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? Vem är jag? Hur hanterar jag 
motgång? Är jag älskad? Vem är 
Jesus? Vad är meningen med livet?

På konfan får vi tid att fundera över 
de där frågorna vi alla tänker på 
men sällan vågar prata om.

Vad betyder konfirmation? 
Konfirmation = bekräfta. Hos oss 
konfirmerar / bekräftar du att du 
tagit emot undervisning i kristen tro.

Vad gör vi?
Konfa består till stor del av 3 saker: 
Onsdagseftermiddagar: Vi fikar. 
Vi funderar och pratar om livet och 
tron. Vi umgås. 
Hajker och läger: Vi åker iväg, lär 
känna nya vänner och fördjupar oss 
lite extra. 
Gudstjänster: Vi testar på olika 
typer av gudstjänster.

Detta är gemensamt för alla, utöver 
det väljer man ett spår som präglar 
konfaåret, läs mer på s.7.

VAD ÄR KONFA
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? Konfan är för dig som går i 8:an 
eller är född 2006.

Måste man vara kristen?
Nej. Alla är välkomna och du behöver 
varken vara med i någon kyrka eller 
kalla dig kristen för att läsa hos oss.

Dop?
Du behöver inte vara döpt, 
eller döpa dig under konfirmandtiden. 
Möjligheten finns, men det är inget krav. 

FÖR VEM ÄR KONFA
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2 Konfa : Basic
Tonåren är för många både livets 
bästa och värsta tid. Ofta är det 
nu livsfrågorna tar fart på riktigt, 
men var kan man brottas med 
dem tillsammans med någon mer 
än mig själv? Basic är din plats. Vi 
kommer också att möta intressanta 
människor med olika erfarenheter 
av tro och livet.

Konfa : Idrott
Konfaåret präglas av hur man som 
idrottsintresserad kan spela i ”Livets 
match” och tackla frågorna om livet 
och tron. Lyssna till inspirerande 
besök av idrottsprofiler och testa på 
nya idrotter. Arrangeras i samarbete 
med idrottsföreningar i Tibro. Du 
behöver inte gå i någon särskild 
sport för att vara med. 

DE TVÅ SPÅREN
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$ Konfaläsåret är kostnadsfritt men 
i samband med hajker och läger 
tillkommer en avgift. Har någon 
svårt att betala kan vi alltid hitta 
lösningar för att hjälpa till. 

Vi träffas på onsdagar, ibland 
kommer träffarna att vara i 
Equmeniakyrkan och ibland vara i 
Pingstkyrkan.

Vi börjar läsåret onsdagen 30 sept 
och slutar med stor konfirmations-
gudstjänst söndagen 12 september 
2021 där familj, släkt och vänner är 
välkomna.

KOSTNAD, TIDER & DATUM
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Informationsträff för föräldrar och 
blivande konfirmander är ons 23 sept 
kl. 18.30 i Pingstkyrkan.

Då får ni mer information om hur det 
är att gå Konfa och ni har möjlighet 
att ställa frågor. Vi bjuder också på en 
enkel kvällsfika. 

Anmäl dig redan nu!
Equmeniakyrkantibro.se eller 
tibropingst.se

SÅ ANMÄLER DU DIG
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@
Caroline Bergman 
Ungdomspastor 
Pingstkyrkan Tibro 
0739-22 88 55 
caroline@tibropingst.se

Jonas Lund 
Pastor och föreståndare 
Equmeniakyrkan Tibro 
0702-08 41 53 
jonas.lund@equmeniakyrkantibro.se

FRÅGOR?
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H

örnebo Sportklubb
Tibro Ishockeyklubb 
Tibro K

onståkningsklubb
Tibro Innebandyklubb
(Fler sam

arbetsföreningar är på gång)


