
INFO INFÖR KONFAN
På grund av den rådande situationen i 
världen kan vi inte få till en infoträff för 
föräldrar och konfirmander. Istället hänvisar 
vi till hemsidan: mkyrkan.com/konfirmation, 
där det kommer läggas ut mer information 
om konfirmationsåret. Hör annars gärna av 
er om ni har frågor.

Vi hoppas få till en träff till hösten i 
samband med konfirmationsstarten! 

VI SOM BJUDER IN TILL KONFAN ÄR:
Pingstförsamlingarna i Skillingaryd och Klevshult, 
Missionsförsamlingarna i Skillingaryd, Tofteryd och Hagshult samt 
Åkerbyggdens Alliansförsamling. 

ANMÄLAN & KONTAKTINFORMATION

KONFIRMAND: FÖRÄLDER:

Namn:                                   Namn:                                  

Email:                                    Email:                                   

Mobil:                                    Mobil:                                   

 
SKICKAS TILL:
Nicklas Gideskog: 070-7487190 nicklas@mkyrkan.com
Mattias Östenälv: 072-7380033 m.ostenalv@gmail.com
Eveline Lyreborg: 073-0364373 eveline@mkyrkan.com 

Anmäl dig gärna senast den 19/8. Preliminär start den 1/9
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VARFÖR KONFIRMERA SIG?

Under tonåren sätts mycket på prov och det är en tid där man har 
mängder av tankar och 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 och nya vänner träffas en gång i veckan ger 
dig chansen att vända och vrida på den kristna tron, men också dig 
själv. Du får fundera över din självbild, meningen med livet, kärlek och 
relationer, ondska, orättvisor, rätt & fel – ja, allt mellan himmel och jord!

Behöver man va kristen för att konfirmera sig? Nej, till oss är alla 
välkomna oavsett om man har hängt i kyrkan hela sitt liv eller inte ens 
öppnat en bibel någon gång.

RESA
Under året kommer vi göra en kortare resa någonstans i Sverige 
för att se hur olika kyrkor arbetar i samhället. Vi kommer även 
försöka hitta på något annat efter era önskemål. Vår ambition är 
att åka till en plats som berikar din konfirmationstid. Det brukar 
vara dagar som inspirerar men det blir också ett tillfälle för stärkt 
gemenskap i gruppen och några roliga 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. En chans för dig att träffa 
många andra konfirmander från olika platser i Sverige och lära 
dig ännu mer om Gud!


