Fridhem 29 maj 2021

Till
Med detta brev vill vi hälsa Dig varmt välkommen till konfirmationslägret på Fridhem i sommar!
Eftersom brevet innehåller en del information så behöver det också läsas av dina föräldrar.
Vad är konfirmation bra för?
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag
har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut”. Matt 28:18-20
Den dagen då du döptes hände något fantastiskt. Du blev Guds barn och föddes på nytt.
Du kom in i Guds familj. Men dopet är inte bara en händelse som inträffade för länge
sedan, när vi var små. Dopet har med vår framtid att göra. Dopet är startpunkten på vårt liv. Vår framtid
beror på om vi tar vara på vårt dop.
Den konfirmationstid vi har framför oss är en viktig tid. Då får vi sätta oss in i vad det betyder att vara
döpt och tro på Jesus. På konfirmationslägret får vi tillsammans lära oss det Gud sagt till oss i sitt Ord och
samtala om det vi kanske tycker är svårt i livet. Jesus sa att vi både skall döpa och lära oss att hålla allt det
han har sagt. Dop och undervisning hör ihop. Konfirmation är en fortsättning på dopet. Därför är Bibeln en
väldigt viktig bok under konfirmationstiden. I Bibeln talar Gud till oss om sin vilja och kärlek till oss. Bibeln är
Guds kärleksbrev till oss människor.
Konfirmandlägret leder fram till konfirmationen. Genom konfirmationen vill Gud påminna dig om det du
fått i dopet. Det som du redan äger i Jesus. Men konfirmationen är också en gudstjänst då vi ber om att
Guds gode Ande skall hjälpa oss att leva vidare i tro på Jesus. Dop och konfirmation är en god grund för
kristet liv. När vi står vid altarringen och konfirmeras är detta en kallelse att följa Jesus.
Lever vi kvar i vårt dop har vi Gud med oss in i framtiden, då är du aldrig ensam och utelämnad åt
mörkrets makt. Då levar du ditt liv i den stora Kärleken från Gud. Han hjälper oss, ja, bär oss genom livet.
Gud välsigne Dig!
När börjar lägret?
Konfirmationslägret börjar måndag den 28 juni kl 10.
Ska jag förbereda mig?
När du kommer till Fridhem får du en egen konfirmationsbibel, en
Folkbibel 2015, som vi ska använda under hela lägret. Du kommer också få en Katekes, Luthers
lilla katekes. Börja gärna redan nu att läsa igenom Markus evangeliet med den Bibel du har hemma och börja
gärna be för lägret.
Vad kommer vi göra och lära oss? Vem kommer vara lärare och ledare?
Berthold Nilsson och Fredrik Nilsson kommer undervisa i Gamla Testamentet (GT). Daniel Brandt och Jan Ulrik
Smetana i Nya Testamentet (NT). I GT kommer vi lära oss om Jesus i GT. I NT lära oss om hur Jesus levde, dog
och uppstod för oss.

