
KONFA
HT18/VT19

Arr. Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan & Korskyrkan 
i Mariestad

Anmälan
Anmälan gör du på våra konfa-sidor:
www.mariestadpingst.se/konfa eller www.korskyrkanmariestad.se/konfa 
Vi har ett begränsat antal platser, så ju tidigare du anmäler dig dessto bättre!

Frågor
Om du som ungdom eller förälder undrar något kring konfirmationen så går det 
jättebra att kontakta oss ledare:

David  
vindlycke

david@mariestadpingst.se

0704-075890

Kelly  
reid

kelly@eqkm.se

0708-880223

Waldemar  
Sjögren
waldemar@

korskyrkanmariestad.se 

0707-972240

Tilda 
arvidsson

tilda@
korskyrkanmariestad.se 

076-772 44 49

Arne 
Josefsson 

arne@eqkm.se

070-671 53 21



Varför konfirmation?
När man blir tonåring så börjar man förstå att livet inte varit så enkelt alltid som 
man trott när man varit barn. Helt plötsligt börjar man fråga sig varför man lever, 
vad är meningen med mitt liv? Finns Gud? Och många fler frågor...
Konfirmationen är ett år då du får fundera över allt detta och lite till. En chans 
att undersöka hur man tänker. Men också ett år att lära känna flera andra vänner 
som har liknade funderingar. Konfirmationen är även ett år då man bekräftar och 
utforskar sitt dop och sin tro.

Vilka får konfirmera sig?
Hos oss får alla konfirmera sig, även om man inte är döpt. Konfirmation är främst 
till för dig som går i åttan hösten 2018 men har du nån kompis som ska börja nian 
och inte gått konfa än kan vi såklart lösa det!

Vad kommer hända under året?
Vi kommer att fika massor, umgås med varandra, leka lekar, lyssna på kreativ un-
dervisning från ledarna, pyssla, fotografera, spela upp drama, spela spel, bygga med 
spagetti. Prata om spännande saker som exempelvis kärlek, Jesus, döden, ondskan, 
himlen. Vi kommer åka på olika spännande studiebesök, hajker och lä- ger och 
mycket mer.

Datum och tider?
Vi träffas första gången onsdagen den 26 september 16:00 i Pingstkyrkan, Stock-
holmsvägen. Denna onsdag är även dina föräldrar välkomna för lite information 
17:30

Därefter kommer vi ses onsdagar 15:45-17:30 och vi börjar alltid med lite fika 
ifall du kommer direkt från skolan.

Första hajken/lägret kommer sedan vara 20-21 oktober!

Under vårterminen kommer vi även ha ett större läger med ett gäng andra städer 
och vi brukar även åka med bara vår grupp till Stockholm över en helg!

Vilka är ledare?
Jo vi är ledare från Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan & Korskyrkan och 
huvudledarna är:
David Vindlycke: pastor i Pingstkyrkan.
Kelly Reid: ungdomsdiakon i Equmeniakyrkan
Waldemar Sjögren: pastor i Korskyrkan 
Arne Josefsson: pastor i Equmeniakyrkan
Tilda Arvidsson: ungdomsledare i Korskyrkan


