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Styrelsen har hållit sju sammanträden: 13 maj, 12 sept och 18 nov 2019 samt 25 jan, 14 maj, 10 sept 

och 10 nov 2020. (Styrelsen sammanträdde även 19 jan och 18 mars 2019, dessa är upptagna i 

verksamhetsberättelsen 2017-2018 då de skedde före Föreningsmötet. Ett sammanträde i mars blev 

inställt pga. Coronapandemin.) 

 

Läger 2019 

Påsk – ledarutbildning, föreningsmöte, träff med Åhus 2019 och ledarplanering 

På långfredagen 19 april 2019 genomfördes Föreningen Åhuslägrets föreningsmöte som förberetts av 

styrelseledamöterna Alice Eriksson och Elin Olsson. Föreningsmötet följdes av tre dagars påskläger 

för All Saints Club för vilket Lunds Allhelgonaförsamling är huvudman. 

På påskdagen 21 april 2019 genomfördes en träff med konfirmander och familjer för Åhuslägret 

2019, inledd med uppståndelsegudstjänst och följd av visning av gården och kyrkan samt samtal, 

lekar och information. Därefter stannade sommarledarna för Åhus 2019 kvar för ett dygns 

planeringsarbete inför sommaren. 

Konfirmationsläger 2019  

Åhuslägret 2019 ägde rum den 8 juli – 4 augusti och omfattade 39 konfirmander, 10 ledare, 2 

lägerchefer och en präst. Det blev ett härligt läger med mycket sång, samtal, kramar, lek och skratt. 

Lägrets metod och struktur är sig på många sätt lik från år till år, verksamhetsberättelsen inriktar sig 



därför på att redogöra för förändringar, särskilda omständigheter eller annat som gett lägret en 

särskild prägel just detta år. 

2019 hade förberedelsearbetet modifierats så att lägerledning och ledare endast gjorde hembesök 

hos familjer med en konfirmand med funktionsnedsättning. Övriga konfirmander fick tillsammans 

med förälder komma på enskilt samtal på Allhelgonagården. Det föll väl ut, hembesöken är mycket 

värdefulla för att skapa trygghet och bedöma stödbehov, men för konfirmander utan 

funktionsnedsättning fungerar ett enskilt samtal lika bra, och frigör arbetstid till annat och förenklar 

logistik. 

Sommarlägret präglades av ett intensivt arbete med gruppdynamiken, som också resulterade i en 

stor närhet i konfirmandgruppen och en stark medvetenhet om de olika livsbetingelser som präglar 

konfirmandernas liv. En konfirmand lämnade tidigt lägret av personliga skäl, och detta skapade 

utmaningar men också goda lösningar kring strukturer som rumsindelning och läskompisar. 

Ansvariga för ledargruppens praktiska arbete var denna sommar Annika Engström och Simon Ahrén. 

Ett fördjupat arbete av lägerledningen med enskilda samtal och ledarutveckling för ledarna under 

själva lägret var mycket uppskattat, och ledargruppen fungerade väldigt väl och ömsesidigt 

stöttande. 

Konfirmationsgudstjänst och avslutningsmässa kunde hållas i den nyrenoverade Åhus kyrka som 

öppnat igen i samband med påsken 2019. Konfirmandernas egenhändigt författade kyrkospel till 

konfirmationen var en stor glädje för både medverkande och församling. Det var roligt att framföra 

något som speglade just denna grupps upplevelse, och ungdomarna visade sin glädje över varandra 

när de solidariskt framförde sina kamraters synpunkter som de inte alltid delade.  

Återträff för 2019 års konfirmandgrupp 

20-22 september ordnades återträff i Åhus för sommarens konfirmandläger. Återträffen var en 

mycket stark upplevelse, präglad av återseendets glädje och många samtal. Konfirmanderna fick 

tillsammans bearbeta sina intryck från sommaren och prata om vad lägret betytt. Det blev tydligt hur 

den utveckling som konfirmanderna påbörjat på lägret fortsatt också hemma när att upplevelsen 

sjunkit in och erfarenheter av kristen tro och gemensamt liv i en grupp med stor variation bearbetats. 

