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Styrelsen har hållit tre sammanträden 2021: 18 maj (digitalt), 7 sept (digitalt) och 28 oktober. 
Styrelsen har hållit fem sammanträden 2022: 22 januari (digitalt), 14 mars, 10 maj, 5 september och 
15 november. Styrelsen har hållit två sammanträden 2023: 28 januari och 16 mars.  

Föreningsmöte 2021 

Den 26 april 2021 genomfördes Föreningen Åhuslägrets föreningsmöte. Mötet hade förbere_s av 
styrelseledamöterna Rebecka Olsson, Elin Olsson, Simon Ahrén och Signe Carlsson. 
Föreningsmedlemmarna gavs möjlighet a_ delta anNngen digitalt, med möjlighet a_ rösta via ombud, 
eller på plats i Allhelgonaförsamlingens lokaler, utspridda i olika rum och med mötesfunkNonärer Nll 
stöd.  

Läger 2021-2022 

Påskträff med Åhuslägret 2021 och ledarplanering 

Under påskhelgen, den 3-5 april 2021 genomfördes träffar med konfirmander och familjer för 
Åhuslägret 2021. Träffarna innehöll samtal och lekar för konfirmanderna Nllsammans med ledare och 
informaNon och samtal för föräldrar Nllsammans med lägerprästen. Båda grupper fick också visning 
av gården och kyrkan. På grund av Coronapandemin genomfördes sju träffar i grupper om å_a 
personer som träffades ca 2 h, och nästan helt utomhus. Eeersom ASC inte genomförde något 
påskläger kunde inte lägerdeltagarna utgöra föredöme och exempel för gästerna. SamNdigt skapade 
den nya formen för förträff mycket Nd Nll a_ lära känna och samtala om lägret, inte minst var det 



posiNvt a_ föräldrarna fick träffa varandra och prästen i mindre grupper. Inget planeringsdygn för 
sommarledare genomfördes utan denna genomfördes istället delvis digitalt och delvis i Lund i maj då 
vädret Nllät utomhusmöten.  

KonfirmaGonsläger 2021 

Sommaren 2021 genomfördes två Åhusläger, 12-23 juli respekNve 28 juli-8 augusN.  Båda lägren var 
alltså 12 dagar långa, med 29 respekNve 24 konfirmander. Konfirmanderna var dels av en stor grupp 
som skulle deltagit 2020 då lägret ställdes in pga pandemin, dels av konfirmander som stå_ i kö Nll 
Åhuslägret 2021. Genom a_ dela upp ungdomarna på de_a sä_ kunde vi erbjuda många a_ delta, 
utan a_ skapa för stora grupper eller trängsel. Flera andra anpassningar gjordes för a_ undvika smi_a 
på lägret: alla ungdomar och ledare fick isolera sig en vecka innan lägret, alla testades vid ankomst, 
samt höll goda avstånd och sov separerat de första dygnen för a_ låta eventuell sjukdom som 
testningen missat bryta ut. Vi stod också i ständig kontakt med läkare som gav oss råd om ruNner och 
hantering av symptom. Två ungdomar fick bryta lägret av hälsoskäl. 

Det var en utmaning a_ komprimera lägret från 28 Nll 12 dagar. Det gällde a_ få in alla de upplevelser 
vi ville dela med ungdomarna, a_ få grupprocessen a_ arbeta ihop dem Nll en gemenskap på kortare 
Nd, och a_ få varje ungdom a_ utvecklas uNfrån sina förmågor och möjligheter. Fyra dagars Ivöläger 
blev en dagsuilykt, många kvällar blev långa när både stoj och allvar skulle få plats.  

En annan stor förändring var a_ vi inte tog emot några gäster under lägerNden, och därmed hade vi 
inga besökssöndagar. Det var en förlust a_ inte få ta med föräldrarna i processen på samma sä_, men 
frigjorde samNdigt Nd och energi Nll ungdomarnas fokus på varandra. Kortare lägerNd gjorde a_ 
ungdomarna klarade a_ inte träffa sina föräldrar. Lägren avslutades med högNdliga konfirmaNoner i 
Åhus kyrka. RestrikNonerna var då sådana a_ varje konfirmand kunde ha sina föräldrar på plats i 
kyrkan. Vi sände även gudstjänsten digitalt med hjälp av e_ inspelningsteam, så a_ övriga släkNngar 
och vänner kunde delta hemifrån och fira sin ungdom vid hemkomsten.  

För a_ kunna upprä_hålla goda ruNner kring avståndshållning, handhygien osv., hade vi en något 
större ledartäthet än på våra vanliga läger. För a_ klara av och hinna med allt prakNskt arbete som 
inte blev mindre av a_ lägret blev kortare hade vi dessutom 3-4 ledare som ryckte in och stö_ade oss 
med baNk, uteläger och annat Ndskrävande. Totalt hade vi 14 ledare och 3 lägerchefer engagerade 
under hela lägerperioden.  

