Konfirmationshögtid
Söndag 7 juli
Vi bjuder dessutom konfirmanden
med släkt och kompisar på fest
lördagen den 6 juli.

PINGIS

Ledare
Lägeransvarig Sven Öhrman
Tel hem: 031-52 53 08
Mobil: 0738-43 94 14

KONFIRMATION

Ledare och tränare
Kjell Jonsson
Tel hem: 0302-406 65

40665@grabo.org

Sven Öhrman
Bäcksorlet 3A
433 75 Jonsered

Pastor Andreas Engström
Tel expedition: 0302-400 15

info@equmeniakyrkangrabo.se
Pastor Carina Hult
Tel : 0729-77 67 24

Arrangörer

Equmeniakyrkan Gråbo
i samarbete med Lekstorps IF.
Equmeniakyrkan Gråbo är en
församling på ca 250 medlemmar med ett
omfattande barn- och ungdomsarbete.
Lekstorps IF:s bordtennissektion är en
förening med ca 35 seniorer och
ca 30 ungdomar.
Besök gärna nedanstående hemsidor:
www.equmeniakyrkangrabo.se
www.lekstorpsif.se

Gråbo 2019
14 juni - 7 juli
för dig som är född
-03, -04, -05

Sagt om pingiskonfa

Om konfirmationen

“Pingiskonfan var extremt rolig och spännande,

Pingiskonfalägret är just det namnet säger; ett
läger där vi förenar konfirmationsundervisning
med kvalitativ pingisträning! Däremellan blir det
många olika aktiviteter, bl.a. bad, dag vid havet,
grillning, Lisebergsbesök, midsommarfirande,
studiebesök, film, andakter m.m.

just för att man fick lära känna nya människor
och lära sig nya saker. Det var även roliga utflykter och kul och bra pingisträning. Framförallt var
det bra ledare och personal runtomkring. En grej
som jag längtar tillbaka till och aldrig glömmer
var dessa tre veckor.”
Elvira Söderlund

Namn och födelseår

.

Adress

.

Tränare: Kjell Jonsson, samt ytterligare tränare
från Lekstorps IF. Även sparring av Lekstorpsspelare samt inbjudna gästtränare.

.

Lärare: Sven Öhrman, lägeransvarig.
Andreas Engström, pastor och föreståndare.
Carina Hult, omsorgspastor.

.
.

träffar vänner för livet och lär dig om Bibeln.
Samtidigt får du möjlighet att träna flera timmar
om dagen.”
Felix De Sousa Mestre

.

Plats: Gråbo, ca 3 mil nordost om Göteborg.
Samhället ligger i Lerums kommun vid sjön
Mjörn och har ca 4000 invånare.

.

“Pingiskonfa är det perfekta konceptet. Du

.

Lägeransvarig: Sven Öhrman (”Pingispastorn”)

.

känna nya vänner för livet. Jag fick också lära
känna mig själv bättre. Det var en tid med kärlek,
närhet och gemenskap.”
Michaela Karlsson

Mobil

“Konfalägret var en underbar tid där jag fick lära

Lägeravgiften (exkl. anmälningsavgiften)
återbetalas vid sjukdom (läkarintyg erfordras).

Telefon

Simon Söderlund

.

både sin idrott och konfirmation tre veckor
under sommaren när man är upptagen
resten av året”

Kostnad: 7500 kr, helpension. Därav
anmälningsavgift 500 kr (återbetalas ej), som
betalas i samband med anmälan. Resterande
7000kr betalas senast 10 maj 2019 till
Equmeniakyrkan Gråbo
Plusgiro 8 38 13-6 eller BankGiro 606-3085

Eventuell klubb och spelstyrka

“Pingiskonfa är ett gyllene tillfälle att kombinera

Anmälan: Begränsat antal deltagare, så anmäl
dig så snart som möjligt.
Senaste anmälningsdatum: 31 december 2018.

.

Matilda Hansson

Ålder: För dig som är född -03 till -05

Målsmans namn och mobilnummer

”Pingiskonfan är en perfekt kombination av bra
pingisträning och lektioner. Man lär känna alla
jättebra och man blir som en liten familj. Bland
det roligaste jag gjort.”

.

Selma Zetterling

Allergier och specialkost och annan viktig info om dig

.
.

”Pingiskonfan är en fantastisk möjlighet för dig
att växa som individ och träffa vänner för livet,
samtidigt som du får chanser att utvecklas både
fysiskt och psykiskt inom pingisen.”

Logi sker i Equmeniakyrkan, där du kommer att
bo i smårum med 2-4 deltagare. Rummen är
enkelt möblerade. Säng, täcke och kudde finns,
men egna lakan behöver du ta med.
Måltider och konfirmationsläsning sker i
Equmeniakyrkan, medan träningen sker i
Hjällsnäshallen strax intill.

Anmälan till 2019 års
pingiskonfirmation

