
HÖSTEN 2016 – Tonår Missionskyrkan  tisdagar 18:30-20:30 

 

TONÅR NIGHT: 

En kväll som kommer att bjuda på mycket lovsång, predikan utifrån ett visst 

tema och möjlighet till förbön. Kvällens avslutas med fika! Höstens tema 

kommer att vara de tre grunderna för den kristna tron:  

- Frälsningen 

- Dopet 

- Den helige ande 

Kanske låter det torrt och tråkigt, men det kommer förvandla ditt liv när 

du förstår vad dessa tre sakerna faktiskt innebär för ditt liv.  

Tonår on tour 

Favorit i repris! Vi sätter oss i bilarna och drar iväg på en roadtrip! 

Höstens Tonår on tour är MAXADE! Missa inte dessa kvällar!  

Frågelåda 

Precis som det låter kommer det under hösten att finnas en frågelåda där 

man kan skriva ner sina frågor på lappar och lägga dem i denna låda. 

Lapparna kommer besvaras under 2 kvällar denna höst! Så ta tillfället och 

våga fråga!  

Hemma hos 

Dessa kvällar kommer vi att få vara hemma hos någon trevlig ledare och ha 

tonår. Fika, gött häng och mysig stämning utlovas dessa kvällar- missa inte 

”hemma hos”-kvällarna! 

Fördjupning - Höstens absolut bästa nyhet! 

Detta är tillfället för dig som vill växa vidare i din tro, eller bara är 

nyfiken på vad livet med Jesus faktiskt kan innebära. Vi kommer ha extra 

undervisning, lovsång och gött häng tillsammans där vi kommer lära oss mer 

om vad det innebär att följa Jesus.  

Vill du fördjupa din relation med Jesus? Missa inte dessa kvällar!  

 

FACEBOOK: Tonår Missionskyrkan 

Instagram: ungtro_hillerstorp  

(Tonår, Konfa och XL)  

  



6 september OS och Pizzakväll  

13 september Amazing Race   Fördjupning 

17 september FAITH, Forsheda 

20 september Tonår on Tour  

27 september Tonår NIGHT   Tema: Frälsningen 

30 sept-1 okt Hope for this Nation, Gnosjö Pingst  

4 oktober  Davidssons afton   

7 oktober  T – CENTRALEN, Värnamo 

11 oktober  Workshops!           Frågelåda & Fördjupning  

14-15 oktober HAJK Mer info kommer… 

18 oktober  Hemma hos:  

Anders och Britt Davidsson 

22 oktober  FAITH, Forsheda 

25 oktober  Tonår NIGHT  Tema: Dopet 

1 nov  HÖSTLOV=INGET TONÅR 

8 november  bilkurragömma   Fördjupning  

12 november 19:00 HOPE NIGHT, Missionskyrkan Hillerstorp  

  Mer info: www.hopeforever.se, Tonårs Facebook & Instagram 

15 november Tonår on tour 

19 november FAITH, Forsheda 

22 november  Tonår NIGHT           Tema: Den Helige Ande. 

29 november Hemma hos:   Frågelåda 

Nathanael och Gunilla Andersson  

6 december  JULFEST 

12 december Lucia  Mer info kommer…  

 

 

Frågor om hösten? Ring Ellen 0708 73 22 83 

http://www.hopeforever.se/

