open&cid=Content45DEEF
Den tryckta publikationen postas till församlingarna i augusti-september 2017.
Mera information ges av Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig på konfirmandarbete, och Stefan Myrskog, ledande sakkunnig. E-post i formen fornamn.efternamn@evl.fi.
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