
KONFIRMATION
2017-2018

VÄLKOMMEN TILL
Du som är född 2003 eller tidigareKontakt - frågor:

Karin Wikehult Andersson
Gränna, Örserum & 
Visingsös Missionsförsamlingar
Tel: 0705-51 14 29, 0390-417 75
E-post: kwikehult@hotmail.com

Johanna Folkesson
Allianskyrkan Ölmstad
Tel: 0707-40 09 40
E-post: johanna@allianskyrkan.nu

Inga-Maj Ceder
Allianskyrkan Skärstad 
Tel: 036-534 21, 070-465 79 33
E-post: ingaceder@hotmail.com

Andreas Sköldmark
Equmeniakyrkan Kaxholmen
Tel: 0722-13 27 00, 036-500 08
E-post: andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se

Tidigare konfirmander:
Min konfatid var härlig och lärorik. På 
konfan fick vi umgås, lära, fika, diskutera 
och åka på ett fantastiskt läger.”

Melina Tengblad, konfirmand 2014

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!”

Maja Folkesson, konfirmand 2013

Trevlig gemenskap, träffa nya vänner! 
Lära sig mer om Gud, Jesus och Bibeln, 
som ibland kan vara väldigt intressant!”

Gustav Andersson, konfirmand 2015 

”

”
”

Allianskyrkan Skärstad, Allianskyrkan 
Ölmstad, Equmeniakyrkan Kaxholmen 
och Missionskyrkan i Gränna, Örserum 

och på Visingsö.

En inbjudan från



Konfirmation 2017-2018 Nyfiken? Vill du vara med?
Är du sugen på ett roligt år - tillsammans med 
jämnåriga och några vuxna - med samtal om 
livet och kristen tro, hajk och läger, läsa bibeln 
och titta på film, värderingsövningar och fika, 
sång och drama, andakt och lek, diskussioner 
och tystnad och en hel del till?

Som församlingar vill vi inbjuda dig till ett 
värdefullt år - en möjlighet att få lära sig mer 
om kristen tro och pröva om det är något som 
berör dig och ditt liv.

Konfirmationsläsningen kommer att äga rum i 
respektive område/kyrka. Vi vill värna om den 
lilla gruppens gemenskap men också det positi-
va med att få träffas i storgrupp. Läsningen sker 
därför lokalt i den mindre gruppen men läger-
gemenskap och kanske hajker och någon extra-
träff tillsammans med fler grupper.

I några av kyrkorna håller vi informations- och 
prova på-träffar. Då berättar vi mer om vad kon-
firmationsundervisningen innebär. Du får också 
reda på tider, upplägg, material, hajker, läger, 
föräldrarsamlingar och avgifter. Konfirmations-
högtiden återkommer vi till. Naturligtvis vill vi 
också svara på dina frågor! Du som förälder är 
givetvis också välkommen vid dessa tillfällen!

Planerar du att läsa i Gränna, Öresrum eller 
Visingsö - kontakta ansvarig för undervisningen 
för att få svar på dina frågor. 

Informationsträffar
Skärstad
Skärstad Allianskyrka - 31 maj 18.30

Ölmstad
Ölmstad Allianskyrka - 31 maj 18.30 

Kaxholmen
Equmeniakyrkan Kaxholmen - 11 maj 19.00

När du bestämt dig:
Klipp loss den här lappen och lämna eller posta 
till respektive kyrka/kontaktperson där du vill 

konfirmera dig, senast den 12 juni.

JA! Jag anmäler mig till konfirmationsläsning 

Namn:_____________________________________

Född: _____________________________________

Gatuadress: ________________________________

Postadress: _________________________________

Mobil: _____________________________________ 

E-post: _____________________________________

Allergier: _____________________________________ 

Förälders namn, telefon, e-post och underskrift:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Konfagrupp: (Kryssa i var du vill gå konfa)

 Equmeniakyrkan Kaxholmen

 Allianskyrkan Skärstad

 Allianskyrkan Ölmstad

 Missionskyrkan i Örserum, Gränna &  
 Visingsö