Henrik Andersson kommer ha Troslära där vi lär oss vad Bibeln lär. Rakel Smetana kommer ansvara för Sångoch musiklektionerna. Vi kommer också ha 3 temadagar, om skapelsetro, då Mats Molén besöker Fridhem,
om mission där vi lär oss om Guds kärlek till världen, vi ”besöker” också ELMs olika missionsländer, och en
dag om relation då vi talar om att hur det är att vara pojke/flicka, vad som är Guds goda vilja med oss när det
gäller kärlek och relationer. Förutom undervisning kommer vi regelbundet samtala i grupper som AnnCharlotte Selander Smetana kommer leda. Vi kommer också vara tillsammans mycket i bön och gudstjänst.
Präster på lägret kommer vara Henrik Andersson, Jan Ulrik Smetana och Daniel Brandt.
Förutom allt detta så blir det mycket fritid tillsammans. Fritidsgruppen, som består av fritidsledarna, Adam
och Cornelia Smetana och faddrarna Clara Andreasson, Frida Grunnan, Benjamin Waldemarson Brandt och
Filip Smetana, kommer ansvara för att gemenskapen ska bli bra och ordna med lekar, sport- och
fritidsaktiviteter.
Det allra viktigaste är att Gud välsignar all vår gemenskap både när vi läser Guds ord och när vi bara umgås.
Visst vill Du vara med och be om det?! Vi vet att Gud är god och hör bön.
Anmälda konfirmander och presentation.
Vi är så glada att just du kommer med på lägret! På anmälningslistan som följer med så kan du se vilka som
blir dina konfirmationskamrater i sommar.
Skicka också in en kort presentation av dig själv med information om var du bor och kanske något du gillar.
Skicka den tillsammans med foto till Cornelias Smetanas mejl ruthanniecorneliasmetana@gmail.com så
samlar hon alla presentationer och mejlar dem sedan till alla.
Vad ska jag ta med?
Du bör ta med dig kläder för varma och svala dagar, badkläder, kläder för sport och fritid, och kläder för
gudstjänst. Ta även med sänglinne, handdukar och artiklar för personlig hygien.
Spelar du något instrument ta gärna med dig det. Sång och musik är en viktig del av lägret.
Allergi?
Meddela oss i förväg om du har någon matallergi. Eller om det är något annat viktigt som vi behöver veta.
Konfirmationen
Lägret avslutas med konfirmationshelg, lördagen den 24 juli kl 14 med
konfirmationsgudstjänst och söndagen den 25 juli kl 11 är det Gudstjänst
med nattvard på Fridhem. Om Gud vill.
På grund av pandemin kommer vi tyvärr inte kunna bjuda in familj och släkt
på samma sätt som vi brukar, men vi kommer göra allt för att
konfirmationshelgen ska bli till glädje för både konfirmander och familjer.
Om restriktionerna lättar kanske vi kan samlas utomhus, men i värsta fall
får vi hålla konfirmationsgudstjänsten via Youtube. Hur som helst ska
vi följa utvecklingen och hålla direktkontakt angående
konfirmationshelgen med dina föräldrar via mejl.
Klädsel på konfirmationen.
Flickorna kommer ha vit kjol och vit blus/klänning och vita skor.
Pojkarna svarta byxor, svarta skor och vit skjorta med svart fluga.

Konfirmationsintyg.
Konfirmationen på Fridhem sker inte i Svenska ordning men i dess tradition. Huvudman för konfirmation på
Fridhem är ELM Nord, som företräds av Evangelisk luthersk församling i Umeå (Sackeuskyrkan) och
Evangelisk luthersk församling i Vännäs (Fridhems församling). Imanuelförsamlingen i Göteborg och
Silverdalens evangelisk lutherska församling representeras på lägret med präst och lärare. Alla konfirmander
oavsett församlingstillhörighet får efter avslutad kurs ett konfirmationsintyg. Uppgifter om din konfirmation
sparas också i en förrättningsbok på Fridhem.
Konfirmationslägret och Corona.
Det är viktigt att du inte utsätter dig för smittorisk innan du kommer till Fridhem och att din resa hit sker
efter FHM rekommendationer. När alla konfirmanderna väl är på Fridhem ska vi sedan hindra att
konfirmandgruppen utsätts för onödiga kontakter utanför Fridhem. Vi kommer följa upp om någon får
symptom och ha beredskap i ledarteamet för att sätta i isolering i eget rum och att personen testas på
hälsocentralen i Vännäs. Vi kommer också ta kontakt med dina föräldrar. Om du har frågor om corona och
lägret så hör gärna av dig.
Vad kostar det och vart betalar man?
Konfirmationslägret inkl. Bibel, katekes och studiematerial kostar 6000 kronor. Till detta tillkommer kostnad
för konfirmatonsfoto (ca 250 kr) och ev. utflykt med kanot (250 kr). Vi återkommer om denna extrakostnad.
Avgiften på 6000 kr betalas, helst innan eller i början av lägret, till Fridhems bankgiro 5782-4096 eller SWISH
123 551 08 96 (ELM Nord). Ange avsändare och ändamål. All mat ingår i avgiften men tänk på att ha lite
pengar tillhands till glass, (glassfrys från Gb-glass kommer finnas under lägret).
Till Dina föräldrar.
Vi är väldigt glada att vi får ta hand om ert älskade barn denna sommar! Det vill vi också göra med stort
allvar och i bön att de ska bli rikligen välsignade av Herren! Har ni några frågor som rör undervisningen eller
andra praktiska saker, så tveka inte att höra av er.
Nu behöver vi hjälpas åt att be för konfirmanderna, ledarna och hela lägret! Det ska bli så roligt!
Kära hälsningar konfirmandledarna genom
Jan Ulrik Smetana
Lägeransvarig Jan Ulrik Smetana. Janne.smetana@elmnord.se
Fridhem Lägervägen 4 911 34 VÄNNÄS.
0935 10301, 072-230 22 04,

Här vi ska ha lektioner

Huvudbyggnaden där vi ska äta

logementet där vi ska sova.