Viktigt var också samtal om hur det var att komma hem och konfronteras med sin vardag igen.  

 

Läger 2020 

På grund av Coronapandemin ställdes Åhuslägret 2020 in, och ungdomarna erbjöds istället plats på 

Åhuslägret 2021, vilket de med enstaka undantag tackade ja till. Under året har kontakt hållits 

fortlöpande med konfirmandfamiljerna med hjälp av hembesök/enskilda samtal (innan mars), 

hemskickat material, telefonsamtal och mejl. Även förträff, ledarplanering och återträff har blivit 

inställda av samma anledning.  

 

Ledarutbildning och ledarfortbildning 

Ledarutbildning 2019 för Åhus 2016 

Ledarutbildningen bestod av totalt fyra träffar varav två var helger i Allhelgonagården, ett dygn på 

Åhusgården i anslutning till höstlägret samt en avslutande helg på Åhusgården, samtliga under 



hösten 2019 – jan 2020. Träffarna har innehållit diskussioner rörande bland annat ledarskap, 

samarbete, gruppdynamik, funktionsvariationer och tro, samt en del praktiskt genomförande av 

ledararbete, t.ex. planering och genomförande av lägerbål för deltagare. Utöver detta har vi arbetat 

med att lära känna varandra och verksamheten bättre genom samarbetsövningar och annat kul. 9 

personer påbörjade ledarutbildningen och 8 personer slutförde hela utbildningen. Ansvariga för 

ledarutbildningen var Annika Engström, Albin Klang och Rebecka Olsson.  

Ledarutbildning 2020 för Åhus 2017 

Ledarutbildningen för 2017 planerades att utföras under 3 träffar hösten 2020 och våren 2021. 9 

deltagare har påbörjat utbildningen. Hittills har en träff kunnat genomföras hösten 2020, medan 

resterande träffar preliminärt skjutits upp till senare under våren 2021 på grund av pandemin. 

Innehållet under träffarna är framför allt diskussionsbaserat och berör bland annat ledarskap, 

gruppdynamik, etik, tro och funktionsvariationer. Utöver detta ligger också fokus på att lära känna 

varandra och verksamheten bättre genom samarbetsövningar och återblickar på 2017:s läger. 

Ansvariga för ledarutbildningen är Annika Engström, Rebecka Olsson och Albin Klang. 

Ledarfortbildning sommarledare och ivöledare 2019 

Inför lägret 2019 genomgick de nya sommarledarna utbildning i livräddning i vatten av SK Poseidon, 

HLR för företagshälsovården, genomgång av pastoratets policys kring tystnadsplikt, meddelarplikt 

och likabehandling med församlingsherde Ulrica Fritzon, samt Scouternas utbildning Trygga Möten 

digital version. Även ivöledarna genomgick (med något undantag pga. praktiska missöden) utbildning 

i livräddning i vatten samt HLR. I samband med höstlägret genomfördes ett samtal kring bemötande 

med sommarledare, ivöledare och Föreningen Åhuslägrets styrelse. En diskussion fördes kring 

gränssättning, auktoritet och hantering av utåtagerande beteenden på läget. 26 personer deltog i 

samtalet som upplevdes som viktigt och fruktbart. 

Ledarfortbildning alla ledare 2019 

I samband med påsken organiserade Föreningen Åhuslägret ett ledardygn 18-19 april med utbildning 

för alla ledare som är aktiva i verksamheten: på All Saints Club, i ledarutbildningen, på sommarlägret, 

på Ivölägret eller i styrelsen. Under ett dygn deltog 30 ledare i utbildning som genomfördes som tre 

utbildningspass: 1) En föreläsning om rätten till språk och alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) som leddes av Karlstadsmetodhandledare Jeanette Persson. 2) Ett praktiskt 

pass med stämsång från Bibelordsvisor och Taizé som leddes av musikpedagog Lovisa Wanngren och 

Ludvig Wennström. 3) Ett diskussionspass om hur vi som är engagerade i Föreningen Åhuslägrets 

verksamhet bör hantera sociala medier och kontakten med deltagare där, som leddes av Agnes 

Callewaert och Elin Olsson från styrelsen. Ledardygnet var mycket uppskattat och innehöll också 

Skärtorsdagsmässa, förberedelser av kommande påskaktiviteter samt trevlig samvaro. 

