din bästa sommar

Konfirmandläger
på Solvik och Strömbäck

Vad är ett konfirmandläger?
Konfirmandlägren är alltid fulla av liv. Det är veckor med lek och allvar, nya
vänner, frågor om Gud och om livet. Samlingar i kapellet ger puls, kramringar ger
värme och sångerna blir soundtrack till minnet av en speciell sommar.
Läger är bland de bästa och mest uppskattade formerna för konfirmation.
Sommaren 2021 blir en speciell lägersommar på grund av Coronapandemin. EFS
och Salt Västerbotten erbjuder tre olika läger för ungdomar födda 2006: Solvik
läger 2, Klippen-Strömbäck läger 2 och Klippen-Strömbäck läger 3
och två läger för ungdomar födda 2005: Solvik läger 1 och Strömbäck läger 1.
Konfirmationstiden handlar om att mötas; om att lära känna Jesus, den kristna
tron, sig själv och varandra.
På lägren får du många nya vänner och möjlighet att tänka, diskutera och komma
vidare i dina tankar om Gud, tron och livet. Lägren har temadagar, skapande, sång,
musik, andakt, sport, bad, utflykter och mycket annat.
Om du inte är döpt kan du döpas på lägret, det brukar bli en väldigt fin stund!

Solvik
Solviks folkhögskola ligger i Frostkåge, utanför Skellefteå, nära till bad och fin
natur. På Solvik bor du i dubbelrum.
Konfirmationstiden börjar med en upptaktsgudstjänst i november på EFS-kyrkan
i Skellefteå. Sedan blir det en förträff under våren på Solvik för att lära känna
stället och de nya kompisarna. Höjdpunkten blir de härliga sommarlägerveckorna
som börjar med fem dagar på EFS-gården på Mobacken och sedan fortsätter
med två veckor på Solvik. När hösten kommer så blir det en återträff på Solvik.

Strömbäck och Klippen
Strömbäcks folkhögskola ligger utanför Umeå. Här finns bad och natur, och en
kyrka som en naturlig mittpunkt. Du bor i eget rum.
På Strömbäck finns två läger, ett läger som börjar i juni och ett som börjar i juli.
Båda lägren startar med några dagar på fjällgården i Klippen för att sedan fortsätta
på Strömbäck.
Läger två är i Klippen i åtta dagar och läger tre är i Klippen i sex dagar. Dagarna i
Klippen tillbringas mest på den mysiga fjällgården, men det blir även kortare och
längre turer på fjället. Läger två sover över på fjället en natt medan läger tre gör
dagsutflykter. När hösten kommer blir det en återträff på Strömbäck.
Fler bilder från lägren finns på Instagram @efs_salt_vasterbotten och
#efsklippen #konfaklippen #konfasolvik #konfaströmbäck

Anmälan
Det går bra att anmäla dig samma år eller något år innan du ska konfirmeras.
Anmälan är preliminär och kostnadsfri. Konfirmationslägren sker i samverkan med
Svenska kyrkan i Umeå och Skellefteå.
Vi vill att alla ska ha möjlighet att konfirmera sig! Om du har särskilda behov eller
behöver stöd på något sätt, ekonomiskt eller praktiskt, kontakta Magdalena Sandberg
eller Erika Löfroth så hjälper de till att hitta vägar.
Anmälan: efs@efsvasterbotten.se eller ring 090-12 58 10
Pris, datum och övrig information:

www.efsvasterbotten.se/konfirmation/
Frågor: Magdalena Sandberg

(angående Strömbäck)
090-12 58 22,
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se
Erika Löfroth
(angående Solvik)
070-615 35 46,
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
När du anmäler dig ska du uppge:
- Namn, personnummer, mobilnummer, adress och e-postadress.

- Vilket konfirmationsalternativ du önskar: Solvik, Klippen-Strömbäck
- Vilket år du vill konfirmeras.
- Vilken församling i Svenska kyrkan du tillhör. Är du inte medlem i 			
Svenska kyrkan hjälper vi dig med att ansöka om medlemskap.
- Målsman/förälder och deras e-postadress och telefonnummer.
Hör gärna av dig om du har några frågor!

Välkommen med din anmälan!
EFS och Salt Västerbotten
Vasagatan 17, 903 29 Umeå
090-12 58 10, efs@efsvasterbotten.se
www.efsvasterbotten.se

