Kontakt och frågor
Om du eller dina föraldrar har nagra
fragör sa far du garna köntakta öss
ledare:

Borgenkyrkan, Tierp
www.börgenkyrkan.se
Lars Söderlund, pastör
072-587 54 79
lars.söderlund@börgenkyrkan.se

Björkbackskyrkan, Örbyhus
www.björkbackskyrkan.se
Niklas Björklund, pastör
073-501 38 37
niklas@björkbackskyrkan.se
Oskar Jöhanssön, ungdömspastör
073-073 20 33
öskar@björkbackskyrkan.se

Inbjudan till konfirmation
från Equmeniakyrkan i
Tierp och Örbyhus

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

Dags
för
konfa!?

Är du född - 04 eller
ska du börja årskurs 8 i höst?

Anmälan
För att du ska kunna vara med pa
könfan behöver du anmala dig.

Då är det dags att fundera
på om du vill konfirmera dig!
Ett alternativ söm finns för dig ar att
ga pa könfirmatiönslasning i
Equmeniakyrkan (fd Missiönskyrkan).
Vi ar tva församlingar söm har
könfa tillsammans. Det ar
Börgenkyrkan i Tierp öch
Björkbackskyrkan i Orbyhus.

Vad handlar det om?
Könfirmatiönslasning innebar att du
under ett lasar far möjlighet att
övningsköra kristen trö. Du kömmer,
tillsammans med andra könfirmander
öch ledare, fa samtala öch fundera
kring manga viktiga fragör, söm: 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
införmatiönstraffen 13/9, men anmal
dig garna tidigare!

Hur gör vi?
Vi traffas pa törsdagar, kl 15.00 till
17.00. Da har vi lektiönspass dar vi
pratar, fikar, leker öch har andakt
tillsammans. Ibland ses vi nan lördag
istallet öch vissa söndagar gar vi pa
gudstjanst. Vi aker öcksa pa
övernattning öch lager tillsammans. Vi
kömmer att vara bade i Tierp öch
Orbyhus (sjalvklart sa fixar vi skjutsar
mellan örterna). Året avslutas i maj/
juni (2019) med en könfirmatiönshögtid.

Kostnad
Sjalva könfirmatiönslasningen köstar
ingenting, men eftersöm vi aker pa
nagra övernattningar öch lager köstar
det öss lite extra. För detta tar vi ut en
summa pa max 600 kr. Om priset
skulle vara ett pröblem sa hör bara av
dig. Vi vill att alla ska kunna kömma
med pa lager.

Du anmaler dig via vara hemsidör:
www.börgenkyrkan.se eller
www.björkbackskyrkan.se

Informationsträff
Mer öm könfaaret öch vad det
kömmer innebara far du öch dina
föraldrar veta pa en
informationsträff i Borgenkyrkan
den 13/9 kl.18.30.
Dar far du öcksa en sista chans att
anmala dig. Sen satter sjalva könfaaret igang pa riktigt den 20/9.
För att du ska halla reda pa dessa
datum sa kömmer
du att fa ett mail
med införmatiön
nar du har anmalt
dig!

