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En härlig tid att  
utforska och hitta  
sig själv.

Livet är ett äventyr 
och man känner sig 
odödlig!

Man kan göra  
nästan allt som  
vuxna kan, men utan 
att behöva ta så 
mycket ansvar ännu. 

För väldigt många  
är åren i sjuan och 
åttan de tuffaste i 
hela livet, med oro, 
osäkerhet, mobb-
ning, krav, ångest 
och en massa annat 
som man inte vill visa 
för någon.

Hur är det att vara

tonåring?

Därför  
behövs Konfa. 

Att vara tonåring är att vara på upptäcksfärd. Det handlar om att 
KÄNNA ALLA KÄNSLOR och TÄNKA ALLA TANKAR för första gången.  
Att lära känna sig själv och världen. Det kan vara en fantastisk resa,  
men det är tufft att behöva göra den själv. Därför finns Konfa i Ans-
garskyrkan. Konfa är en möjlighet att utforska livet, en trygg grupp att 
få prata, dela, uppmuntra och inspireras i.

ANMÄL DIG NU!
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Konfa är för den som ska börja  
årskurs 8 till hösten, och för den 
som missade att gå tidigare år. 

FRÅGOR OCH ANMÄLAN: 

Ungdomsledare Linnéa Hjelmstedt  
linnea.hjelmstedt@ansgars.se

eller 021-14 07 09

En konfaträff per månad där 
du lär känna nya vänner och får 
prata om sånt som du tycker är 
viktigt.
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Sommarläger på Sjöviks  
kristendomsskola i två veckor med 
ungdomar från hela Sverige, en 
fantastisk gemenskap och massor 
av roliga aktiviteter. Du får minnen 
och vänner för livet!

Konfa pågår under tre terminer.  
Det börjar med en informations-
träff 22 jan 18:30 och avslutas 
med en konfirmationshögtid 
försommaren 2021. 

Unikt upplägg

På Konfa har vi en blandning 
av aktiviteter och allt får du 
dela med dina nya vänner. 
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