Uppsala 2018-01-22

Hej konfirmand!
Här kommer en liten hälsning från mig Simon Knutsson som har den stora förmånen att vara lägerchef på
EFS Sydsveriges konfirmationsläger i Åsljunga. Det var roligt att träffa de flesta av er i november men nu har
äntligen 2018 kommit. Året då du tillsammans med massa andra underbara människor kommer få tillbringa
några veckor i Åsljunga på läger. Hela ledargänget längtar redan efter att lägret ska få börja. Jag kommer att vara
lärare tillsammans med Carl Skarin som även kommer att vara konfirmationspräst. Carl är ansvarig präst på
lägret men det är jag som är lägerchef och sköter allt administrativt samt kontakt med föräldrar och gård. Den
tredje läraren är Charlotta Nordström som ni kommer att få kontakt med eftersom hon är distriktskonsulent.
Vi har även i år utökat ledarteamet med Michael Rastas som kommer att vara resurspräst med lite mer tid för
samtal och ledarutbildning för våra faddrar. Du kommer lära känna oss alla ledare mer på förträffen och i
sommar, men här är lite om vilka vi är.
Fyra härliga fritidsledare som vill ge allt för att ni ska få ett härligt läger:
Christoffer Lundahl – är en sprallig och spexig 21-årig kille som är jätteduktig på teknik och media. Gillar att
sporta och vara på läger. Bor i Ängelholm där han bland annat jobbar som mediakonsulent.
Anne Öhman – teamar nu EFS-kyrkan i Ängelholm, vilket innebär att hon arbetar i församling och får
utbildning kristen tro och församlingsliv. Anne kommer från Malmö och älskar att hänga, dricka kaffe och vara
kreativ.
Moa Forssman – är inne i slutfasen på att bli sjuksköterska, så om du mot förmodan skadar dig i sommar så
vet du vet du ska snacka med. Moa gillar att resa, fixa temafester och älskar att samla kompisarna, laga mat och
kolla på New Girl.
Louise Gunnarsson – är sommarens danstjej! Louise jobbar som ungdomsledare i EFS-kyrkan i Ängelholm
samt läser till studie och yrkesvägledare. Louise pluggade 3 år på Hillsong College i Sidney, så vill ni öva på
australiensisk engelska så får ni prata med Louise som också kallas för Lollo.
Tre lärare som vill ge er spännande tillfällen att få mer kunskap och upptäcka mer om tron.
Carl Skarin – är präst och jobbar i EFS-kyrkan i Ängelholm. Gillar att borsta tänderna i midnattssol, dricka
konfakaffe och flyttstäda. Till vardags och helgdags bor Carl i Ängelholm med en liten familj i ett litet hus.
Charlotta Nordström – EFS och Salts egen lägerräv. Charlotta har varit med på massor av läger och har
dessutom jobbat för både EFS och Salt både på riks, distrikt och lokalnivå. Charlotta är också ordförande för
Salt riks. Förutom läger och styrelser så gillar Charlotta Bibeln, chips och att baka och laga mat till kompisar.
Simon Knutsson – prästkandidat och student i Uppsala. Gillar att spela fotboll och gitarr. Tycker det är
spännande att samtala om livets stora frågor, lite filosofisk. Har också varit på mycket läger eftersom han
jobbade i tre år som distriktskonsulent för EFS och Salt Sydsverige.
Resurspräst
Michael Rastas – är präst och jobbar i EFS i Lund. Michael har varit med på massvis av konfirmationsläger
men det är första gången Michael är med på Åsljunga. Michael sitter ofta uppe sent och kollar på Amerikansk
fotboll som är en stor passion!
Det vi alla har gemensamt är de kristna tron och att vi längtar efter att dela några viktiga sommarveckor med
dig och dina konfakompisar och göra allt vi kan för att du ska få ett toppenläger.
Förträffen
Även om lägret inte är förrän i sommar så har vi ett förträffsläger att se fram emot. Vi kommer att träffas på
EFS-gården i Åsljunga under Kristi himmelsfärdshelgen , 10-13 maj. Du är välkommen till gården klockan
10.00 på torsdagen då det finns fika redo. Vi planerar en helg med lite ”gott och blandat”, ett program som
förhoppningsvis kan ge en försmak av hur sommarens lägerdagar kan se ut. Vi avslutar efter lunch på söndagen
och ni kan bli hämtade kl. 13.00
Om du inte har möjlighet att komma i tid den 10/5 så ber jag dig meddela det i förväg. Även om du har några behov av
specialkost behöver vi veta det i god tid. OBS! Meddela expeditionen på info@efssyd.org.

