
 

Missionskyrkan Toarp = 

Har Du frågor så tveka inte att höra av dig! 

Ring Marcus Olson, Präst och Pastor i Equmeniakyrkan 

Toarp mob: 0761-609179. 

Givetvis följer vi de restriktioner som råder under Coro-

napandemin och kommer att genomföra konfirmations-

läsningen på ett rekommenderat sätt. 

 



För att bli konfirmand behöver du inte veta vad du tror eller 

kalla dig kristen. 

Under året får du chansen att ta reda på vad kristen tro inne-

bär tillsammans med övriga konfirmander och ledare. 

Finns Gud och bryr sig Gud om mig? Vad är meningen med 

livet? Vad innebär det att vara en kristen? Finns det hopp om 

framtiden? Vem är Jesus och varför ska jag bry mig om ho-

nom? 

Livet är fullt av frågor. Är Du nyfiken på frågor som rör Ditt 

liv så kommer du gilla konfirmationsåret!  

Vi kommer att prata om det som är det viktigaste i livet som 

Tro, Hopp & Kärlek, skratt & tårar. Konfirmationsåret är en 

tid då vi tillsammans, konfirmander och ledare får stanna upp 

och fundera runt dessa frågor och hitta svar. Vi som är ledare 

vill inte banka in våra tankar i ditt huvud men vi vill dela med 

oss av vår erfarenhet och vår tro på Jesus som vår vän, Herre 

& Frälsare. 

 

När: Onsdagar September –Maj. 

Start: 8 sept 2021  

Tid: kl. 18.00-19.30 

Var: SMU-gården i Gånghester 

Under året kommer vi också att vara med på guds-

tjänster och åka på hajker och läger. 

Pris: Material & Undervisning är gratis. 

Vi tar ut en avgift på 1995 kr för läger & 

hajker. Om kostnaden är ett problem så hör av dig till 

ansvarig ledare så hjälps vi åt. 

Anmälan: Sista anmälningsdagen är 29 Augusti. 

Därefter i mån av ledig plats. Anmälan sker till 

marcus.olson@equmeniakyrkan.se 

Ledare: Huvudledare för undervisningen 

är Marcus Olson & John Lindar. 


