EFS Sydsverige inbjuder till:

Efter lägret

Efter konfirmationen finns det massor av möjligheter att finnas med
på andra läger och arrangemang. Följ Salt Sydsverige på Facebook
och /eller Instagram för att hänga med i allt som hän-der;
sommarläger, nyårsläger, Åre-resa och mycket mer. I de flesta EFSföreningar finns det ungdomsgrupper som hittar på mycket roligt.
Du kan läsa om allt detta på saltsydsverige.nu

Priser och datum

Priser och datum för våra läger hittar du på:
efssyd.org/konfirmationslager

Anmälan

Vi tar fortlöpande emot anmälningar för kommande år till de 30-40
platserna på varje läger.

Läs mer och anmäl på:
efssyd.org/konfirmationslager

Konfirmationsläger

På hösten efter lägret ordnas en återträff som de flesta konfirmander och ledare brukar vara med på.

EFS-gården i Åsljunga
eller
ÅhusGården

Konfirmationsläger

EFS Sydsverige vill, i samarbete med Lunds stift, erbjuda dig ett
konfirmationsläger under sommaren. Din konfirmationstid börjar vid
första advent året före konfirmationen då vi träffas för en Kick off. På
våren äger en förträff rum. Varje läger tar emot 30-40 konfirmander,
som under sommaren tillbringar drygt tre veckor på lägret.
Vår tanke är att blanda undervisning, bad, sport, musik andakter,
utflykter, samtal om Gud med mera. i en unik och härlig gemenskap.
Undervisningen och aktiviteterna på lägret leds av ett ledarteam
bestående av en konfirmationspräst och fyra till sex andra ledare.
Med på lägret finns också fyra till fem faddrar.

Vi vill...
... ge konfirmanderna en positiv bild av kristen tro och kristet liv.
... att varje konfirmand ska bli sedd, hörd och varmt omhändertagen.
... skapa öppenhet för andra människors tankar och åsikter samt
vara en hjälp till att förstå andra människors syn på Gud,
människor, etik, moral och vår värld.
... ge möjlighet till ett personligt ställningstagande till den kristna
tron

Varför ska man konfirmeras?

Ordet konﬁrmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin
grund i dopet. Under konﬁrmationslägret får du lära dig om Gud,
Bibeln och kristen tro för att sedan vid konﬁrmationen få möjlighet
att bekräfta att du vill leva tillsammans med Gud. Du som inte är
döpt blir erbjuden att bli döpt under lägrets gång.

Var?

Det ena lägret är på ÅhusGården i Åhus, en kurs- och lägergård
som ligger någon kilometer från Hanöbuktens fina milslånga vita
badstränder, på Skånes östkust. www.ahusgarden.se
Det andra lägret är på EFS-gården i Åsljunga, som ligger naturskönt vid Åsljungasjön i norra Skåne.
www.efsgarden.com Båda lägren äger rum från skolans slut i mitten av juni till början av juli.

En upplevelse
Att gå på konfaläger är något väldigt speciellt och som kommer att
ge dig minnen för livet. Du får nya vänner, vara med på utmaningar
och upptåg, du får prata om de stora frågorna i livet. ”Det bästa jag
gjort i mitt liv” är inte ovanligt att man hör efter ett läger!

