KONFA 2020
”Ett konfaläger utöver det vanliga”
2-15 augusti
Strandgården, Halmstad
För dig född 2005

Intresserad?
Prata med din ledare eller läs
mer på fralsningsarmen.se/ung

Vad är meningen med livet? Är det slumpen som styr eller finns det mer i livet än
det vi ser? Hur är det att leva som kristen år 2020 och vad har Jesus med mig att
göra? Häng med på Konfa 2020 - ett konfaläger utöver det vanliga och se om du
får svar på några av dina frågor!
Konfa 2020 är ett två veckors konfaläger på Strandgården utanför Halmstad.
Två veckor fyllda av nya erfarenheter, vänner och minnen för livet! Några dagar
under lägret kommer vi också resa till Holland för att vara med på festivalen
EYE 2020.
På konfalägret lär vi oss om Jesus, Bibeln, kristen tro och kristet liv, vi testar på
församlingsliv och får reda på vad Frälsningsarmén är och står för. Undervisningen
på konfalägret blandas med mycket diskussioner, gruppövningar, lek och
gemenskap. Här har du världens chans att träffa nya kompisar, vänner för livet,
och det viktigaste av allt; du kan få en fast punkt i livet att hålla dig till
en kristen tro.
Konfalägret är öppen för alla som vill! Du behöver inte ha en kristen tro
eller vara med i en kår/församling för att delta.
Häng på! Skulle vara så roligt att få träffa dig där!
GOOD TO KNOW!
När: 2 - 15 augusti
Plats: Strandgården, utanför Halmstad
Ålder: För dig född 05.
Kostnad: 7 500 kronor (varav 1 000 kronor i anmälningsavgift).
Vi ansöker om bidrag och om det beviljas kommer kostnaden landa på 3000 kr.
(Festivalpass och resa till Eye 2020 ingår i denna kostnad.)
Anmälan: 30 april 2020 är sista anmälningsdag.
I konfirmationen ingår det att vara med om ett antal gudstjänster innan
sommaren. Vi ser gärna att konfirmanden får med både advent, jul,
påsk och pingst i sin gudstjänstbok. Därför är det bra om anmälan kommer
in så snart som möjligt.
Kontakt: 073- 914 82 44 / programkontoret@fralsningsarmen.se
Läs mer om Konfa 2020 och Eye 2020 på fralsningsarmen.se/ung

