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1. STYRELSESAMMANTRÄDEN 
 
Styrelsen har under perioden hållit 5 sammanträden. 
Följande saker har särskilt engagerat styrelsen:  
 
 
Verksamheten efter Sten Hallonstens pensionering 
2008 gick Sten Hallonsten i pension från kyrkoherdetjänsten i Lunds Allhelgona. Han 
övergick omedelbart till att som frivillig medarbetare, utan lön, leda och ansvara för 
den integrerade konfirmand- och ungdomsverksamheten i Åhus och 
Allhelgonaförsamlingen. Sten har med glädje fortsatt med lägren och 
ungdomsverksamheten. Samtidigt har samtal och förhandlingar kontinuerligt pågått 
med både Lunds Stift och Lunds Allhelgona om ramarna för detta fortsatta arbete.  
 
 
Samarbetsdokument med Lunds Stift 
2008 upprättades ett samarbetsdokument mellan Föreningen Åhuslägret och Lunds 
Stift. Styrelsens ordförande och sekreterare träffar varje år företrädare för Lunds Stift 
för att utvärdera årets lägerverksamhet och planera för nästa års konfirmandläger. 



Lunds Stift svarar för lön till den prästassistent som biträder Sten i konfirmandarbetet. 
2011 och 2012 har Anna Josefsson jobbat som prästassistent. Under 2011-2012 har 
styrelsen till Lunds stift framfört behovet av att resurser skapas för att göra det möjligt 
för en präst att efterträda Sten i arbetet med att leda konfirmandlägren och den 
övriga lägerverksamheten. En halvtidstjänst som finansieras av Lunds stift är det 
förslag som styrelsen framfört som önskemål för framtiden.   
 
 
Samarbete med Lunds Allhelgonaförsamling 
Styrelsens önskan att Föreningen Åhuslägret får fortsätta ha Lunds Allhelgona som 
bas för arbetet med konfirmationslägren och att den till lägret knutna 
ungdomsverksamheten All Saints Club får fortsätta i Allhelgonakyrkan har beviljats 
av kyrkorådet i Lunds Allhelgona. 
Ett samarbetsavtal finns från 2011 med inriktningen att Föreningen Åhuslägret 
numera är hyresgäst i Allhelgonagården och betalar hyra för bruket av Klostercellen. 
All Saints Club fortsätter i Allhelgonakyrkan. Från 2013 kan Allhelgona inte längre 
stödja ASC med bidrag till verksamhet och läger men man fortsätter ge bidrag  till 
assistent för verksamheten med ASC. Denna nya inriktning fungerar så att 
Föreningen Åhuslägret betalar hyra för kontorslokal men får gratis använda 
Allhelgonakyrkan och Allhelgonagården för ASC, ledarutbildning och Old Saints 
Club. Styrelsen har beslutat att Föreningen Åhuslägret från 2013 svarar för de 
kostnader som verksamheten med ASC och ledarutbildning och läger medför, d.v.s 
de utgifter som tidigare Allhelgona hjälpt till med.     
 
 
Medlemskap i Scouterna 
Satsningen på scoutbiten i Åhuslägret har fortsatt under innevarande period. Frågan 
om medlemskap i Svenska Scoutförbundet löste 2011. En ny organisation för 
samtliga scoutförbund i Sverige bildades med namnet SCOUTERNA. I denna 
organisation är nu Scoutkonfirmationslägret i Åhus med genom anslutning till 
Snapphane scoutdistriktskår.  
2011 tecknade vi för första gången kollektivt medlemskap i Scouterna för samtliga 
deltagare i konfirmationslägret samt för styrelsens ledamöter. Alla fick detta 
medlemskap under ett år i present. Efter detta år får ungdomarna besluta om de vill 
fortsätta i Scouterna och själva betala medlemsavgiften. Även för 2012 års 
scoutkonfirmationsläger beslöt styrelsen att medlemskap skulle tecknas och ges som 
present under 1 år.     
 

 

2. LÄGERVERKSAMHET 
Föreningen Åhuslägret har precis som tidigare år anordnat tre läger per år för nya 
och gamla konfirmander. På sommaren anordnas ett konfirmandläger för nya 
ungdomar som välkomnas in i föreningen. På hösten anordnas en återträff för 
sommarens konfirmander och till påsk anordnas ett påskläger för de tre senaste 
årens konfirmander, dit bjuds även sommarens kommande konfirmander för besök 
en dag. 
Föreningens läger presenteras här i kronologisk ordning med start påsken 2011 då 
föreningen hade sitt senaste medlemsmöte.  
 
