
Vad ska man tro 
på egentligen?

Equmeniakyrkan i Herrljunga & Eggvena
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En första informationsträff för föräldrar och  
konfirmander blir 10 september kl 19.00 i 
Equmeniakyrkan Herrljunga

Equmeniakyrkans konfirmationsläsning i korta drag:

• För dig som är född 2006.

• Du behöver inte kalla dig kristen, vara döpt eller  
varit med i Equmeniakyrkans ungdomsarbete.

• Vi träffas på onsdagar mellan kl 13.30–15.45 under  
hela vårterminen.

• Två helgläger och en lägervecka i augusti

• Ledare under konfaåret är anställda pastorer och  
ungdomsledare, samt tidigare års konfadeltagare.

Kostnad: Du får Bibel och annat material som gåva från församlingen. 
Avgift för kost och logi för ca 14 dagar på läger och hajker samt inträde 
till Skara sommarland är 1700 kr.
(Tveka inte att kontakta oss om kostnaderna begränsar dina möjligheter att vara med!)

Info och anmälan: pastor Claes-Göran Ahlbom, 070–27 33 280

Du kan även lämna anmälan via informationsträffen eller posta den 
till: Equmeniakyrkan Herrljunga, Fabriksgatan 5, 524 30 Herrljunga.
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Har du funderat på varför man ska konfirmera sig?

Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Finns Gud? Varför 
finns det så mycket ont i världen? Vad händer när man dör? Det 
finns många stora och viktiga frågor som är svåra, men vem kan 
man prata med?

Vi erbjuder konfirmationsläsning och vill ta era frågor på allvar, inga  
frågor är för dumma! Vi vill också visa att bibeln ger oss svar. 
Dessutom är konfaläsning riktigt kul med t.ex. läger och en  
massa nya kompisar!

Hur funkar det?

Vi börjar med ett helgläger i slutet av hösten sedan träffas vi 
onsdagar direkt efter skolan under vårterminen. Vi fikar, lyssnar, 
pratar och gör olika saker tillsammans. I maj åker vi på läger några 
dagar. Sedan kommer vi till konfirmationsläsningens höjdpunkt: 
VECKOLÄGRET! 

Lägret varar sju härliga dagar i augusti med bad, gemenskap,  
undervisning, utflykter, bus, andakter m.m. På lägren i maj och au-
gusti är vi tillsammans med konfirmander från Equmeniakyrkor i  
Vårgårda-området. En vecka senare är det dags för konfirmations-
avslutningen.
 
Välkommen med!
hälsar Equmeniakyrkorna i Herrljunga och Eggvena!
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