
Infoträff inför konfan

Välkommen  tillsammans  med  dina
föräldrar  till  en  infoträff  tisdagen  den
29e  maj  kl  19.00  i  Missionskyrkan  i
Skillingaryd. 

Vi bjuder på fika och berättar mer om
konfirmationens upplägg och innehåll.

 Vi som inbjuder till konfan är:
Pingstförsamlingarna i Skillingaryd och Klevshult; Missionsförsamlingarna i
Skillingaryd, Tofteryd & Hagshult samt Åkerbygdens Alliansförsamling.

Anmälan & kontaktinformation:

Konfirmand:

Namn: ______________________

Email: ______________________

Mobil: ______________________

Förälder:

Namn: ______________________

Email: ______________________

Mobil: ______________________

Kryssa här om du vill vara med och dansa efter konfirmationen 

Lämnas/ Skickas till: 
Nicklas Gideskog: 070-7487190       nicklas@mkyrkan.com

Mattias Östenälv: 072-7380033 m.ostenalv@gmail.com

mailto:m.ostenalv@gmail.com
mailto:nicklas@mkyrkan.com


Varför konfirmera sig?

Under Tonåren sättas mycket på prov och det är en tid där man har mängder
av tankar & funderingar.

Att konfirmera sig handlar om att lära sig vad den kristna tron är och vad den 
betyder för oss som människor.

Att tillsammans med gamla & nya vänner träffas en gång i veckan ger dig
chansen  att  vända  & vrida  på  den  kristna  tron,  men  också  dig  själv.  Att
fundera  över  din självbild,  meningen med livet,  kärlek,  relationer,  ondska,
orättvisor, rätt & fel - ja, allt mellan himmel & jord!

Haka på med hela idrottslaget!

Vill  du  som spelar  lagsport  att  hela  laget  ska  gå  konfa?  Detta  har  gjorts
tidigare och vi gör det gärna igen.

Det är stärkande både för dig & laget!

Danssugen?
Under  ledning  av  ungdomsledaren  i  Pingstkyrkan  -  Evelina  Palmér
erbjuder vi konfirmanderna att kombinera konfa & dans! Den som väljer
det går undervisningen tillsammans med alla andra & därefter har vi ca 1h
danslektion. Vi visar med jämna mellanrum upp vad vi lärt oss för publik.
Stilarna är olika & dansglädjen på topp! Evelina har dansat och undervisat
sedan hon var  16 år,  som anställd  har  hon jobbat  för medborgarskolan,
kulturskolan  &  för  olika  studieförbund.  För  mer  information  kontakta
Evelina på 073 870 08 86.

Resa 
Under  höstlovet  får  ni  följa  med  på  en
kortare resa någonstans i Sverige för att se
&  möta  hur  olika  kyrkor  arbetar  i
samhället. Vår ambition är att göra en resa
som  berikar  din  konfirmationstid.  Det
brukar vara inspirerande dagar men det blir
också  ett  tillfälle  för  stärkt  gemenskap  i
gruppen och några kul dagar tillsammans!

Läger
I  slutet  av  våren  åker  vi  på  ett  3-
dagars  konfaläger  som anordnas  av
SAU  (Svenska  Alliansmissionens
ungdom)  på  Gullbrannagården
utanför  Halmstad  tillsammans  med
många andra konfirmander.