 



Påsklägret  2011 
Påsklägret 2011 inleddes direkt efter föreningens medlemsmöte den 22:e april 2011. 
110 deltagare. Skärtorsdagen samlades 35 ledare till det s.k. ”Kristna Dygnet”. Vi 
svarade på en fråga från Laholm om vilken betydelse Åhuslägret har för ungdomar 
utan funktionshinder. Alla ledare fick berätta för varandra vad lägret betytt och 
betyder för dem.  
 
Långfredagens förmiddag ägnades åt ett avsnitt i teologi. Herman Hallonsten ledde 
undervisning i och samtal om den s.k. ”Kristi kropp-teologin”. Denna teologi präglar 
Åhuslägret med sin betoning på helhet, integrering och solidaritet mellan olika 
människor. Beslut fattades om att återgå till det klassiska utdelningsorden i 
nattvarden; Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. 
 
Påskaftons förmiddag ägnades åt Japan – Soluppgångens land. Astrid Stenholm och 
Pontus Tideman visade bilder från Japan. Japan drabbades av en katastrof med 
jordbävning och tsunami 2011. Påsklägret diskuterade oron för framtidens värld. 
 
Påskdagen ägde den stora Påskgudstjänsten rum med bejublad Påskmusikal och 
mottagande av 2011-familjerna. Efter gudstjänsten åkte Påsklägret hem och 
konfirmanderna till sommarens läger stannade kvar med sommarledarna.  
 
 
Sommarlägret 2011 
Konfirmandlägret ägde rum 11 juli – 7 augusti på Åhusgården i Åhus. Två träffar med 
konfirmandfamiljerna anordnades, den första i Allhelgonakyrkan i Lund på 
Domssöndagen 2010 och den andra på Påskdagen 2011 på Åhusgården. Mellan de 
två träffarna gjorde lägerprästen med ledare hembesök hos 44 familjer. Hembesöken 
skapar kontakt och ger tillfälle till information och samtal om funktionshinder, 
integreringspedagogik och konfirmandarbetets uppläggning och mål. Konfirmander 
och konfirmandfamiljer ska veta vad de kommer till, hur vi arbetar, vad vi väntar oss 
av dem och vad vi har att ge dem.  
Vid hembesöken diskuteras om vi på lägret klarar av vissa funktionshinder. Ibland 
leder dessa samtal till att man skjuter på deltagande något år framåt eller att man 
kommer överens om att försöka och om det inte fungerar avbryta lägervistelsen. 
Denna sommar blev resultatet att 40 deltagare genomförde lägervistelsen. Av dessa 
var 36 nya konfirmander och 4 tidigare konfirmerade. Dessa 4 inbjöds att komma en 
gång till för att hjälpa oss med integreringen, det är viktigt att vi har lika många med 
som utan funktionshinder. Lägerledningen bestod av 1 ledare för varje rum jämte 
extra ledare för utbildning. 6 flickledare samt 7 pojkledare, prästassistent och 
lägerpräst utgjorde lägerledning. Dessutom kommer ett ledarlag in för att hjälpa till 
med scoutlägret på Ivö. Detta ledarlag består av äldre, tidigare sommarledare, som 
tar semester från sina jobb för att hjälpa till med vecka 2 på konfirmationslägret. 
Denna sommar bestod detta ledarlag av 11 stycken ledare. Det är i vecka 2 som vi 
tar med hela konfirmandlägret till Ivö för att de ska få uppleva och delta i ett 
scoutläger under några dagar. Det är en stor förmån att ha hjälp av ett erfaret 
ledarlag för att klara detta scoutläger. Denna sommar kunde matlagning genomföras 
över öppen eld och vilda lägerbål hållas kring den sprakande elden. I vecka 3 hade vi 
möjlighet att under en dag besöka World Scout Jamboree, som arrangerades en mil 
från Åhus på Rinkabyfältet med 40 000 scouter från hela världen. Det var första 



