Hej kära konfirmander och föräldrar!
Jag heter Jenny Axell och är konfirmand-koordinator. Det innebär att jag samordnar
bägge konfirmationslägren vad gäller både ledare, administration och kontakt med er
konfirmandfamiljer. Jag kommer också att vara med på Kickoffen och några dagar
på lägret. En kort presentation av mig: Jag är 41 år, bor i Eslöv med man och tre
skolbarn. Jag har jobbat som EFS-präst, bland annat på konfirmationsläger, är
inbiten scout och sjunger gärna gospel.
Det är tråkigt att inte få träffa er “live” än, men vi ser fram emot och hoppas på att det
ska vara möjligt i januari! Jag har bokat nya datum för våra Kick-off träffar, se
information nedan.
Boken som ni får i detta brev ska ni konfirmander använda när ni går på gudstjänst.
Ni ska besöka minst 12 gudstjänster - läs mer på första sidan i boken!
I filmen som kommer snart får ni veta mer om vad konfirmation innebär, och om att
gå på gudstjänst, använda gudstjänstboken och läsa Bibeln, som det är dags för er
att komma igång med nu! Där kommer även de av era ledare som är klara att
presenteras.
Här kommer en del praktisk information:
Först några viktiga datum att anteckna:
ÅHUSLÄGRET
Nytt datum för Kick off: Lördag 23 januari kl 9-14
Förträff: 13-16 maj (Kristi himmelsfärdshelgen)
Sommarläger: Lör 19 juni - Lör 10 juli
Konfirmationsgudstjänst: Lör 10 juli kl 11
ÅSLJUNGALÄGRET:
Nytt datum för Kick off: Lördag 9 januari kl 9-14
Förträff: 2-5 april (påskhelgen)
Sommarläger: Lör 19 juni - Lör 10 juli
Konfirmationsgudsjänst: Lör 10 juli kl 12
Denna information finns ju också på EFS Sydsveriges hemsida under fliken
“Konfirmationsläger”, där ni anmälde er till lägret, och där finns också en länk till en
sida där jag lägger upp utskick och annat som gäller er som konfirmeras 2021.
Det kommer under sommarlägret att ordnas en besöksdag när familjen kan komma
och hälsa på sin konfirmand och känna på konfalägerlivet för en dag.

Avgiften för konfirmationslägret sätts kring årsskiftet, och jag meddelar er så snart vi
vet vad den blir för 2021. 2020 var det 9100 kr, och det brukar oftast öka med några
hundralappar per år, beroende bland annat på gårdarnas avgifter. Faktura på
avgiften skickas ut i februari, minst halva beloppet skall betalt i mars , och hela
summan senast i maj.
Under lägret kommer du som konfirmand att behöva cykel med lås och cykelhjälm
med dig.
Vi vill ge chansen att ta en paus från att vara ständigt uppkopplad och uppdaterad
och i
stället ge utrymme för att vara närvarande i gemenskapen, och för att hinna
reflektera över alla de viktiga frågor som ofta väcks på ett konfaläger. Därför kommer
konfirmanderna att ha tillgång till sina mobiler under begränsade tider, och inte på
nätterna.
Det finns tvättmöjligheter på gårdarna, och konfirmanderna kommer själva att ha
ansvar för att tvätta sina kläder under lägerveckorna.
Jag vill önska er Guds välsignelse och en riktigt bra start på er konfirmationstid!
Omständigheterna är ju lite speciella runt omkring oss just nu, men Jesus är sig lik
ändå, och jag kan lova er att det finns grymt mycket bra och spännande att upptäcka
om livet tillsammans med honom. Och chansen att göra det har du på ett alldeles
speciellt sätt detta år!
Har ni frågor får ni gärna kontakta mig
(jag jobbar tis-tors,så andra dagar kan det dröja lite innan du får svar):
jenny.axell@efs.nu
072-092 8674
Varma hälsningar Jenny

