
ETT ROLIGT ÅR
DÄR VI
HÄNGER, FIKAR
OCH SAMTALAR
OM LIVETS
STORA FRÅGOR
TILLSAMMANS!

KONFIRMATION
HANDLAR OM
KRISTEN TRO. VI
PRATAR BLAND
ANNAT OM
KÄRLEK,
SJÄLVKÄNSLA,
MENINGEN MED
LIVET & JESUS
SÅ KLART!
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VÄLKOMMEN TILL
KONFA!

ELIMKYRKAN
SKOGSROKYRKAN

IMMANUELSKYRKAN

KONTAKT & FRÅGOR

 
ERIK HALLÅSEN

PASTOR ELIMKYRKAN
TEL: 079-3412951 

MAIL: ERIK.HALLASEN@ELIMSKOVDE.SE
 

WALDEMAR SJÖGREN
PASTOR SKOGSROKYRKAN

TEL: 079-3486197
MAIL: 

WALDEMAR.SJOGREN@
SKOGSROKYRKAN.SE 

 
ANTON OMNELL 

PASTOR IMMANUELKYRKAN 
TEL: 070-3214590

MAIL: 
ANTON@IMKSKOVDE.SE

 

 

 



VAD ÄR KONFA?
Ordet konfirmation kommer av det latinska
ordet ”confirmatio” som betyder bekräfta och
stärka. Konfakursen vill ta tillvara på
konfirmandernas kreativitet och intressen.
Därför kommer utformningen av samlingarna
anpassas efter gruppen. Då blir det både roligt
och meningsfullt!
Förhoppningen är att konfirmationen ska
bekräfta Dig både som person samt stärka din
självkänsla och det som gör just Dig unik!

MÅSTE MAN VA
KRISTEN?
Nej - Alla är välkomna! Dop är heller inget krav
för att gå konfakursen, däremot undervisar vi
om dopet under konfaåret och för den som
fattar beslut om att låta döpa sig så kommer
detta givetvis att erbjudas.

KOSTNAD?
Konfakursen är gratis! Resor, utflykter och
läger anordnas till självkostnadspris. Kontakta
gärna någon av oss om du behöver hjälp med
dessa kostnader.

HUR, NÄR, VAR?
Infoträff
Vi ses i Immanuelskyrkan torsdagen 1/9 kl.
19:00-20:00. Vi bjuder både föräldrar och
tonåringar på fika och berättar mer om konfan
och svarar på era frågor. 

Konfastart
Torsdag 15 september

Samlingar
Vi träffas varannan vecka (ojämna veckor) på
torsdagar Kl. 16:00 - 17:30.
Vi fikar, gör nåt kul, lyssnar på undervisning
och funderar tillsammans. Samlingen avslutas
med en andakt.
I slutet av oktober är det dags för en utflykt
med övernattning. - Under våren gör vi en resa
och är antagligen med på ett större läger.

HUR ANMÄLER
JAG MIG?
Du anmäler dig dig genom att surfa in på
någon av våra hemsidor och fylla i formuläret:

SKOGSROKYRKAN.SE /KONFA
ELIMKYRKANSKOVDE.SE/KONFA 
IMKSKOVDE:SE/KONFA 

Vi ser fram emot att höra från dig!
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IMKSKOVDE.SE/
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ÅLDER?
Konfirmationen är för dig som börjar i sjuan
eller åttan hösten 2022