gången som en världsjamboree anordnades i Sverige och en upplevelse för 
Åhuslägret 2011 att få se jamboreen. 
På konfirmandlägret har vi varje söndag gudstjänst med kyrkkaffe och tvättbyte. 
Familjerna kommer och deltar i vår gudstjänst och får på det viset både se och själva 
komma med i den kristna gemenskap som vi inbjuder till. Detta gör det möjligt för 
föräldrarna att följa vårt arbete, att se hur vi klarar funktionshinder av olika slag, att 
glädjas åt den integrering som växer fram mellan ungdomarna, att hjälpa till med tvätt 
och kläder och att bistå oss i krislägen. Genom denna delaktighet förstår föräldrarna 
att vi behöver deras stöd för att ungdomarna efter lägret ska kunna delta i vår 
vinterverksamhet med All Saints Club och åka på de läger vi anordnar för att 
kontakten mellan ungdomarna ska kunna fortsätta.  
Varje Åhusläger präglas också av ett engagemang i att stödja hjälpinsatser för fattiga 
och behövande medmänniskor någonstans i världen. Lägret har sen flera år två 
vänprojekt i Afrika som stöttas genom kollekter och insamlingar under lägret. 
Sjukhuset Catio i Guinea-Bissau och organisationen Shine i Swaziland-Sydafrika. 
Sammanlagd kollekt till våra vänprojekt blev 65 517 kronor under 2011.  
Konfirmationshelgen ägde rum den 6-7 augusti och återträff för detta läger 
anordnades 23-25 september i Åhus. Vid återträffen samtalar konfirmander och 
ledare om vad lägret gett och betytt på olika sätt. Efter återträffen kommer 
konfirmanderna in i den treåriga organisation vi har med möjlighet till deltagande i All 
Saints Club, Höstläger och Påskläger under tre år.  
 
 
Återträff Åhus 2011 
23-25 september 2011 samlades sommarens Åhuskonfirmander med ledare i Åhus. 
Åhus 2011 inbjöds att delta i All Saints Club redan från starten i september. 
Ungdomarna som bor i Lund med omnejd hade redan hunnit vara med på All Saints 
Club tre gånger innan återträffen gick av stapeln. På återträffen förs många samtal 
och diskussioner om vad lägret betytt för ungdomarna och hur man ska hålla 
kontakten efter lägret med varandra. 
 
All Saints Club är den mötesplats vi har och många försöker komma på ”Klubbens” 
onsdagsmöten. Samtidigt måste man konstatera att många av ungdomarna inte kan 
delta i onsdagsklubben pga. engagemang i olika sporter. Därför blir 
lägerverksamheten viktig som chans att kunna träffa många från samma årgång. 
Förutom mässor i Åhus kyrka, disco och diskussioner kördes programmet ”Kärlek 
och Sex”. Vid den avslutande ljusmässan delades radbandet ut som Hemlighet 
nummer 7 – en symbol för vänskapen som efter sommaren fortsätter på nya sätt. 
 
 
Påsklägret 2012 = Påskläger nr 40 
Påsklägret 2012 inleddes kl.14.30 på Långfredagen med kaffe. Vi har lärt oss att det 
är bättre att börja på eftermiddagen istället för på kvällen. På höstlägret 2012 började 
vi en ny serie program med temat: Att leva med funktionshinder. Denna gång 
behandlades ADHD - ADD med hjälp av föräldrar och konfirmander. Det är ett 
önskemål från konfirmandgrupperna att vi ska ge kunskap om olika funktionshinder. 
Långfredagens kväll var det lägerbål samt gudstjänst i Åhus kyrka. På Påskafton 
berättade Håkan Rusk med bilder om jordbävningen i Japan 2011 och om hur 
japanerna kämpar för att klara alla gigantiska problem. Programmet åtföljdes av 
diskussion om framtiden. På kvällen var det traditionell påsksupé och påskdisco 



med avslutande ljusmässa i kyrkan. Påskdagen kom 2012 års konfirmandfamiljer till 
Uppståndelsegudstjänsten i Åhusgårdens kapell. Gudstjänsten avslutades med 
ledarnas härliga och spännande påskmusikal. Efter kyrkkaffe åkte påsklägret hem 
medan de nya familjerna stannade kvar för information om sommaren. Annandag 
Påsk är endast sommarledargruppen kvar för planering.125 ungdomar deltog i 
påsklägret och ett 40-tal ledare i ledardygnet från skärtorsdag till långfredag. 
Torsdagskvällen ägnades åt ledarfrågor och ledarträning. Långfredagens förmiddag 
hade styrelsen sammanträde medan övriga tränade påskmusikal. 
Påskgudstjänsten med cirka 300 personer åtföljs av kyrkkaffe med smörgås och 
Åhusgården är fantastisk på att med personal och frivilliga göra det möjligt för oss att 
vara så många.     
      
