
En resa

genom livet

och kristen tro

VI LYFTER DE STORA OCH DE
SVÅRA FRÅGORNA

Kontakt

Equmeniakyrkan Fagerås, Helena Fhager, 
0704-671689, www.kyrkanibyn.se

Sannerudskyrkan, Adam Harknäs, 0724-484412,
www.sannerudskyrkan.se

Skårekyrkan, Maja Floberg, 0734-626 550,
www.skarekyrkan.se

Tingvallakyrkan, Per-Ulrik 
Johansson, 0709-654933, 
www.tingvallakyrkan.se

Anmälan

Anmäl dig så snart som möjligt, senast
26/9. Anmälan och mer info hittar du på

församlingarnas hemsidor eller genom att
kontakta ansvariga.

Avgift

Avgiften är 1500 kr. De pengarna täcker
delar av kostnaderna för en Bibel, mat,

läger och ett konfirmationskort.
Kvarvarande kostnader skjuter våra

församlingar till.

Viktiga datum

29 sept INFORMATIONSTRÄFF i 
      Tingvallakyrkan för konfirmander och 
      föräldrar
3 okt FÖRSTA TRÄFFEN
23-24 okt ÖVERNATTNING
En ÖVERNATTNING under våren
1 juni KONFAFEST för hela familjen
KONFIRMATIONSLÄGER under sommaren 
28 aug KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST K
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Du är fri att utforska
och välja själv...

Lär känna Gud, dig
själv och andra...

http://www.sannerudskyrkan.se/


I Equmeniakyrkans konfirmationsgrupp får
alla frågor plats. Vi kommer att diskutera

många ämnen under läsåret. Allt från Jesus
och bön till relationer och miljö. Från ondska
och nattvard till framtidstro och församling.

 
Under våra träffar är vi oftast utomhus,
lagar mat över öppen eld, leker, målar
och skapar på olika sätt, vandrar och

samtalar. Vi har en friluftsinriktning helt
enkelt. Söndagsträffarna inleds med att vi

deltar i en gudstjänst.
 

Arbetet, diskussionerna, upplevelserna,
andakterna och sångerna blir vårt äventyr. 

Konfa i

Equmeniakyrkan

Elden sprakar och alla är mätta efter
lunchen. Solen värmer ansiktet och du
är i skogen tillsammans med vänner.
Idag ska ni prata om hopp. Finns det?

Kan man tappa hoppet? Hitta det
igen? Bryr sig Gud? Vad kan vi göra
åt hotet mot vårt klimat? Alla får dela
sina tankar. Diskussionen spretar åt
många håll. Precis som det ska vara!

Equmeniakyrkans konfirmation är en grundkurs i
kristen tro för dig som går i 8an.

(Har du kompisar i 7an eller 9an får du gärna
bjuda med dem också. De är välkomna!)

Du behöver inte vara kristen eller döpt för att gå i
vår konfa, det enda kravet som ställs är en hög

närvaro.

Vi möts en onsdag i månaden kl. 17.00 - 19.00 och
en söndag i månaden kl. 10 eller 11 till 16.00. Oftast

är vi utomhus när vi möts. Vi träffats på olika
platser, i Karlstad, Skåre, Kil och Fagerås.

 
Varje termin har vi en övernattning, lördag fm till
söndag vid lunch. och under sommaren åker vi

på ett längre läger.

För vem?

Upplägg

Arrangörer

Equmeniakyrkorna i Karlstadregionen:
Skårekyrkan, Equmeniakyrkan i Fagerås,
Sannerusdskyrkan Kil, Tingvallakyrkan.

Efter konfaåret
erbjuder vi dig som vill
att fortsätta träffas och

fundera kring viktiga
frågor kring tro och liv i

Konfa GROW


