KONFIRMATION
PINGSTKYRKAN

Visst vill du vara med?!

Livet är en resa
Konfirmationen är en chans för dig som vill skapa andra och bättre förutsättningar att kunna
göra just dina val i livet.
Kanske är det så att Gud verkligen finns och att Han har ett alldeles speciellt syfte med ditt
liv? Kanske är det så att Bibeln inte alls är en gammal ointressant bok utan högst aktuell för
dig i dag?
Vi funderar tillsammans på livsviktiga frågor som vänskap, kärlek, förlåtelse, ensamhet,
gemenskap, tro och tvivel, liv och död, hopp och glädje. Dessutom har vi roligt tillsammans,
leker, spelar och sjunger, går på gudstjänster och åker på läger.
Välkommen med din anmälan till konfirmationen i Pingstkyrkan!

Information
Informationsträff: Onsdag den 6 september kl. 19.00 i Pingstkyrkan. Då kommer vi att gå
igenom huvudtankarna kring undervisningen och upplägget. Det kommer självklart att
finnas tillfälle att ställa frågor.
Konfaträffar: Varje onsdag kl.18.00-20.00, med start den 14 september och avslutning i maj
Var: Pingstkyrkan i Alingsås, på bottenvåningen i Ungdomsgården.
För vem: Av tradition är det de som går i årskurs 8 som går i konfirmationen. Är du äldre
men inte konfirmerad är du också välkommen.
Anmälan: Senast den 7 september via post, email eller telefon (se baksidan) eller vid
informationsträffen, men gärna tidigare om du redan har bestämt dig.

Hur ser en konfakväll ut? Kvällarna kommer innehålla undervisning från Bibeln om olika
relevanta ämnen. Man kommer få ett material och en Bibel så att man enkelt kan hänga
med. Det kommer vara fika, häng och lite enklare aktiviteter.
Måste man gå på en massa gudstjänster? Under konfirmationen får du lära känna och ta
reda på vad det är att fira gudstjänst. Tillsammans går vi på några gudstjänster per
termin.
Läger? Läger är en viktig del av konfirmationen. Att åka på läger innebär att lära känna
sig själv och andra och skapa goda förutsättningar för att gruppen ska fungera. Är du
ingen lägermänniska och tycker att läger verkar jobbigt? Prata då med någon av ledarna.
Konfirmationsgudstjänst? Läsåret avslutas med en konfirmationsgudstjänst i maj. Då
deltar alla konfirmander och gudstjänsten kan utformas på många olika sätt – med
drama, dans, musik eller film. Det blir en glädjefylld och högtidlig stund för församlingen
och konfirmandernas familjer, släkt och vänner.

----------------------------- ----------------------------------

Anmälan
Konfirmandens namn:________________________________________________________
Gatuadress och postnr:_______________________________________________________
Konfirmandens mobilnr:______________________________________________________
Födelsedatum:______________________________________________________________
Skola:_____________________________________________________________________
Allergier/specialkost:_________________________________________________________
Målsman 1:_________________________________________________________________
Mobilnr/fast tfn:_____________________________________________________________
Målsman 2:_________________________________________________________________
Mobilnr/fast tfn:_____________________________________________________________

Har du frågor eller vill anmäla dig:
Pingstkyrkans expedition: 0322-105 50
Email: victor@pingstkyrkan.com
info@pingstkyrkan.com
Adress: Landskyrkoallén 4, 441 34 Alingsås
www.pingstkyrkan.com

VÄLKOMMEN!

www.pingstkyrkan.com
pingstalingsas
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