KONFIRMATION

För dig som vill veta
mer om konfirmation i
Svenska Missionskyrkan.

Att samtala om det
man sällan hinner med.
Vad är viktigt egentligen?
Kompisar? Tjejer? Killar?
Skolan? Duger jag? Ensamhet?
Finns Gud? Vad är ont?
Vad är gott?
Som konfirmand får du
samtala tillsammans med
jämnåriga och vuxna om frå-

gor som berör dig, och du får
fundera kring vad kristen tro
innebär.
Har du tänkt på att konfirmeras? Hör av dig till församlingens pastor eller ungdomsledare så får du veta mer om
vad det innebär. Välkommen!

Vänner för livet
I konfagruppen får du en chans att träffa både nya och gamla kompisar. Under läsningen arrangeras ofta hajker och läger som ett roligt sätt att lära känna varandra.

Sånt man undrar över

Du är viktig

Det är mycket som kan kännas ovant i en
kyrka om man sällan varit där. I Missionskyrkans konfirmation får du möjlighet att själv
ta ställning efter att ni tillsammans läst och
diskuterat om kyrkan, kristen tro och livet.
I samband med konfirmationen erbjuds du
dop och medlemskap i församlingen.

Att delta i konfirmationsundervisning är ett
viktigt beslut. Det är du som ska känna att
du och dina frågor är viktiga, och att du vill
fundera vidare tillsammans med andra. Bry
dig inte bara om vad andra säger eller gör!
Tänk efter vad du själv vill.

Svenska Missionskyrkan är ett av de största kristna
samfunden i Sverige. Missionskyrkans församlingar vill
skapa tillfällen för gudstjänst, eftertanke och gemenskap
och även vara med och forma ett bättre samhälle. En viktig del i det är det stora barn- och ungdomsarbete som
bedrivs i SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom.
Missionskyrkan delar bekännelsen till Jesus Kristus
som Herre och Frälsare med den kristna kyrkan över hela
världen. Budskapet sprids vidare genom församlingarna i
Sverige och genom samarbete med kyrkor i andra länder.
Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill
Missionskyrkan bjuda in till en öppen gemenskap med
utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar.
Vill du veta mer om Svenska Missionskyrkan? Ta
kontakt med någon i församlingen där du bor, eller besök
hemsidan, www.missionskyrkan.se.

Plats för församlingens kontaktuppgifter:

www.missionskyrkan.se

