
Ju mer vi är tillsammans desto gladare vi blir! 

 

Att ungdomar och unga vuxna tycker om att åka på läger är något vi vet. Där träffar vi vänner, delar 

tro, delar måltid och gemenskap. Många träffar sina lägerkompisar 1-2 gånger per år på Vintermötet 

och DÅM, det blir långt mellan träffarna. En del har inte samma möjlighet till gemenskap i sina 

hemmiljöer och de som har en stark gemenskap behöver och vill stärka den ytterligare. Därför vill vi i 

Lindsdals lokalavdelning anordna ett läger under våren 2021 med Svenska kyrkans unga Växjö distrikt 

i ryggen! 

 Vi har bra lokaler 7km utanför centrala Kalmar. I Garvaregården har vi kapell, lekrum, kök och de 

lokaler du kan önska dig för ett lyckat läger. Vår målgrupp för lägret är samma som för Vintermötet 

dvs. 14-30år. Trots att många resurser finns så kostar det ändå en del pengar. Utgifter består av t.ex. 

mat, material och madrasslogi alltså de tre M:en. 

 Tidigare har Mitterminsmötena varit populära läger som gynnat organisationen och individer. 

Efterfrågan har varit lägre under en tid men är nu på uppgång, därför vill vi ta första spadtaget för att 

fylla de tomrum som Mitterminsmötena lämnat efter sig. Förhoppningsvis kan lägret ge momentum 

och fler lokalavdelningar vill så småningom arrangera distriktsläger!  

.  

 

 

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra (…) – 1 Joh 1:7 

 

 

Att  Svenska kyrkans unga Växjö distrikt bistår med 

ekonomiskt medel för att genomföra ett läger i Lindsdals lokalavdelning för hela 

distriktet.  

Att  Svenska kyrkans unga Växjö distrikt bidrar med hjälp av 

marknadsföring t.ex. att sprida arrangemanget i sociala medier.  

 

Att  Svenska kyrkans unga Växjö distrikt ställer sig bakom 

motionen och antar den som sin egen.  

 

   

                    

Pernilla Sjögren                   Fredrik Andersson 

 

 

 



 

 

Bilaga: 

 

Planering av stiftsläger fredag-söndag i Garvaregården, Förlösa-Kläckeberga församling:  
 

Ca. 50 deltagare, max 80 deltagare 

 

Utgifter:  

Madrasslogi: ca.10.000kr (Hyra av gympasal/folkets hus t.ex)  

Mat: 20.000kr  

Material och aktiviteter: 10.000kr 

Transport: 5.000kr  

Övrigt: 5.000kr 

Lokal och kyrka: 0kr 

 

Inkomster: 200kr/pers i lägerkostnader 200x50= 10.000kr 

 

Total budget: 50.000kr (40.000kr med bidrag från Svenska kyrkans unga och 10.000kr i 

deltagaravgifter)  

 

Syfte med lägret: Ett läger i östra delen av stiftet med fokus på gemenskap och fördjupning i tro.  

 

Tema: Uppgift till planeringsgruppen 

Datum: Uppgift till planeringsgruppen att hitta lämpligt datum i samråd med DS med riktning på 

slutet av april/början av maj 2021.  

Plats: Lindsdal, Kalmar  

 

 