 
Sommarlägret  2012 
9 juli -5 augusti genomfördes konfirmandläger nr 45 på Åhusgården med 48 
konfirmander,  12 konfirmandledare, 1 prästassistent och en biträdande lägerchef 
samt 1 präst. Värt att komma ihåg är att Henrik Lundius gjorde sitt nionde läger som 
ledare och fungerade som biträdande lägerchef. Anna Josefsson gjorde sitt tredje år 
som prästassistent och Teresa Callewaert och Martin Gertsson  ansvarade för  
scoutlägret på Ivö  tillsammans med  ytterligare 7-8 Ivöledare.  Vi tog emot 28 tjejer 
och 20 killar. Även om förberedelserna är noggranna med två träffar och besök i 
varje familj inträffar förändringar i sammansättningen av konfirmandgruppen. 5 
ungdomar med funktionshinder fick avstå av olika skäl. Därför inbjöds  5 tidigare 
konfirmander med funktionshinder att vara med en extra gång. De som får komma en 
extra gång blir väldigt tacksamma och lägret kan fungera med sin 
integreringsmetodik. Vi kan konstatera  när det gäller konfirmander med  ADHD / 
Asperger att Åhuslägret passar en del och andra inte. Åhuslägret är ett stort läger 
och det är många människor att  umgås med, för en del ungdomar är detta för 
påträngande och de behöver en annan typ av läger. Åhus 2012 visade sig innehålla 
många instrumentalister och sångare och även om musiken alltid spelar en viktig roll 
på Åhuslägret så  blev det extra mycket musik denna sommar. 
 På Ivö blev vi med alla konfirmander, konfirmandledare och Ivöledare över 70 
personer. Regnandet denna sommar blev både till glädje och till besvär.  Tack vare 
regnandet hade vi möjlighet att laga mat över öppen eld och slapp använda 
gasolköken. Öppen eld gör det  också möjligt för fler att vara med och arbeta och 
vara delaktiga i matlagningen. Tyvärr kom det regn när vi skulle bryta lägret och alla 
tält fick tas om hand och hängas upp i Åhus. All materiel fick också diskas och torkas 
en extra gång nere på Åhusgården. För Ivöledarna blev efterarbetet därmed extra 
tungt. Som avslutning på scoutprogrammet genomfördes i Åhus ett spännande 
äventyr av samma slag som 2011. Det hade Robin Hood som tema och som 
avslutning brann en magnifik eldring på gårdsplanen som en hyllning till kampen för 
fred och rättvisa i världen.  Vuxendop skedde med 4 konfirmander och 
avslutningshelgen samlade tacksamma och glada familjer till 2 dagars intensiv 
gemenskap. Vi har  även i år tagit upp kollekt till våra två vänprojekt i Afrika. 
Sjukhuset Catio i Guinea-Bissau stöttar vi via familjen Callewaert. Det andra 
vänprojektet kallas för ”SHINE, we can make a difference”. Denna ideella förening 
stöttar en skola i Swaziland samt Elisabeth Nkosis arbete i Johannesburg. Herman 
Hallonsten håller i SHINE-projektet. Konfirmander, ledare och familjer samlade in 
rekordsumman: 77 645 kr att delas mellan de båda projekten (38 822 kr till 
respektive projekt).  



Återträff för Åhus 2012 
21-23 september 2012 samlades sommarens konfirmander med ledare i Åhus. Hela 
gruppen hade inbjudits att vara med i All Saints Club redan från starten i september 
och detta fungerar utmärkt. Programmet ” Kärlek och sex ” med åtföljande 
diskussioner tillhör numera återträffsprogrammet. Två mässor i Åhuskyrka hanns 
med och vid den andra delades radbandet ut som Hemlighet nr 7, en symbol för 
vänskapen som efter konfirmandlägret fortsätter på nya sätt. Det som framförallt 
präglade återträffen var inspelning av några sånger med hjälp av August Wanngren. 
Vi hade 2012 ovanligt många instrumentalister i lägerorkestern och dessutom många 
duktiga sångare i kören. Därför var det ett gyllene tillfälle att spela in musik och sång 
från sommaren. Kanske kan en del av detta komma med på nästa Åhusskiva. 
 

3. ALL SAINTS CLUB - OLD SAINTS CLUB 

 Inom Lunds Allhelgonaförsamling har ungdomsverksamheten All Saints Club, ASC, 
anordnats i Allhelgonakyrkan i Lund. ASC är en klubb för de tre senaste årens 
konfirmander på Åhuslägret. Varje onsdagskväll anordnas träffar med olika program, 
bland annat pyssel, teater, lekar, sång och musik. Träffarna avslutas med aftonbön. 
Den första onsdagen i månaden är alla som är konfirmerade på Åhuslägret oavsett år 
välkomna till klubben. Dessa träffar kallas stormöten och avslutas med ljusmässa. 
ASC är ett forum som hjälper ungdomarna att hålla kontakten efter lägret. 
 
