
 

 

Några av ämnena vi 

kommer lära oss mer 

om: 

o Självbild och 

identitet 

o Relationer 

o Vem är egentligen 

Jesus? 

o Fadern, sonen och 

den helige anden 

o Dopet 

o Nattvard 

o Mission 

o Församling 
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För dig som är född 2004 eller 2005 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vad menar vi med 
konfa? 
Vi ser vår konfa som en grundkurs i 

kristen tro. Vi har inget krav att man 

måste vara döpt innan, eller att man 

måste göra det i samband med 

konfirmationen. Man är välkommen att 

vara med både som kristen och den 

som aldrig varit i en kyrka förut.  

Alla är välkomna!  

 

Varför ska du gå 
konfa? 
Att gå konfa ger dig en bra grund i vad 

kristen tro är. Vi tror att det är bra att 

ha den kunskapen för att kunna ta 

ställning och fördjupa sin tro. Vi tror 

också att det är viktigt att brottas med 

olika frågor, och konfa ger utrymme för 

det genom samtal och undervisning. 

  

Vem får gå konfa? 
Du som börjar 8:an eller 9:an hösten 

2019 är välkommen att vara med på vår 

konfa!  
 

Vad gör man på 
konfa? 
Under konfa-året kommer vi ses varje 

onsdag i Korskyrkan under hösten, och i 

Pingstkyrkan under våren. Vi håller på 

mellan kl 17-19. Vi startar med fika 

tillsammans, och har sedan 

undervisning om ett specifikt ämne. Vi 

lägger stort fokus på gemenskapen och 

kommer därför leka lekar tillsammans, 

och även åka på två läger.  

Under året ska man också vara med på 

ett visst antal gudstjänster och 

ungdomssamlingar, och vi kommer 

även göra några studiebesök i andra 

kyrkor.  

 

När börjar det? 
Uppstarten för konfan är 25 september 

kl 17 i Korskyrkan.  

Konfa-året avslutas med en gudstjänst 

17 maj kl 16 i Pingstkyrkan, dit släkt 

och vänner är välkomna.  

   

Anmälan: 
Anmälan sker till Sofie Degeryd eller 

Olivia Sandberg via mail. Ange namn, 

personnummer, mobilnummer, namn 

och mobilnummer till en förälder och 

om du har några allergier.  

Kostnad: 
Att gå konfa kostar 1000kr per termin 

och i det ingår studiematerial, fika och 

de båda lägren. När du anmält dig får 

du en bekräftelse på anmälan och i 

augusti får ni mer information om hur ni 

betalar avgiften. 

Vi vill inte att kostnaden ska vara ett 

hinder att gå konfa. Tveka inte att höra 

av dig om det är så, så sponsrar 

församlingarna ditt konfa-år.  

Hör av dig om du funderar på något! 

Sofie Degeryd, ungdomspastor 

sofie.degeryd@karlstad.pingst.se 

070-968 95 57 

Olivia Sandberg, ungdomsledare 

olivia@korskyrkan.com 

070-527 17 65 

Hoppas vi ses i höst!  
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