
Hej konfirmand! 

Nu är 2020 äntligen här, det år du alltid kommer att minnas som ditt konfaår! I det 
här brevet får du massa bra fakta som starttider, uppgifter med mera. Men först vill 
jag presentera ledarna:

Carl Skarin – är präst i EFS-kyrkan i Ängelholm. Börjar få lite konfavana efter ett 
antal läger, och har i år med sig både dotter, son och fru som ser till att han sköter 
sig på lägret. Det kommer ändå inte att hindra honom från att spela bra musik under 
lägret, även om hans Spotifyhistorik är nerlusad med Babblarna och Astrid Lindgren-
sånger. 
Tilda Henningsson – är till att börja med 22 år gammal, i skrivande stund. Detta 
året bor hon i Uppsala och går på Johannelunds bibelskola där, det är kul! Hon 
tycker det ska bli spännande att hänga med er på Åsljunga i sommar, där hon 
faktiskt aldrig varit på läger själv tidigare.  
Måns Wieland - går just nu sin tredje termin på prästprogramet på Johannelund. 
Har konfats på gården och varit fritidsledare en gång förut så han tycker det känns 
extra kul att få komma tillbaka. Han hoppas att vi tillsammans kan få bidra till ett 
zuper läger!
Nelly Gustafsson - är 20 år och bor denna terminen i Helsingborg, sin hemstad, där 
hon teamar i EFS. Ska till hösten förhoppningsvis börja studera till lärare för 
lågstadiet och flyttar då till Göteborg. Hon konfirmerades 2014 på Åsljunga och 
tyckte det var det bästa lägret hon varit på, och är därför sjukt taggad på att komma 
tillbaka.
Christoffer Lundahl - är 23 år och har nyligen flyttat till Göteborg med sin fina fru 
Johanna & jobbar som fi lmproducent. Han gillar skarpt att hitta på grejer, olika 
sporter, spela spel, kolla fi lm, ja lite allt möjligt! Tycker konfaläger är superkul, och 
detta blir hans sjunde konfaläger!
Johanna Lundahl - kommer från Ängelholm men bor sen i höstas i Göteborg med 
Stoffe, mannen hennes sen i somras. Pluggar nu teologi ett år genom Fjellhaug i 
Oslo, via församlingsfakulteten i Gbg. Konfades själv på Åsljunga 2013 och har 
innan dess varit ganska mycket på gården som barn när det har varit konfaläger.
Charlotta Nordström - Bor sedan 2 år tillbaka i Helsingborg där hon jobbar i EFS-
kyrkan. Är en stor bibelnörd och lägernörd, och detta kommer bli hennes åttonde år 
som ledare och femte år som lärare. När hon inte är på läger eller nördar ner sig i 
något så gillar hon att sjunga gospel, kolla på serier eller baka och laga mat till 
kompisar.

Vi ser riktigt mycket fram emot att få träffa dig på förträffen i vår och spendera 
sommarens bästa veckor tillsammans, för att upptäcka vad den kristna tron handlar 
om, träffa nya vänner, bada, tävla, och inte minst köpa en och annan godispåse på 
Gotteboet!

Förträffen
Vi värmer upp inför sommarelägret med ett förläger på EFS-gården i Åsljunga under 
Kristi himmelsfärdshelgen, 21-24 maj. Har ni ännu inte lämnat in 
hälsodeklarationen så se till att ta med den på förträffen. Du är välkommen till 
gården klockan 10.00 på torsdagen då det finns fika redo för konfirmander och 



föräldrar. 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 

OBS! Om du inte har möjlighet att komma i tid den 21/5 så ber jag dig meddela det i 
förväg. Även om du har några behov av specialkost behöver vi veta det i god tid. 

Det blir ingen särskild 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 förträff och sommarläger utan är redan igång 
med din gudstjänstgång. Hoppas du använder din kyrkogångsbok flitigt och aktivt, 
och ta med den till förträffen så får vi en överblick över vilka insikter och frågor som 
väckts under terminen. Kom ihåg också att göra en liten intervju med minst två 
personer i kyrkan under våren, där du frågar varför de är kristna, och varför de går 
på gudstjänst. Påminner också om att läsa lite då och då i Markusevangeliet, så att 
du hinner läsa det innan sommaren.

Lägret i sommar
Du kommer att få mer information om detta längre fram men påminner om datumen 
redan nu. Sommarlägret börjar fredagen 3 juli klockan 15.00 och konfirmationen är 
lördagen 25 juli.
Konfirmationsdagens upplägg blir med största sannolikhet som nedan. Definitiva 
tider får ni i ett brev i maj. 

08.45 är familjen välkommen till gården och man tömmer sitt rum på packning. 
09.00 serveras en festlig förstärkt frukost och glatt mingel.
10.30 åker vi 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 senare 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 18 
juli kl. 10.00-16.00 där vår redovisning om vad vi lärt oss kommer att äga rum. 

Vår önskan och bön är att du under detta år får upptäcka mycket av vem Gud och 
vad han har för plan för människan. Att du får hitta nya vänner och att vi alla får ett 
härligt läger tillsammans. Vi ledare önskar dig en riktigt god vårtermin och Guds 
välsignelse. Har ni frågor innan dess så kontakta mig på carl.skarin@efs.nu eller 
0705-269557. Och glöm inte visa detta brev för den som bestämmer där hemma och 
har koll på datum och sådant!
Vi ses senare i vår!
Hälsningar Carl Skarin

Information från expeditionen:

mailto:carl.skarin@efs.nu


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

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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