Häng med ut i naturen
och in i de stora frågorna

KONFA
i naturen!
Det här är en inbjudan
till dig som i höst börjar
i årskurs åtta.

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? Finns det något hopp
där? Alla får ge sin syn på saken. Det blir diskussioner
som spretar åt alla håll. Precis som det ska vara.
I Equmeniakyrkans konfirmationsgrupp
får alla frågor plats. Vi kommer att diskutera många ämnen under läsåret 2020/2021.
Allt från Jesus och bön till relationer och
miljö. Från ondska och nattvard till framtidstro och församling. Och de flesta gånger vi träffas är vi utomhus.
Varje söndag vi träffas inleds med att vi
deltar i gudstjänsten 11.00 eller 10.00 beroende på plats. Sedan är vi utomhus, lagar
mat över öppen eld, leker, målar
och skapar på olika sätt, vandrar och samtalar fram till 16.00.
Det är en häftig upplevelse att
vara med i en konfagrupp. Det
vi gör tillsammans gör att vi lär

känna varandra bra. Arbetet, diskussionerna, upplevelserna, andakterna och sångerna blir vårt äventyr. Tiden i din konfagrupp
kan bli ett minne för livet.

2020-2021

Konfirmation
med friluftsinriktning
Häng med på världens äventyr!

Information
Start

Vi börjar med en träff för konfirmander och föräldrar
onsdag 9/9 kl.19.00 i Tingvallakyrkan, Karlstad.

Datum

Sedan träffas vi i princip en onsdagkväll och en söndag
i månaden. En gång per termin har vi en övernattning
lördag-söndag. I början av maj blir det läger och i slutet
av maj konfirmationshögtid. De första träffarna är onsdag
23/9 och Söndag 4/10.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av dessa personer:
Per-Ulrik Johansson, Tingvallakyrkan, 054-2244482
Maja Floberg, Skårekyrkan, 0734-626 550
Ulf Eriksson, Equmenikyrkan Forshaga, 0733-126930
Helena Fhager, Equmeniakyrkan Fagerås, 0704-671689
Adam Harknäs, Sannerudskyrkan Kil, 0724-484412
Anders Bernspång, Lövnäskyrkan Hammarö, 076-3170400

Kostnad

Vi möts på olika platser varje gång (en gång i Tingvallakyrkan, en gång i Kil, en gång i Skårekyrkan osv.)

Avgift 1500 kr. Bibel, mat, hajker och läger ingår.
Betalas in på Tingvallakyrkans församlings pg 3724 30-9
senast 31/1 2021. Det går att dela upp betalningen på flera
tillfällen. Glöm inte att skriva konfirmandens namn vid
betalningen.

Arrangörer

Anmälan

Plats

Equmeniakyrkorna i Karlstadregionen:
Skårekyrkan, Forshaga, Fagerås,
Sannerusdskyrkan Kil, Tingvallakyrkan,
Lövnäskyrkan Hammarö.

Anmäl dig senast 6/9 till
konfaanmalan@kyrkanicentrum.se och ange blivande
konfirmandens namn, adress, födelsedata, hemtelefon,
mobilnummer, samt målsmans namn, mobilnummer och
mailadress.
Om du har kompisar som är ett år äldre eller ungre får
du gärna bjuda med dem också. De är också välkomna!

Vad är viktigt egentligen? Kompisar? Killar?
Tjejer? Skolan? Grejer? Jorden? Duger jag? Är
jag älskad? Vem är jag? Finns Gud? Vem är
Jesus? Vad är helig ande? Vad är ont? Vad är
gott? Vad kan jag göra? Går världen under?
Finns det hopp?
Under konfirmandtiden ställer vi alla de
svåra frågorna och funderar över svaren
tillsammans. Det är lättare när man är flera.

Equmeniakyrkan är en sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Svenska
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkans ungdomsförbund heter Equmenia. För mer info, se Equmeniakyrkan.se.

