
D U  Ä R  I N B J U D E N  T I L L

i Allianskyrkan Skärstad, Allianskyrkan Ölmstad,
Pingstkyrkan Ölmstad eller Equmeniakyrkan Kaxholmen

Konfa 2021-2022



Konfaåret: Ett år för livet!
Under konfatiden finns utrymme till att
ställa, fundera över och få
undervisning om livets stora 
och svåra frågor. 
Vad är kärlek? Vem är Gud? 
Vad är meningen med mitt liv? 
Är Gud verkligen god? Vem är jag?
Vad säger Bibeln om hur man ska leva?
Vad händer när man dör?

I konfan finns det tid för
 viktiga, djupa samtal. 

och för gemenskap och skoj!

Konfagruppen ses under året 

(HT21 och VT22) på vardagskvällar,

söndagsgudstjänster, hajker och läger

VAD ÄR KONFA?



VEM

GÅR KONFA?

den som vill och
är född 07 eller

tidigare. Du
behöver inte vara

med i en kyrka
eller bestämt dig
för att tro på Gud
för att gå konfa!

VE
MGÅRKONFA?

HUR BÖRJAR MAN KONFAN?

Skicka ett SMS med konfirmandens: Namn, Personnr,
Adress, Mobilnr, E-post och ev. allergi /specialkost.

Samt målsmans: Namn, Mobilnr och E-post.

ÖLMSTAD

SKÄRSTAD

KAXHOLMEN

Allianskyrkan/ Pingstkyrkan

Allianskyrkan

Equmeniakyrkan

Kontakta: Alice Alnervik- 073-5003045

Kontakta: Melina Tengblad- 076-1450290

Kontakta: Albin Parsäter- 073-9090358

Kontakta: Tobias Karlhager- 073-9761811



Vi har informaionskvällar för dig som är nyfiken, både
eventuella konfirmander och föräldrar är välkomna! 

Ölmstad:
 

Skärstad:
Kaxholmen: Torsdag 3/6 kl 19 

Torsdag 27/5 kl 18Allians-
Pingst-

Mer info om ifall mötena sker digitalt eller fysiskt
kommer finnas på våra respektive hemsidor.

Tisdag 1/6 kl 19
Se vår hemsida



Min konfatid var härlig och
lärorik. På konfan fick vi umgås
lära, fika, diskutera och åka på

ett fantastiskt läger.

Man ska gå på konfa, för hur mycket eller
lite man än tror på Gud, så får man kunskap

och kan välja sin egen tro. Plus att det är
jätteroligt!  Konfan var 

så mycket mer för mig 
än bara lektioner. Jag växte som
person och i relationen till Gud. Jag
önskar att jag kunde gå om konfan!

Trevlig gemanskap, 
träffa nya vänner! Lära sig mer om

Gud, Jesus och Bibeln som ibland kan
vara väldigt intressant!

enligt tidigare konfirmander



MERINFO
FIN

NS
PÅ

VÅRARESPEKTIVEHEMSIDOR!

equmeniakyrkankaxholmen.se

skärstadallians.se

allianskyrkan.nu

olmstadpingst.com