Ledarfortbildning alla ledare 2020 

I samarbete med Lunds Allhelgonaförsamling ordnade Föreningen Åhuslägret ett ledarläger 25-27 

september 2020. 36 ledare deltog i lägret som omfattade samtal om förtryck och motstånd, tro och 

tvivel, samt döden. Helgen innehöll också workshops i sång, bibeldrama med tolkning, verkstad inför 

kommande äventyrsrunda, ljusmässa och bön. Helgen var viktig för att bibehålla kontakten mellan 

ledare och engagemanget för verksamheten under den tid då verksamhet legat nere pga. pandemin. 

Den bidrog också till fördjupad närhet ledare emellan och ökad förtrogenhet med ämnen som är 

viktiga att kunna diskutera med ungdomarna i verksamheten.  

 



 

Projekt och kollekt 

Arbete med att systematisera och sålla Föreningen Åhuslägrets arkiv har fortgått under hela året. 

Ansvarig på uppdrag av styrelsen är Bo Gertsson.  

Under våren 2019 fortsatte arbetet med att ta fram en ny sångpärm till lägret vilket kulminerade i två 

dagars intensivt arbete i juni med bland annat textning och ackordsättning, så att sångpärmen kunde 

tryckas och tas i bruk på sommarens konfirmationsläger. 27 ledare var frivilligt engagerade i arbetet 

med sångpärmen. Det är en stor glädje i verksamheten över både nya låtar och förbättrat material, 

t.ex. med nya tonarter, utskrivna intron med mera.  

Under hösten 2020 genomförde föreningen ett projekt för att spela in och tillgängliggöra Lovisa 

Wanngrens bibelordsvisor som komponerat till Åhuslägrets konfirmander under åren 2011-2020. 

Inspelningen producerades av August Wanngren och Lovisa Wanngren, men sång från ledare på 

Åhuslägret och All Saints Club. Musiken har lagts ut på Spotify och länk skickas ut med det årliga 

föreningsbrevet i januari 2021 för att glädja alla gamla konfirmander. Arbetet har känts särskilt 

angeläget eftersom det innebär en möjlighet att sprida Åhusstämning, hopp och glädje till människor 

i deras hem under pandemin när många är isolerade, inte minst personer med funktionsnedsättning. 

En bok med noter för ledarnas musikaliska arbete samt en CD för att öka tillgängligheten har också 

tryckts inom ramen för projektet.  

I oktober 2020 genomfördes en filminspelning på All Saints Club med ungdomar och ledare som gått 

på Åhuslägret och är aktiva på All Saints Club. Initiativet kom från Svenska kyrkan nationellt som ville 

producera en kortfilm för sociala medier för att berätta om verksamhetens unika karaktär. 

Inspelningen berättade också om bibelordsviseinspelningen och hur Coronaanpassningen av All 

Saints Club gjorts på ett tillgängligt sätt med olika hjälpmedel, teckenstöd, instruktionsfilmer med 

mera.  

Kollekt har under 2019 samlats in till Svenska Mount Elgon-föreningen som stödjer flera 

hjälpverksamheter i Mount Elgonområdet i Kenya: ett projekt som behandlar och förebygger 

sjukdomen jiggers, KISEA som arbetar med medvetandehöjning kring funktionsnedsättning och 

Gustaf center, ett barnhem som tar emot barn med och utan funktionsnedsättning.  Företrädare för 

projektet har under 2019 besökt Åhuslägret och informerat om sin verksamhet och vart pengarna 

går. 2019 uppgick kollekten totalt till 67 222 kr. Under 2020 har Föreningen vädjat om att 

medlemmarna ska ge stöd direkt till Mt Elgonföreningen eftersom den ordinarie insamlingen inte 

kunnat genomföras under pandemin. 

 


