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Skillingarydsborna sägs ha två intressen: sport
och kyrka. Det är relativt få som är engag-
erade i båda världar. Men hockey-konfan är
ett undantag.

Hockeykonfa
– en periodpaus

S amarbetet
mellan Skill-
ingaryds IS
(Skillingaryds
Idrottssällskap)
började i mit-
ten av 90-talet.

Fd hockeyspelaren Paul Kobylarz
jobbade halvtid som ungdomspas-
tor och resterande halvtid som
tränare i SIS. Missionskyrkan och
Pingstkyrkan har även arrangerat
hockeyläger under namnet Sport
for Life. När SIS förra året frå-

gande församlingarna som de ville
utforma en hockeykonfa var det
självklart att haka på.
– Vi kör två konfagrupper paral-
lellt, en traditionell och en med
hockeykillarna, säger Gustav
Sandgren, ungdomsledare i Mis-
sionskyrkan. Vi har olika konfa-
material och upplägg på under-
visningen. Jag minns de första
samlingarna vi hade med killarna
i höstas, fortsätter Gustav och
skrattar. Det var lite av hela havet
stormar, innan vi hittade formerna

som passade. Många av tonårin-
garna i en vanlig konfagrupp är
församlingsbarn, de är vana att
sitta stilla på långa gudstjänster och
inte prata i mun på varandra. När
grabbarna träffas haglar kommen-
tarer och skämt och de har massa
frågor, som oftast ställs i mun på
varandra. Men det är ett jättegott
gäng, det märks att de känner
varandra väl och de är intresserade
och ställer bra frågor. Killarna har
lärt oss ledare ha ett rakare språk
och att undvika en del svåra ord
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Gustav Sandgren, ungdomsledare och konfalärare, Jan-Erik ”Svalle” Andersson, tränare, Rasmus Larsson och Christof fer Orre

som vi i kyrkan ofta använder, och
det är nyttigt.

Positiva reaktioner
Såväl församlingarna, killarnas
föräldrar som SIS är positiva till
samarbetet.
– Det funkar fantastiskt bra, säger
Jan-Erik ”Svalle” Andersson, en av
tränarna. Killarna är ett sammans-
vetsat gäng och har spelat ihop
sedan de var barn. Alla behöver
tänka till över dessa frågor och nu
får de en chans att göra det tillsam-
mans. Synd att vi har så mycket

matcher på söndagarna, vilket gör
det svårt att gå på gudstjänster.

Förfrågan från
fotbollstjejerna
Det är första året som församlin-
garna i Skillingaryd arrangerar
hockeykonfa. Vad som händer
framöver är ovisst. Det är färre
killar i nästa årgång som spelar
hockey, men det har redan kommit
en förfrågan från fotbollstjejerna.
– Vi hade aldrig nått dessa killar
om inte upplägget på undervisning
hade funkat med deras idrottsin-
tresse, säger Gustav. Vi får se vad
som händer, men så här i halvlek
är utgången mycket positiv och
det är möjligt att det blir fler
idrottskonfirmationer i framtiden.

Hockeykonfirmanderna Christoffer
och Rasmus:

Varför konfa?
C – Det verkade kul och så kom-
mer man närmre Gud.
r – Det är en tradition, man döps
och konfirmeras i kyrkan.

Hur funkar det att kom-
binera hockey och konfa?
C – Det är en perfekt kombination!
Vi har konfa mellan 18-19, fikar
och byter om, tränar mellan 20-21.
r – Bra att allt är på samma kväll.
Vi spelar fyra ggr i veckan, hade

inte funkat att ha konfa en annan dag.

Vad är det bästa med
konfan?
C – Gemenskapen! Vi är ett bra
gäng, har tränat ihop sen vi var
sex år. Vi är 16 i laget och 12 går på
konfa.
r – Det bästa är att man träffar
kompisarna och sen lär man sig en
del också.

Något speciellt som
händer i vår?
C – Vi ska på konfa-hajk på Gull-
branna, det blir skoj.
r – Det finns typ fyra hockey-
konfa i Sverige och i mars kommer
två andra lag hit, det ser jag fram
emot!

Är det många i din klass
som konfirmeras?
C – I min klass är det typ 5 av 28. r

– Men i min klass är det hälften. Jag
tycker man ska göra det. Det är

kul och man lär sig mycket.

C = Christoffer Orre
r = Rasmus Larsson
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