Det var en stor glädje a_ kunna återuppta lägerverksamheten trots pandemin, och spännande a_ se 
hur vilka effekter våra förändringar i gruppstorlek, tempo, lägerlängd och avståndshållning fick för 
ungdomarnas process. Framför allt har ledarnas stora flexibilitet och hårda arbete gjort det möjligt.  

Återträff för 2021 års konfirmandgrupper 

De två lägren fick varsin återträffshelg, den 24-26 september respekNve den 1-3 oktober. Det var en 
stor glädje och mycket värdefullt a_ få samla ungdomarna igen och uppleva gemenskap Nllsammans. 
Tyvärr gjorde pandemin a_ återträffarna drabbades av mycket frånfall pga sjukdom. Det var 
intressant a_ se a_ återträffarna påverkades av den annorlunda sommaren. Grupprocessen tog så a_ 
säga vid där den slutat på sommaren och ungdomarna gjorde ovanligt många nya insikter. På den ena 
återträffen hade vi en stor grupp som börjat gymnasiet, vilket också påverkade dynamiken.  

Påsk – träff med Åhus 2022 och ledarplanering 



I samband med All Saints Clubs påskläger i Åhus genomfördes på påskdagen den 17 april träff med 
konfirmander och familjer för Åhuslägret 2022. Den inleddes med uppståndelsegudstjänst, följd av 
visning av gården och kyrkan samt samtal, lekar och informaNon. Däreeer stannade sommarledarna 
för Åhus 2022 kvar för e_ dygns planeringsarbete inför sommaren. 

KonfirmaGonsläger 2022 

Åhuslägret 2022 ägde rum den 11 juli – 7 augusN och omfa_ade 36 konfirmander, 13 ledare, 2 
lägerchefer och en präst. Det var en stor glädje a_ åter kunna välkomna ungdomarna för fyra hela 
veckors lägerliv, och a_ se hur värdefullt delandet av liv och vardag är för ungdomarna och hur långt 
de hinner utvecklas under en lägermånad. E_ annat glädjeämne var a_ åter kunna göra familjerna 
delakNga i ungdomarnas process genom besökssöndagarna, och a_ kunna dela glädjen med dem på 
under den festliga konfirmaNonshelgen.  

Pandemiåren har lärt oss värdet av a_ vara uppmärksamma på hälsa och smi_a i gruppen, och tack 
vare e_ systemaNskt arbete med a_ isolera och vila upp de ungdomar som Ndigt blev förkylda under 
lägret, kunde smi_spridning hejdas och endast e_ fåtal av ungdomarna drabbades. Sara Jaraj (med 
dr, leg läk) som varit oss behjälpliga under pandemin stod även de_a år för rådgivning i hälsofrågor. 

A_ återuppta Ivölägret med tre överna_ningar var härligt, och det är tydligt a_ utevistelsen och 
växlingen i miljö har en vikNg funkNon i gruppens utveckling. Av olika skäl hade vi en mycket mindre 
grupp ivöledare denna sommar, och därför fick en ny organisaNon användas kring Ivö och 
sommarledarnas ledigheter. Tack vare a_ sommarledarna var mer involverade i de prakNska 
förberedelserna av Ivölägret, och a_ vi fick extra hjälp av engagerade ledarföräldrar med transporter 
och inhandlingar, samt e_ go_ samarbete med Ivö Camping, blev Ivölägret en fantasNsk upplevelse.  

Återträff för 2022 års konfirmandgrupp 

23-25 september ordnades återträff i Åhus för sommarens konfirmandläger. Återträffen präglades av 
återseendets glädje, lekfullhet och många samtal. Konfirmanderna fick Nllsammans bearbeta sina 
intryck från sommaren och prata om vad lägret bety_. VikNgt var också samtal om hur det var a_ 
komma hem och konfronteras med sin vardag igen.  

Ledarutbildning och ledarfortbildning 

Ledarutbildning för Åhus 2018 

Ledarutbildning för ungdomar från Åhus 2018 påbörjades under hösten 2021 och avslutades under 
våren 2022.  Träffarna innehåller diskussioner rörande bland annat ledarskap, samarbete, 
gruppdynamik, funkNonsvariaNoner och tro, samt en del prakNskt genomförande av ledararbete på 
All Saints Club. 13 ungdomar deltog utöver de ansvariga för ledarutbildningen som är Linn Assarsson, 
Oskar Klang och Albin Klang. 

