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ARRANGÖRER

EFS-kyrkan

Alingsås Missionsförsamling
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I SAMARBETE MED:

Ett år med FOTBOLL och KONFIRMATION för dig född 2000



Serving Sizes

VARFÖR?

Tonårstiden är den tid i livet då du börjar frigöra dig från dina föräldrar samtidigt som 
du söker din egen identitet. Det är en tid som präglas av mängder av frågor såsom: 
“vem är jag?”, “varifrån kommer jag?”, “vad är meningen med livet?...”
Under konfirmationstiden får du chansen att ställa frågor och söka svar tillsammans 
med andra ungdomar i din egen ålder som dessutom delar samma intresse som du - 
nämligen FOTBOLL! 
Fotbollskonfirmationen innehåller förutom konfirmationsläsnings även fotbollsträning, 
läger och teambuilding. Kombinationen är oslagbar!  Under ett intensivt, roligt och 
utmanande år får du chansen att...

...UTVECKLAS BÅDE SOM INDIVD OCH SOM FOTBOLLSSPELARE! 

GUD, GEMENSKAP och GLÄDJE under ett år! 

START

Läsningen startar FREDAGEN DEN 29 AUGUSTI KL. 
16:30

Info om plats för läsning, läger och schema för 
hösten meddelas i god tid innan start. 

FOTBOLLSKONFIRMATION

VAD VI KONFIRMERAR?

Som deltagare i fotbollskonfirmationen kommer du att 
KONFIRMERA ETT ÅRS BIBELLÄSNING. 
Du behöver inte vara döpt eller döpa dig för att delta i fotbollskonfirmationen.

NÄR, VAR, HUR?

Vi träffas VARANNAN FREDAG mellan 16:30 och 19:30 under ett läsår för 
konfirmationsläsning, fika och träning. Läser och fikar gör vi i någon av de kyrkor som 
arrangerar fotbollskonfirmationen. Lärare är i huvudsak dessa kyrkors präster/
pastorer. 

Tränar gör vi i Holmalyckan. Träningen leds av egna tränare och gästtränare från de 
lokala klubbarna och om vi har tur även från klubbar utanför Alingsås. 

LÄGER är viktigt. Vi har två helgläger och ett längre läger. Första lägret är på Pojkebo 
utanför Alingsås. I slutet av våren åker vi  på ett 4-dagars läger. På lägrerna brukar vi 
hur roligt som helst!

Under året kommer vi göra ett antal GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTBESÖK.  

Teambuildning

Fotboll

Läger

ANMÄLAN

Du anmäler dig genom att skicka in nedanstående talong till 
Peter Klason, Sjömansvägen 18, 441 50 Alingsås

När du fått bekräftelse på att du antagits betalar du avgiften på 
1400 kr på Holmalunds BG 743-8229. Märk talongen 
Fotbollskonfirmation. 

I avgiften ingår kurslitteratur, bibel, träning, kostnader för mat, 
läger och mycket mycket mer.

ANMÄLNINGSTALONG FOTBOLLSKONFIRMATION 2014-2015:

Förnamn:..............................................Efternamn:.........................................

Adress:.................................................Postadress:.........................................

Telefonnummer hem:..........................Telefonnummer mob: .........................

Personnummer:...................................Lag:.....................................................

Tröjstorlek:..........................................Position i laget:...................................

Din underskrift:..............................................................................................

Förälders underskrift:.....................................................................................

Skickas snarast, dock senast 20 aug, till Peter Klason
Sjömansvägen 18, 441 50 Alingsås

FÖR MER INFO KONTAKTA: PETER KLASON  0706-164676
VAD VI  TRÄNAR?

Vi tränar bl.a. TEKNIK, SKOTT, PASSNING och  SKRUVAR. 
För dig som är målvakt erbjuder vi egen MÅLVAKTSTRÄNING.


