
 

Hej konfirmand!  

Här kommer en liten hälsning från mig, Jonas 
Nordén, som har den stora förmånen och glädjen att till sommaren få vara din 
konfirmationspräst. Det var härligt att få träffa er i november, men nu har en ny termin startat 
och vi är inne i det år som innehåller en alldeles speciell sommar för dig. Sommaren 2020 då du 
tillsammans med en massa andra underbara människor ska få tillbringa några veckor på läger i 
Åhus inför din konfirmation. Vi är nu ett helt ledargäng som längtar väldigt mycket. Du kommer 
givetvis att lära känna oss alla ledare mer på förträffen och i sommar, men här är en liten kort 
presentation av vilka vi är: 

Tre härliga fritidsledare som vill ge allt för att ni ska få ett härligt läger: 
Lina Rosenkvist – är en sprallig, livfull och nyfiken person som älskar att lära känna nya 
människor, äta mat och att upptäcka världen. Hon arbetar till vardags som högstadielärare, spelar 
beach-volleyboll, renoverar en lägenhet och dricker MYCKET kaffe med vänner och sin man 
Martin. Hon ser mycket fram mycket fram emot lägret, hoppas på sol, bus och många bad!  

David Nyman – går just nu en ledarkurs med praktik i Malmö tillsammans med två gamla 
bibelskolekompisar. Utöver det har han hållit på mycket med musik, framför allt piano. Han 
älskar att arrangera musik och spela i alla möjliga former. Laga mat och baka tycker han också är 
väldigt skoj. Fun fact: Han nördar kort- och brädspel... Lite i alla fall. =) 

Emilia Weichbrodt –  är en annan av fritidsledarna som är galet taggad på att få lära känna er i 
sommar! Hon är en glad göteborgare som just nu pluggar till jurist i Lund. Hennes lediga dagar 
brukar fyllas med dans, vänner och kyrka. Ses snart! 

Två lärare som vill ge er tillfällen att få mer kunskap och upptäcka mer om den kristna tron.  
Nathalie Bencic –  har levt i 30 år och är en härlig mix av Sverige och Kroatien. Nu bor hon i 
Malmö och är nyligen klar med sina lärarstudier. Hon har också börjat jobba på en skola utanför 
Malmö. Hon älskar Jesus och människor, tävlingar, löpning och att äta chips. Hon gör 
ansiktsmålning på den som vill när vi följer EM i sommar (blir det svensk eller kroatisk flagga?). 
  
Jonas Nordén – bor i Furulund, utanför Lund, med sin underbara familj (fru och två barn) och 
jobbar som präst i EFS-kyrkan i Malmö. Han är 41 år och har själv konfirmerats på EFS-läger 
och varit ledare flera gånger. Han är väldigt sportintresserad, främst fotboll, ishockey och 
innebandy, och älskar också att få dela livets frågor med andra och få upptäcka mer och mer av 
vem Jesus är.  
  
Vi kommer också att få ha fyra faddrar, som själva konfades för några år sedan, med på lägret. 
Mer information om dem kommer du att få längre fram.   

Det vi alla har gemensamt är 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 riktigt toppenläger och en fin 
konfirmationstid! 

Förträffen 
Det stora lägret är ju inte förrän till sommaren, men vi har en viktig förträff  att se fram emot 
innan dess. Även om vi sågs en dag i november så är detta den riktiga förträffen.  

1. Vi kommer att träffas på EFS-gården i Åhus den 4–7 april. Du är välkommen till gården 
klockan 11.30 på lördagen. Vi planerar några dagar 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 tisdagen. Klockan 13.00 har vi ett kort informationspass 
med era föräldrar, då de också har möjlighet att ställa all sina frågor. Därefter åker vi hem 
OBS!  Om du inte har möjlighet att komma i tid på lördagen 4/4 så ber jag dig meddela expeditionen 
det i förväg. Även om du har några behov av specialkost behöver vi veta det i god tid.  

Om det finns frågor som ni föräldrar har redan nu innan så är ni givetvis välkomna att ringa eller 
maila. Uppgifter till huvudledare och expeditionen finns i slutet av brevet. 

Din konfirmationstid omfattar inte bara de olika lägerdelarna, utan den är ju redan igång i och 
med dina gudstjänstbesök. Hoppas du använder din kyrkogångsbok flitigt och aktivt. Skriv upp 
sådant du undrar och funderar på – så kan vi tala om det på lägret. Skriv även gärna upp aha-
upplevelser som vi kan få dela med varandra under sommaren.  
På förträffen kommer ni att få en andaktsbok, med en kort läsning för varje dag. Vi introducerar 
den tillsammans, så får ni sedan fortsätta att använda den själva hemma fram till sommarens 
läger. En bra rytm är att läsa lite precis när man vaknar eller innan man somnar.  

Lägret i sommar 
Du kommer att få mer information om sommarens läger längre fram men jag påminner om 
datumen här igen. Sommarlägret börjar lördag den 13 juni klockan 15.00 och konfirmationen är 
på lördagen den 4 juli. Eftersom många brukar undra över tider och upplägg under 
konfirmationen ger jag här de preliminära tidsramarna, men återkommer med detaljer i 
slutbrevet som ni får i maj. 
09.00 är familjen välkommen till gården och man kan lasta ut packning i bilen.  
09.30 serveras en festlig brunch, med glatt mingel. 
10.30 visar konfirmanderna sin redovisning i kyrksalen på EFS-gården i Åhus. 
11.30 gör vi gemensam avfärd till Åhus kyrka. 
12.00 Konfirmationsgudstjänst i Åhus kyrka. Här kan fler vänner, släktingar och gäster ansluta. 
13.30 Fotografering och kramkalas på kyrkbacken innan hemfärd. 

Vill även redan nu informera om att vi kommer ha en besöksdag söndagen 28 juni kl. 
10.00-16.00. Då är föräldrar och ev. syskon välkomna till gården!  

Min önskan och bön är att du under detta år får upptäcka mycket av och 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. 

Så ses vi som sagt på förträffen, men har ni frågor innan dess, kontakta mig gärna:  
Jonas Nordén, 0735-180 600. jonas.norden@betaniakyrkan.com  

/dina ledare genom Jonas Nordén 

Info från expeditionen
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 EFS-gården i Åsljunga den 
8-10 mars. För mer info och anmälan, kolla in saltsydsverige.nu!
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Om du inte ännu lämnat in din hälsodeklaration vill vi gärna att du tar med den till 
förträffen!

När det gäller betalning så kommer målsmän till konfirmander att få ett mail inom den 
närmaste veckan med en faktura. Halva avgiften, 4500 kr ska vara betald senast 15 
mars och hela beloppet 9100 kr skall vara inne senast 31 maj.

Från och med 1 feb så har jag, som heter Jenny Axell tagit över 
samordningsansvaret för konfirmationslägren från Louise Malmborg. Har du några 
frågor kring fakturan, hälsodeklarationen, anmälan eller liknande kan du höra av dig 
till mig:
jenny.axell@efs.nu eller 070 6074169

Hoppas ni får en jättebra konfirmationstid och får upptäcka något om hur spännande 
livet med Jesus är!
Varma hälsningar, 
Jenny Axell, konfirmandkoordinator EFS Sydsverige 
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