Det blir ingen officiell föräldrasamling denna helg utan det tar vi när vi drar igång lägret i sommar. Är det frågor
ni föräldrar har redan nu innan så är ni välkomna att ringa eller maila, eller ta dem i början av förträffen eller när
ni hämtar på söndagen.
Din konfirmationstid omfattar inte bara de två lägerdelarna utan den är redan igång med din gudstjänstgång.
Hoppas du använder din kyrkogångsbok flitigt och aktivt för det förväntas av dig. Skriv upp sådant du undrar
och funderar på – så kan vi tala om det på lägret. Skriv upp aha-upplevelser som du kan få dela med dig av dem
till oss andra. Sen påminner jag även här om läsningen av Markusevangeliet som också förväntas att du ska ha
läst.
Lägret i sommar
Du kommer att få mer information om detta längre fram men påminner om datumen här igen. Sommarlägret
börjar fredagen 6 juli klockan 15.00 och konfirmationen är lördagen 28 juli.
Konfirmationsdagens upplägg blir med största sannolikhet såhär. Definitiva tider får ni i ett brev i
maj.
08.45 är familjen välkommen till gården och man kan lasta ut väskan i bilen
09.00 serveras en festlig förstärkt frukost och glatt mingel.
10.30 åker vi gemensamt till Örkelljunga. Ni föräldrar ansvarar för att ta med era barn till kyrkan
11.00 Konfirmationsgudstjänst i Örkelljunga kyrka. Här kan begränsat antal gäster närvara. I år är det en
mycket stor konfirmationsgrupp. Antalet som kan närvara kommer vi att meddela men vi ber er
att respektera den siffra som anges.
13.00 foto och kramkalas på kyrkbacken innan ni åker hem.
Vill även redan nu informera om att vi kommer ha en besöksdag lördagen 21 juli kl. 10.00-16.00 där vår
redovisning om vad vi lärt oss kommer att äga rum.
Min önskan och bön är att du under detta år får upptäcka mycket av Gud tillsammans med Gud. Att du får
hitta nya vänner och att vi alla får ett härligt läger tillsammans. Jag önskar dig en riktigt god vårtermin och Guds
välsignelse.
Vi ses på förträffen men har ni frågor innan dess,
Simon Knutsson, 0706-46 29 48. s.knutsson90@gmail.com
Eller hör av dig till distriktsexpeditionen 0451-38 80 70, info@efssyd.org
/dina ledare genom Simon Knutsson

Info från expeditionen
I brevet finns också en faktura för konfirmationsavgiften med förfallodatum den 31 maj med möjlighet till
delbetalning (vid delbetalning skriv fakturanummer och namn), en deltagarlista för alla konfirmander samt en
hälsodeklaration som vi vill att ni fyller i och lämnar in vid incheckningen på förträffen.
Vill du träffa dina konfakompisar redan innan förträffen? Kom då på lägret Winterlight som är för de som går i
åk 6-8. Det kommer äga rum på Åhusgården den 2-4 mars. För mer info om detta kolla in saltsydsverige.nu.
Har du några frågor kring fakturan, hälsodeklarationen, anmälan eller liknande kan du höra av dig till
distriktsexpeditionen: 0451-38 80 70, info@efssyd.org
Hoppas ni får en välsignad konfirmationstid!
Varma hälsningar,
Charlotta Nordström
Vik. Distriktskonsulent EFS och Salt Sydsverige

