Efter lägret
På hösten efter lägret ordnas en återträff på gården som alla
konfirmander och ledare brukar vara med på. Denna ingår ej i
konfirmationsläsningen. Vi hoppas att du efter lägret ska fortsätta vara
del av Guds underbara gemenskap och du kommer att få kontinuerlig
information om olika läger och ungdomskvällar i vårt distrikt. Du får även
möjlighet att vara del av en Saltgrupp (Barn och Unga i EFS) i din närhet.
På hemsidan (www.saltsydsverige.nu) kan du ha kontakt med andra
ungdomar, se foton från olika engagemang och få reda på vad som är på
gång i distriktet.

EFS i Sydsverige inbjuder dig till

Konfirmationsläger

Anmälan
Vi tar fortlöpande emot anmälningar för kommande år till de cirka 30
platserna på varje läger.
Anmäl dig genom att skicka in anmälningsblanketten.

Priser och datum
Foto: Jonatan Jarbo

Priser och datum för våra läger hittar du på:
www.efssyd.org
www.saltsydsverige.nu
Där finns även anmälningsblanketten.

EFS-gården i Åsljunga
eller ÅhusGården
EFS i Sydsverige, Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm, 0451-38 80 70, info@efssyd.org

Konfirmationsläger
EFS vill, i samarbete med Lunds stift, erbjuda dig ett konfirmationsläger
under sommaren. Din konfirmationstid börjar vid 1:a advent året före
konfirmationen då vi träffas för en Kick off och du får en kyrkogångsbok
att fylla i vid gudstjänstbesök. På våren
träffas konfirmander och ledare på en
förträff som ingår i konfirmationsläsningen.
Vår idé är att blanda undervisning, bad,
sport, musik, andakter, utflykter, samtal
med Gud, etc. i en unik och härlig
gemenskap. Undervisningen leds av två
lärare, varav minst en är präst i
EFS/Svenska kyrkan, och några
fritidsledare.

Var?
Det ena lägret är på Åhusgården i Åhus, en
kurs- och lägergård som ligger någon
kilometer från Hanöbuktens fina milslånga vita
badstränder, på Skånes östkust. Lägret äger
rum från skolans slut i mitten av juni till
konfirmationen i början av juli.
www.ahusgarden.se
Det andra lägret är på EFS-gården i Åsljunga,
som ligger naturskönt vid Åsljungasjön i norra
Skåne, omgiven av underbar skogsterräng.
Detta läger äger rum från mitten av juli till
konfirmationen i början av augusti.
www.efsgarden.com

Våra läger vilar på följande värderingar:
• Vi vill ge
konfirmanderna en
positiv bild av kristen
tro och kristet liv.
• Vi vill att varje
konfirmand ska bli
sedd, hörd och varmt
omhändertagen.
• Vi vill skapa öppenhet
för andra människors
tankar och åsikter,
samt vara en hjälp till
att förstå andra
människors syn på
Gud, människor, etik, moral och vår värld.
• Vi vill ge möjlighet till ett personligt ställningstagande till den kristna
tron och på så sätt ge konfirmanden möjlighet att bekräfta sitt dop.

Varför ska man konfirmeras?
Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i
dopet. Under konfirmationslägret får du lära dig om Gud, Bibeln och
kristen tro för att sedan vid konfirmationen få möjlighet att bekräfta att du
vill leva tillsammans med Gud. Du som inte är döpt blir erbjuden att bli
döpt under lägrets gång.

Bernhard, vad var din bästa upplevelse under lägret?
"Det är så svårt att välja vad som var bäst. Det var så mycket kul som hände!
Alla nya kompisar man fick, alla trevliga kvällsandakter, allt skoj och alla lekar
som vi hade tillsammans. Allt! Men om jag måste välja något så var det nog
alla trevliga kvällsandakter vi hade tillsammans som var det allra bästa. Det var
ett fint slut på dagen som knöt
ihop säcken, och man fick
samtidigt egen tid med Gud på
ett speciellt sätt. Före lägret
hade jag inte kallat mig
troende. Men lägret gav mig en
unik chans att bli, som jag tog,
samtidigt som jag fick massor
av nya kompisar. Det här har
varit den bästa sommaren i mitt
liv, hittills, och något som jag
aldrig kommer att glömma!"
(Åhuskonfirmand 2015.)

