
KONFA TILL HÖSTEN?
Ny ken på att få reda på mera om

kon rmationsläsning  i Lindvedens och
Trollhättans Missionskyrkor samt
Equmeniakyrkan Vänersborg?

Är du ny ken?

Vill du ha kul med
andra?

Vill du lära dig nya
saker?

Låter det intressant? Kom på en informationsträff 25/8 
och få reda på mera om denna kon rmationsläsning!

Vill du veta mer om 
kristen tro?

Vill du vara med på
en spännande
upptäcksfärd?

Vad är meningen med 
livet?

Duger jag som jag är?

Varför ska man tro på 
Gud?

Varför är Jesus viktig?

Är Bibeln verkligen
intressant idag?

Är tro spännande?



Informationsträff
Torsdag 25 aug
kl. 18.30 -19.30

träffas vi i Lindvedens 
Missionskyrka.

Då informerar vi och 
berättar om oss, vårt 

upplägg och svarar på 
era frågor.

Träffen är för både
föräldrar och blivande 

kon rmander.

I kon rmationen 
får du…

• lära dig mer om
dig själv

• lära dig vad tro
kan vara

• upptäcka att tro kan 
vara till hjälp i livet.

Du behöver inte vara 
döpt eller tro för att 

vara med.

Information om oss
Vi är tre församlingar i 

Trollhättans och
Vänersborgs kommuner, 
som planerar för att ha 
kon rmationsläsning till-
sammans. Vi är alla en 

del av Equmeniakyrkan. 

Equmeniakyrkan är en 
demokratisk kyrka med 
rötter i folkrörelsen som 

bildades 2011 av
tidigare Missionskyrkan 
& Metodistkyrkan och 

Baptistsamfundet
i Sverige. 

Varför gå konfa?
Kan man ha fel skäl till 

att kon rmera sig?
Svaret är nej!

Känner du igen dig:
• Mamma & pappa vill
• Alla i min släkt har 
   gjort det
• Jag vill ha presenter
• Jag vill veta mer om
   kristen tro
• Många andra gör det
• Jag gillar att diskutera

Alla skäl är goda skäl!

Kon rmera dig du med!



Fakta
Kon rmation för dig som börjar årskurs 8 hösten 2022.

Vi planerar att träffas varannan torsdag 15.45 - 18.30
med start 15 september (udda veckor).

Utöver detta har vi: 
• En konfadag/helg på hösten.
• Ett läger 2-5 januari 2023.
• En konfadag/helg på våren.
   Mer info om detta kommer senare.

Dessutom vill vi att kon rmanderna deltar på ett antal
gudstjänster och i några av våra i tonårssamlingar.

Kon rmationshögtiden planeras till en söndag i maj 
2023. Några dagar före det har vi en fest för familjerna.

Avgift
Avgiften är 750 kr, som betalas efter starten.
I kostnaden ingår bibel, sånghäfte, arbetsmaterial och
 ka samt alla träffar och läger.

Anmälan
Du kan anmäla dig på något av följande sätt:

• Via länk på kyrkornas hemsida.

• Via QR koden här bredvid.

• Via samtal med ledare.

Intresseanmälan senast 24 aug.
De nitiv anmälan senast i
samband med starten på
terminen, dvs 15 september.

Frågor?
Kontakta någon av ledarna om du har frågor.
För kontaktuppgifter se baksidan.



Lindvedens Missionskyrka
Lindveden, vägen mot 

Sjuntorp
Malin Rylander, pastor

073-501 69 47
malinrylander72@gmail.com

www.lindvedensmissionskyrka.se

Equmeniakyrkan
Vänersborg

Norra Järnvägsgatan 18
Ulrika Johansson, pastor

070-425 99 26
ulrika.johansson@equmeniakyrkan.nu
www.equmeniakyrkanvanersborg.se

Trollhättans Missionskyrka
Klintvägen 4

Emanuel Georgsson, pastor
070-348 03 95
pastor@thnmk.se

www.thnmk.se

Kontakt...


