EFS och Salt
EFS- evangeliska fosterlandsstiftelsen är en organisation inom Svenska kyrkan som har lång
erfarenhet av att bedriva sommarkonfirmationsläger. I år är det 35 konfirmander på EFS-gården i
Åsljunga och 28 st på Åhusgården. Vi är så glada att ni valt konfirmation hos oss, och ska göra vårt
allra bästa för att ni konfirmander ska få en riktigt härlig och betydelsefull konfirmationstid! Det är
också så roligt att få träffa er föräldrar och vi ser fram emot ett gott samarbete med er!
Jag kan också berätta att Salt, EFS barn och ungdomsorganisation, har många läger och grupper för
barn och ungdomar i Skåne och Blekinge, så det finns möjligheter till att åka på fler läger och annat
kul både före och efter konfa om man vill!
Konfirmationsdagen
Konfirmationsdagen brukar börja med en festlig brunch för konfirmander,ledare och familjer på
gården kl 9. Familjerna transporterar sedan sina konfirmander till kyrkan där
konfirmationsgudstjänsten hålls (Åhus kyrka för Åhuslägret och Örkelljunga kyrka för
Åsljungalägret) till ca kl 10. Gudstjänsten,som avslutar lägret börjar sedan kl 11.
Hälsodeklaration
Med informationen inför förträffen kommer alla konfirmandfamiljer att få en hälsodeklaration som
ska fyllas i och lämnas/skickas till konfirmandkoordinator innan förträffen. Det är viktigt att ni där
fyller i allt som kan tänkas hjälpa ledarna att ge varje konfirmand så bra förutsättningar som möjligt
för en riktigt bra lägerupplevelse.
Ekonomi
Avgiften för lägret fastställs i januari 2022. 2021 var den 10 000 exklusive anmälningsavgift. Det
kommer att bli en höjning jämfört med detta, bland annat beroende på gårdarnas höjda avgifter.
Betalningen kommer att ske via swish i två delbetalningar, hälften av lägeravgiften skall vara betald
28 februari och hela beloppet 31 maj. Det går också bra att swisha hela beloppet vid första
betalningen. Vi avanmälning innan 1 april betalas hela lägeravgiften tillbaka och fram till 31 maj
återbetalas halva lägeravgiften. Om man avanmäler sig efter 31 maj har vi tyvärr inte möjlighet att
betala tillbaka lägeravgift (detta på grund av att vi bokat upp kost, logi och ledare för det antal
konfirmander vi har anmälda)
Ordningsregler under lägret
För att alla ledare,konfirmander och faddrar ska må bra, vara trygga och få en riktigt bra lägertid
tillsammans har vi några viktiga ordningsregler som vi behöver hålla oss till, och som det är viktigt
att ni även tar upp hemma och pratar om inför lägret. Det handlar framför allt om:
● Vi behandlar alla med respekt och vänlighet - ledare, faddrar,konfirmander och
gårdspersonal.

● Vi är rädda om gårdens lokaler och utrustning, och hjälps åt att städa upp och hålla ordning
i samband med aktiviteter på lägret
● Dygnet runt gäller att konfirmander ej får lämna lägerområdet utan att ha avtalat detta med
ledare.
● Alla konfirmander deltar på alla aktiviteter om man inte kommit överens med ledare om
annat (ibland kan man såklart behöva en paus men då måste det kommuniceras med
ledare).
● Om det för någon konfirmand inte fungerar att hålla sig till detta följer vi ordningen att
ledarna först har samtal med konfirmanden. Om svårigheterna fortsätter tar ledarna
kontakt med föräldrarna så att man kan ha ett (video)samtal med konfirmand,föräldrar och
ledare för att komma tillrätta med situationen.
Praktiskt
Alla konfirmander behöver ha med en fungerande cykel med lås och cykelhjälm. Detta är viktigt
eftersom den behövs för att ta sig in till Örkelljunga/Åhus på fritiden och övning i kyrkan bland
annat.
På gården finns tvättstuga som vi har tillgång till och konfirmanderna har ansvar för att tvätta sina
egna kläder. (Ledare finns till hands för hjälp om det behövs).
Vi vill ge konfirmanderna en chans att koppla bort vardagen ett tag och vara helt närvarande i det
som händer på lägret. Därför kommer man att ha tillgång till sin mobil under begränsad tid, ca en
timme per dag. Ledare kommer självklart att kunna nås på alla tider om man snabbt behöver
komma i kontakt med sin konfirmand.

