Kontakt och frågor
Om du eller dina föräldrar
har några frågor så får du
gärna kontakta oss ledare:

Borgenkyrkan, Tierp
www.borgenkyrkan.se
Lars Soderlund, pastor
072-587 54 79
lars.soderlund@borgenkyrkan.
se
Björkbackskyrkan, Örbyhus
www.bjorkbackskyrkan.se
Niklas Bjorklund, pastor
073-501 38 37
niklas@bjorkbackskyrkan.se
Oskar Johansson,
ungdomspastor
073-073 20 33
oskar@bjorkbackskyrkan.se

Inbjudan till konfirmation
från Equmeniakyrkan i
Tierp och Örbyhus

Dags för
konfa!?

Varför ska man gå konfa?
Vi frågade tidigare konfirmander.
Skanna QR-koden för att se deras svar.

Konfa var roligt, man lär sig saker, och bäst
av allt är att man får vara sig själv. :)
Sigge, f.d. konfirmand

Är du född - 06 eller
ska du börja årskurs 8 i höst?

Anmälan
For att du ska kunna vara med pa
konfan behover du anmala dig.

Då är det dags att fundera
på om du vill konfirmera dig!
Ett alternativ som finns for dig ar att
ga pa konfirmationslasning i
Equmeniakyrkan. Vi ar tva
forsamlingar som har konfa
tillsammans. Det ar Borgenkyrkan i
Tierp och Bjorkbackskyrkan i
Orbyhus.

Vad handlar det om?
Konfirmationslasning innebar att du
under ett lasar far mojlighet att
ovningskora kristen tro. Du kommer,
tillsammans med andra konfirmander
och ledare, fa samtala och fundera
kring manga viktiga fragor, som: Vad
är kärlek? Finns Gud? Har Gud i så fall
med mig att göra? Finns det något
övernaturligt? Hur ber man? Vad
händer efter döden? Och mycket,
mycket annat.

Sista anmalningsdag ar pa
informationstraffen 17/9, men anmal
dig garna tidigare!

Hur gör vi?
Vi traffas pa torsdagar, kl 15.00 till
17.00. Da har vi lektionspass dar vi
pratar, fikar, leker och har andakt
tillsammans. Ibland ses vi nan lordag
istallet och vissa sondagar gar vi pa
gudstjanst. Vi aker ocksa pa
overnattning och lager tillsammans. Vi
kommer att vara bade i Tierp och
Orbyhus (sjalvklart sa fixar vi skjutsar
mellan orterna). Året avslutas med
konfirmationsgudstjanst den 17 maj.

Kostnad
Sjalva konfirmationslasningen kostar
ingenting, men eftersom vi aker pa
nagra overnattningar och lager kostar
det oss lite extra. For detta tar vi ut en
summa pa max 600 kr. Om priset
skulle vara ett problem sa hor bara av
dig. Vi vill att alla ska kunna komma
med pa lager.

Du anmaler dig via vara hemsidor:
www.borgenkyrkan.se eller
www.bjorkbackskyrkan.se

Informationsträff
Mer om konfaaret och vad det
kommer innebara far du och dina
foraldrar veta pa en
informationsträff i Borgenkyrkan
den 17/9 kl.18.30.
Dar far du ocksa en sista chans att
anmala dig. Sen satter sjalva konfaaret igang pa riktigt den 24/9.
For att du ska halla reda pa dessa
datum sa kommer
du att fa ett mail
med information
nar du har anmalt
dig!

