Äntligen är det din tur!
”Det är inte som du tror
- det är så mycket mer”

”Jag har få

tt minnen

”En andlig resa där jag
fick hitta mig själv”

för livet”

ar
”På konfan träffade jag kompis
ars”
som jag inte skulle träffat ann

”Jag kände att jag blev tagen på allvar”
... sova i kyrkan - ett minne för livet.

Du är inte ensam
om att fundera över livet.
Konfirmation handlar bland annat om att diskutera små
och stora frågor tillsammans med andra. För de flesta blir
konfirmandtiden en mycket speciell period i livet – med
nya kompisar, upplevelser, läger, skratt, viktiga samtal
om livet, kärlek, rättvisa, tro och vänskap.
Att vara konfimand är att bli tagen på allvar
och samtidigt ha riktigt kul under tiden!
Läs mer och anmäl dig på svenskakyrkan.se/intesomdutror
eller kryssa i vilken grupp du väljer på sista sidan, fyll i alla
uppgifter och skicka in.

Vill du veta mer?
På svenskakyrkan.se/intesomdutror får du svar på
de vanligaste frågorna. Annars är du alltid välkommen
att kontakta någon av ledarna och fråga!

Vilken väljer DU?
OnsdagsKONFA
Gruppen för dig som vill
träffas efter skoltid. Vi ses
varannan onsdag, med start i
slutet av oktober. Vi tittar på
film, pratar om livet och funderar
på hur tro, hopp och kärlek kan
se ut. Istället för att åka bort på
läger har vi en helg tillsammans
under våren. Konfirmationsdagen
är i april, i Stora Tuna kyrka.
Plats: Hagakyrkan
Kontaktperson

Erik Dåverud, 0243-771 38
erik.daverud@svenskakyrkan.se

CityKONFA
Ett centralt, kreativt alternativ
för dig som gillar lite galenskap.
Vi möter frågor genom musik,
bild och film – kanske kan vi
skapa något tillsammans.
Stora och små frågor får lika stor
plats och du får ta liten eller
stor plats i gruppen. Det är
gemenskapen som är det viktiga. Konfirmationen sker under
sommaren i Stora Tuna kyrka.
Plats: Hagakyrkan
Kontaktperson

Erik Dåverud, 0243-771 38
erik.daverud@svenskakyrkan.se

MysKONFA
Ett uppskattat alternativ där vi
fokuserar på gemenskap, vänskap,
mys, roliga upptåg och givetvis
samtal om stort och smått.
Konfirmationen sker under
sommaren i Stora Tuna kyrka.
Plats: Stora Tuna prostgård
Kontaktperson

Marina Ander, 0243-771 36
marina.ander@svenskakyrkan.se

Gemensamt för CityKONFA och MysKONFA:
Vi träffas huvudsakligen under de tre första
veckorna av sommarlovet, men kommer även
ses några gånger under våren.
Det blir två läger. Ett uppstartsläger under
våren och ett läger under sommarveckorna.

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Svenska kyrkan
Svarspost
780 080 900
781 20 Borlänge

Lena, Marina, Jenny & Erik
Här är vi som har hand om dig under din konfirmation.
Tillsammans med präster och konfirmationsassistenter
gör vi din konfirmationstid till ett minne för livet.
Du kommer få en bekräftelse på om du fått plats
i den grupp du anmält dig till.

ANMÄL DIG
Konfirmation är förmodligen INTE SOM DU TROR!
Så, anmäl dig på :

www.svenskakyrkan.se/intesomdutror
eller skicka in den här talongen, portot är redan betalt!

OnsdagsKONFA

CityKONFA

MysKONFA

Alla grupper har ett begränsat antal och vi tar in allt eftersom
anmälningarna kommer in. Vi reserverar oss därför för att
grupperna kan bli fulltecknade.
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