
Anmälan sker via Equmeniakyrkan
Årjängs hemsida, genom ett google-

formulär. 
 

www.equmeniakyrkanarjang.se
 

I anmälan anger du blandannat
kontaktuppgifter, vårdnadshavare och

vilken ort du tillhör. 
Gör anmälan tillsammans med en

vårdnadshavare.  
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N O R D M A R K E N
 

H E T T  T I P S !  

Följ oss på instagram! Om du är nyfiken
på hur det kan se ut, men också för att

hålla utkiK för mer info!  

@konfakompisar



Snart flyttar fyra nya pastorer hit
till Nordmarken och de ska jobba i

våra församlingar! Det är Ida
Tonnvik, Daniel López, Markus

Löveborn och Jonathan
Ramström. De kommer på olika
sätt finnas med i konfaarbetet,

tillsammans med några
hjälpledare. 

DU SOM BÖRJAR 
8:AN I HÖST- 

HÄNG PÅ 
 KONFIRMATION 

HOS OSS!  Förutom allt det finns det massa
möjlighet till häng, god mat och

fika. 

Vi kommer att snacka och  lära oss
om grunderna för  den

kristna  tron.  Vi funderar på hur
man kan göra det bästa av sitt liv.

Vi ställer oss frågor om livet,
döden, självkänsla, relationer och

mycket annat. 

JA! Du som går i åttan! Antingen är
du kristen, eller så är du inte det -

det går lika bra vad som! 
Men kanske är du lite sugen på att  

veta lite mer om vad det innebär.
Du behöver inte heller vara döpt.   

I augusti nästa år kommer vi att
åka på läger, strax innan skolan
börjar. Högtiden kommer vara i

slutet av augusti, där det blir
festkväll och högtidsgudstjänst! 

L E D A R E :

VAD ÄR KONFA?

FÅR JAG VARA MED? 

KOSTAR DET?
NEJ! Det är gratis! 

F R Å G O R ?  

 AVSLUTNING OCH HÖGTID

1-2 Oktorber  
 Sundstabyns Missionshus  

13-14 November   
Equmeniakyrkan Töcksfors 

11-12 December   
Equmeniakyrkan Årjäng 

NÄR SES VI? 

Under hösten ses vi tre tillfällen runt
om i Nordmarken! Mer info kring tider

och annat kommer längre fram!  

Vill ni veta mer om vårt
arbete, vad konfa är eller

upplägget bjuder vi in till en
infoträff den 2 september i

Holmegården kl 18.30!
 

Sista anmälningsdagen till
konfan är den 10 september. 

Du kommer att få en bibel som blir
din studiebok under året, och ett
anteckningsblock. Detta behöver
du ha med dig när vi ses. När vi

sover över så tar du med
liggunderlag, sovsäck/täcke och

tandborsten.

A N N A T  B R A  A T T  V E T A . . .

Finns det funderingar redan nu är
du välkommen att höra av dig till
Anna Gustafsson 070-216 58 12 

Vi förhåller oss såklart till FHM

riktlinjer för sammankomster så vi är  

beredda på eventuella ändringar.


