
VI ÄR KONFALEDARNA

ANNA KARLSSON

AMANDA UHLIN

SAMIR CLEMENTSSON

ANDREAS LORENTZON

TILDA SKOGLAR
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0706272875

0735020185
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KONFA

M I S S I O N S K Y R K A N

A L L I A N S K Y R K A N

P I N G S T K Y R K A N

2 0 2 2 - 2 0 2 3

ANMÄL DIG NU!
Sista anmälan 1 oktober

Anmäl dig till någon av oss ledare

anna@vetlandamissionskyrka.se

uhlin.amanda@gmail.com

samir.clementsson@vetlanda.pingst.se

andreas@vetlandamissionskyrka.se

pastor

pastor

pastor

ungdomsledare

ungdomsledare

INFO

Informationskväll för

konfirmander och föräldrar hålls

22 september 19:00 i

Allianskyrkan.

Har du frågor eller funderingar är

det bara att höra av sig!

0760345041
tilda@vetlandaallianskyrka.se



Hos oss är konfirmationen en

möjlighet för dig att lära dig mer

om och prova på den kristna tron.

Vi pratar om livet, döden,

självkänsla, relationer, vad den

kristna tron är och mycket mer.

Vi lär känna varandra i gruppen

genom att hänga och fika ihop.

Det första vi gör med konfagruppen

är att åka iväg på en hajk 7-9

oktober. Där lär vi känna varandra

och lägger en fin grund för

konfaåret. Därför är det extra

viktigt att vara med på den!

Vi är med på 6 gudstjänster

tillsammans under året. Utöver det

uppmanas konfirmanden att gå på

ännu fler gudstjänster.

I slutet av våren åker vi på

konfirmationslägret på

Gullbrannagården, Halmstad.

Konfaåret avslutas med en

festkväll och konfirmationshögtid

i början av september 2023.

VAD ÄR KONFA? VAD GÖR VI?VEM FÅR VARA MED?

Konfan är öppen för alla som går i

8:an. Vilken världsuppfattning du

än har. Men gärna att du är lite

nyfiken på vad den kristna tron

innebär.

Du behöver inte vara döpt.

KOSTAR DET NÅGOT?

Det kostar inget att delta i

själva konfan men en avgift till

självkostnadspris kommer tas ut i

samband med läger och hajker.

UPPLÄGG

Vi ses varje torsdag 16:00-18:00 i

någon av våra kyrkor.

Så här kan en konfaträff se ut:

- fika

- samtal

- lek, tävling, aktivitet

- ett pass om nåt ämne

- andakt

TIPS!

Följ oss på instagram:

MATERIAL

Du kommer få din egna Bibel och en

anteckningsbok. Glöm inte att ta

med till träffarna!

@konfa.i.map