Ledarutbildning för Åhus 2019 

Ledarutbildning för ungdomar från Åhus 2019 påbörjades under hösten 2022 och avslutades i början 
på våren 2023.  I ledarutbildningen deltog 17 personer. Ledarutbildningen omfa_ar frågor kring 
ledarskap, samarbete, gruppdynamik, funkNonsvariaNoner och tro, och sker parallellt med a_ man 



fungerar som ledare på All Saints Club. Ansvariga för ledarutbildningen är Linn Assarsson, Oskar Klang 
och Hugo Hansson. 

Ledarfortbildning sommarledare 

Inför lägret 2021 fick sommarledarna genomgång av pastoratets policys kring tystnadsplikt, 
meddelarplikt och likabehandling med församlingsherde Anna Davidsson Bremborg, samt Scouternas 
utbildning Trygga Möten digital version.  

Inför lägret 2022 genomfördes två utbildningsNllfällen för sommarledare: i februari genomgick hela 
gruppen Trygga möten live med föreläsare från scoutrörelsen. Utbildningen skapade många bra 
samtal och det var värdefullt med en blick uNfrån på våra ruNner och arbetssä_. I april organiserades 
en föreläsning med samtal av överläkare i psykiatri Lena Nylander och doktor i psykologi Nils Hagberg 
om psykisk ohälsa i förhållande Nll funkNonsnedsä_ning. Föreläsningen var mycket givande och 
skapade bland annat samtal om vad vi på lägret kan bidra med som är hälsofrämjande.  

Utbildning av nya sommarledare i livräddning i va_en och HLR sker fortlöpande. 

Ledarfortbildning alla ledare 

UtbildningsNllfällen organiserades också för alla ledare som är akNva i verksamheten: på All Saints 
Club, i ledarutbildningen, på sommarlägret, på Ivölägret eller i styrelsen.  

I samband med påsken 2021, 18-19 april, deltog e_ 30-tal ledare i e_ ledardygn med tre 
utbildningspass: 1) En föreläsning om rä_en Nll språk och alternaNv och komple_erande 
kommunikaNon (AKK) som leddes av Karlstadsmetodhandledare Jeane_e Persson. 2) E_ prakNskt 
pass med stämsång från Bibelordsvisor och Taizé som leddes av musikpedagog Lovisa Wanngren och 
Ludvig Wennström. 3) E_ 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 uppska_at och innehöll också 
Skärtorsdagsmässa, förberedelser av kommande påskakNviteter samt trevlig samvaro. 

I anslutning Nll påsklägret 2022 genomfördes e_ ledardygn 14-15 april som omfa_ade e_ pass om 
Taizé och musiktradiNonen därifrån le_ av kyrkomusiker Margareta Gårder Forss, e_ pass med Teresa 
om Markusevangeliet som deltagarna läst/lyssnat på inför träffen, och en workshop med 
teckenkommunikaNon av Johanna Nebelius och Simon Ahrén.  

Projekt och kollekt 

E_ ny_ undervisningsmaterial Nll lägret har tagits fram av Teresa med illustraNoner av Linn Assarsson, 
Signe Carlsson, Fredrik Reimer samt Johanna Nebelius och redigering av Madeleine Andersson. 
Materialet består av en konfirmandbok och en kyrkogångsbok. Det innehåller texter och bilder Nll 
konfirmandundervisningen och är förse_ med färgkoder, teckenstöd och pictogram. Till materialet 
har också tagits fram TAKK-versioner av Vår Fader, Trosbekännelsen och Välsignelsen, med stöd av 
sNeets teckenspråkiga verksamhet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Jeane_e Persson, 
specialpedagog enligt Karlstadmodellen. Materialet togs i bruk på lägret 2021 och finputsades inför 
lägret 2022.  



E_ ny_ orkestermaterial för bruk på lägret har under perioden tagits fram av Signe Carlsson, Simon 
Ahrén, Ludvig Wennström och Hilding Carlsson.  

Arbete med a_ systemaNsera Föreningen Åhuslägrets arkiv har sluiörts under perioden, genomfört 
av Ndigare kassör och lägerchef Bo Gertsson. Arkivet kommer a_ finnas på Allhelgonagården. 

Kollekt har under 2021 samlats in Nll Mount Elgon-föreningen som vi samarbetat med i flera år. De 
stödjer flera hjälpverksamheter i Mount Elgonområdet i Kenya: e_ projekt som behandlar och 
förebygger sjukdomen jiggers, KISEA som arbetar med medvetandehöjning kring 
funkNonsnedsä_ning och Gustaf center, e_ barnhem som tar emot barn med och utan 
funkNonsnedsä_ning.  Företrädare för projektet genomförde digitala besök på Åhuslägren 2021 och 
besökte oss på plats under lägret 2022 för a_ informera om sin verksamhet och vart pengarna går. 
2021 uppgick kollekten totalt Nll 49 202 kr, 2022 insamlades 74 280 kr.  
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