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INSTRUKTION FÖR FADDER VID
KONFIRMATIONSLÄGER
ARRANGERADE AV EFS SYDSVERIGE
1 VISION
Visionen med EFS i Sydsveriges fadderverksamhet är att de ungdomar som deltar i programmet skall få
växa i sin roll som kristna och som ledare, att de under lägret skall bidra till en positiv
gruppsammanhållning samt att de under och efter lägret skall hjälpa konfirmanderna att finna en plats i
den kristna kyrkan.

2 UPPLÄGG
Att vara fadder på konfirmationsläger är att fungera som ledare, men med begränsat ansvar. Faddrarnas
främsta uppgift är att vara goda förebilder för konfirmanderna. De har även en viktig roll i
uppföljningsarbetet efter konfirmationen, som fortsatta förebilder och genom att uppmuntra till
deltagande i läger och andra aktiviteter.
Målsättningen är att det från och med 2018 ska finnas totalt sex faddrar på vardera läger. Som fadder är
man med på konfirmationslägret, inklusive för- och återträff samt en träff under våren med den ledare
som är fadderansvarig. Under träffen på våren går den fadderansvarige igenom förberedande
undervisning och information. Under sommarens läger håller den fadderansvarige ledaren i undervisning
för faddrarna 1-2 gånger i veckan samt coachningssamtal med varje fadder löpande under lägret.
Undervisningen kommer att bland annat att handla om lärjunga- och ledarskap. Utbildningen sker som
en studiecirkel i samarbete med Sensus.
Efteråt hoppas vi att faddrarna skall bli självklara ledare på distriktets olika läger. Vi önskar även att de
ska kunna fortsätta utvecklas som ledare och Jesu lärjungar i sin hemförsamling och på distriktets
Lärjungaskola.

2.1 ANSÖKAN
Målgruppen är ungdomar i åldern 16-19 år. Personen bör på något sätt vara förankrad i distriktet, eller i
ett lokalt sammanhang inom EFS och Salt. Rekryteringsområdet är primärt Lunds stift. Ansökan skickas
inom ansökningsperioden i december till början av januari till EFS Sydsverige. Med ansökan skrivs ett
personligt brev kring varför man vill vara fadder.

2.2 FÖRE LÄGRET
Faddrarna är med på förträffen samt träffar den fadderansvarige ledaren under en helgdag i
mars/april/maj. Som en förberedelse inför sommarlägret kan faddrarna bli tilldelade material att läsa
och ta del av innan lägret.

2.3 UNDER LÄGRET
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Under lägret tilldelas faddrarna specifika uppgifter. Omfattning och utformning av dessa uppgifter kan
variera bland annat utifrån faddrarnas egna önskemål, gåvor och initiativ. Därutöver deltar faddrarna i
det program som anordnas för konfirmanderna och delar därmed deras rytm och aktuella tros- och
livsfrågor. Detta innefattar till exempel att aktivt delta i undervisning, idrottsaktiviteter och andakter.
Faddrarna har rätt till, och uppmuntras till, viss ledighet. De är lediga ett dygn i veckan, vilket väljs i
samråd med ledarteamet. Därutöver finns möjlighet att vid enstaka tillfällen, efter samråd med ledare,
avstå vissa delar av lägerprogrammet om behov av extra vila uppstår.
Faddrarna har en speciell relation till ledarteamet med en kontaktpersonen som har huvudansvar för
faddrarnas situation. Det är viktigt att faddrarna för en löpande dialog med ledarteamet om både sin
egen situation och om stämningen på lägret. En-två förmiddagar i veckan är det undervisning för
faddrarna, bön och gemensamt samtal utifrån ledarrollen och hur situationen upplevs.
Specifika ledaruppgifter på lägret kan vara:
KAMRATSTÖDJARFUNKTION:
Faddrarnas viktigaste specifika uppgift är att fungera som en sorts kamratstödjare i gruppen och
motverka utanförskap. Detta sker genom att faddrarna förmedlar iakttagelser till ledarteamet, samt i mån
av förmåga och i dialog med ledarteamet uppmuntrar dem som har svårt att själva ta plats i gruppen.
MORGONBÖNER:
Faddrarna ansvarar för en kort morgonbön i samband med frukosten. Ansvaret för dessa morgonböner
fördelar de själva mellan sig. Morgonbönen är tänkt att vara mycket enkel och kan till exempel bestå av
ett läst bibelord, eventuellt kort kommenterat, och en bön för dagen.
LÄTTSAMMA PROGRAM:
Vid kvällsprogram och andra lättsamma programpunkter deltar faddrarna normalt på konfirmandernas
villkor, men ges ibland i stället ledar- eller funktionärsuppgifter. Dessa uppgifter kan kräva varierande
grad av planering och vid några tillfällen bör faddrarna tilldelas stort ansvar. Planeringen för detta kan
kräva att faddrarna avstår från någon annan av dagens programpunkter.
ANDRA UPPGIFTER:
Faddrarnas roll på lägret utformas i hög grad utifrån gåvor, personlig mognad och ovanstående utgör
mest en skiss. Andra uppgifter som kan tillkomma är till exempel att leda aftonböner, leda/ingå i
lovsångsteam, leda smågruppssamtal och leda konfirmationsförberedande workshops (lämpligen
tillsammans med ledare).

2.4 EFTER LÄGRET
Efter konfirmandlägret förväntas faddern vara fortsatt förebild och finnas med på återträff och gärna
andra ungdomsläger. Det förväntas att man medverkar i något eller några av de läger som EFS i
Sydsverige/Salt Sydsverige arrangerar under året efter konfirmandlägret. Faddern uppmuntras även att
fortsätta sin ledarutveckling i hemförsamlingen samt på Lärjungaskolan som Salt Sydsverige anordnar
under höstterminen.
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2.5 FÖRVÄNTNINGAR PÅ FADDRAR
Av faddrarna förväntas närvaro på förträff, konfirmandläger och återträff samt i så hög grad det är
möjligt på läger under året efter konfirmationslägret. Det förväntas även en personlig kristen tro och
engagemang för uppgiften.

3. EKONOMI OCH ANSVAR
Ansvarig för fadderverksamheten är EFS i Sydsverige. Detta innebär att EFS (med subventionering av
gårdarna) står för kost och logi medan faddern står för kostnader för resa till och från lägret. En
egenavgift betalas av faddern, avgiften bestäms årligen av EFS distriktsstyrelse (1000 kr 2017). EFS
distriktsstyrelse utser faddrar senast i februari. Efter genomfört fadderskap skall deltagaren få ett
skriftligt intyg att uppgiften är genomförd och att de ingående utbildningsmomenten tillgodogjorda.
Intyget ska innehålla beskrivning av kursinnehåll och fadderuppgiftens karaktär samt ett omdöme av
handledare.

