Hässleholm 20 september

Hej konfirmand år 2018!
Vad roligt att du ska konfirmera dig på EFS Sydsveriges konfirmationsläger! Vi på EFS
Sydsveriges expedition och dina ledare ser verkligen fram emot sommarens läger. Mitt namn är
Frida Ewers och jag arbetar som distriktskonsulent för EFS Sydsverige och Salt Sydsverige. Det
är jag som bland annat kommer tillsätta de ledare som du kommer att ha på lägret. Det kommer
fixas ett härligt gäng ledare som kommer göra allt för att ditt konfaläger ska bli det bästa
någonsin!
Konfirmationspräster i sommar blir på Åhusgården i Åhus, Jonas Nordén, präst i EFS
Betaniakyrkan i Malmö och på EFS-gården i Åsljunga, Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan i
Ängelholm.
Du har fått en plats på lägret i Åhus.
Innan sommarlägret drar igång så finns det lite annat som också ingår i konfirmationsläsningen.
Den 18 november kl. 12.30–16.30 i Lutherska Missionshuset i Hässleholm (Första Avenyn
11), kommer alla ni som konfirmeras på Åhus och Åsljunga att ha en gemensam ”Kick off” för
konfirmationsläsningen. Här får du chansen att lära känna dina konfakompisar. Det kommer bli
lunch, lek och lite undervisning om vad din konfirmationsläsning innebär. Ni kommer dessutom
att få er Bibel. Denna dag ingår i konfirmationsläsningen och kostar därmed ingenting för er.
Detta innebär också att din närvaro förväntas. Meddela om du behöver specialkost.
Om du inte kan komma- hör av dig!
Datum:
Åhus: Förträff 1 - 27 april - 1 maj. Förträff 2 - 18 - 20 maj Sommarläger - 18 juni - 7 juli.
Åsljunga: Förträff - 10 - 13 maj. Sommarläger - 6 - 28 juli.
Vi återkommer med datum för återträff.
I detta kuvert får du även en kyrkogångsbok som vi kallar ”Tankebok i kyrkan”. Då kan man ju
fråga sig: varför ska jag gå i kyrkan redan nu? Ett konfaläger ger dig möjligheten ta ställning till
den kristna tron och för att du ska vara så förberedd som möjligt så ska du ha gått på minst 12
gudstjänstbesök innan sommarlägret börjar. Besök gärna olika kyrkor t.ex. Svenska kyrkan och
EFS, Pingstkyrkan eller någon annan frikyrka. Passa gärna på att gå på gudstjänst vid de stora
högtiderna jul och påsk. Håll utkik efter ”ungdomskvällar” i kalendern på www.saltsydsverige.nu.
De räknas också och där har du större möjlighet att lära känna fler i din ålder. Kan redan nu tipsa
om Alternativ kväll den 20 oktober i EFS-Kyrkan i Ängelholm och Good Friday den 10
november i Betaniakyrkan i Malmö.
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Lägeravgiften för lägret fastställs i januari 2018 men för 2017 var det 8 500 kr. De faktiska
kostnaderna för lägret är större men Svenska kyrkan ger ett bidrag (clearing) och EFS i
Sydsverige subventionerar också. En faktura på hela beloppet skickas i januari med
förfallodatum i slutet av maj - delbetalning är möjlig. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.
Anmälningsavgiften på 500 kr ska vara betald senast den 31 oktober för att du ska behålla din
plats. Om du inte redan betalt in avgiften finns det bifogad information om hur du ska betala.
Om du har frågor eller funderingar rörande ditt konfirmationsläger så ring till oss på
expeditionen.
Vi önskar dig en härlig konfirmationstid!
Varma hälsningar,
Frida Ewers, distriktskonsulent
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