 
All Saints Club 25 år – Jubileumsläger 2-4 november 2012 
Hösten 1987 startade All Saints Club sin verksamhet i Allhelgonakyrkan i  Lund. För 
att kunna fira ett bra 25-årsjubileum beslöt vi förlänga höstlägret och Föreningen 
Åhuslägret stod för de huvudsakliga kostnaderna. Därför kommer här några rader om 
lägret. Tema för de båda mässorna var Matteus 5:13-14.” Ni är jordens salt och 
världens ljus.” .En ny ceremoni prövades med att deltagarna fick ta emot saltflingor i 
handen och sedan smaka dessa som symbol för bibelordet. Education for life var 
lördagens programtema. Olof Selander berättade om Sveriges roll i Afghanistan. Vi 
uppmärksammade Sina Samar och Malala Yousufzai som kämpar för kvinnors och 
flickors rätt till utbildning i Afghanistan och Pakistan. På söndagen övades sånger 
och kyrkospel till invigningsgudstjänsten för Åhuslägret 2013. Gudstjänsten ägde rum 
i Allhelgonakyrkan 18 november 2012. På detta jubileumsläger deltog 125 ungdomar. 
 
 
Old Saints Club är en samtalsklubb för föräldrar till Åhuskonfirmander. Den startade 
1998 och fortsätter år efter år. Den samlar ca 20 deltagare en gång i månaden till 
samtal kring andliga och etiska frågor i Allhelgonagårdens källare.  
 
 

4. LEDARUTBILDNING 
De ledare som hjälper till med ASC är icke handikappade ungdomar som själva 
konfirmerats på Åhuslägret och sedan genomgått ledarutbildning. Tredje året efter 
konfirmationen erbjuds en ledarutbildning/fördjupning som hålls av äldre ledare. 
Gruppen träffas och diskuterar bland annat frågor om moral och etik, kristen tro, 
ledaregenskaper och funktionshinder. Ledarutbildningen innehåller också en 
utbildningshelg på Åhusgården. Under 2011 var det Henrik Lundius och Emilie 
Persson och Johan Ellborg som ansvarade för ledarutbildningen för 



Åhuskonfirmander 2008. Under 2012 med avslutning i mars 2013 har ledarutbildning 
anordnats för Åhuskonfirmander från Åhus 2009. Ansvariga för denna utbildning  var 
Nina Svenbro, Maja Nordell och Kristina Asp Tideman. Lions Club i Lund  ger 
ekonomiskt bidrag till denna ledarutbildning 
 
 

5. FORTSATT LEDARUTBILDNING  
För både yngre och äldre ledare erbjuder föreningen en kontinuerlig utbildning och 
fördjupning i framförallt fyra huvudområden:  
a) Kristen tro och kristet liv 
b) Funktionshinder, handikappfrågor och integreringsproblematik  
c) Scouting och friluftsliv 
d) Sång och musik 
 

1. I samband med Påsklägren inbjuds gamla och nya ledare till ett dygn 
tillsammans med styrelsen. Se referat från Påsklägren. 

2. Ledarhajker anordnas för att träna ledarna i scouting. Se referat nedan.  
 
 
Ledarhajk 2011 
10-11 september anordnade Teresa och Martin och Pontus hajk på Malmökårernas 
lägerområde Hörrs Nygård utanför Sjöbo. 23 ledare deltog. Temat för helgen var 
surrning Deltagarna lärde sig surra olika nyttoföremål och en surrfestival anordnades  
för att stimulera den kreativa verksamheten. Viktiga samtal fördes om svårigheter och 
möjligheter i jobbet med integrerad scouting. Diskussion om scoutingen på 
konfirmationslägret ledde till många spännande förslag inför framtidens läger. Några 
ex.: Ha mer scouting på Åhusgården, kalla femprogrammet för scoutprogram, ha 
inslag av scouting på höst- och påskläger. 
 
 
Ledarhajk 2012 
Den 1-2 september var det dags för årets ledarhajk, som ordnades av Oskar Lundius 
och Martin Gertsson. Enligt styrelsens beslut och precis som tidigare var syftet med 
hajken att ge tillfälle till utveckling inom de praktiska delarna av scouting. Årets tema 
var paddling och det paddlades under två dagar i Rönne å. 
Träning skedde i att välta med kanot, att lita på flytvästen och att bärga en vattenfylld 
tung kanot. 21 deltagare samlade denna hajk.   
 
 
 
 
SOLI DEO GLORIA 
 
 
Lund den 25 mars 2013 
 
 
 
 
Sten Hallonsten sekr.  


