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BESKRIVNING 

För att lägret ska kunna genomföras måste samtliga delar av lägret tänkas över och vi måste fundera på vad som bör ändras på. 

 

LÄGRETS DELAR 

 

Återkommande händelser (Dagliga rutiner) 

 

 

Vad är det? Varför har vi det? Risk Risknivå Kan 
åtgärdas? 

Åtgärder 

L M H kan 
åtg 

bör 
åtg 

måste 
ställas 
in 

 

Hela lägret <3  <3  <3   FHMs regler med 
max 50 personer.  
Ökad smittorisk 

   x   Maxa antalet till 50 pers 
- totalt 

Samlingar För att ha trevligt 
och roligt. 

Trängsel, ökad 
smittorisk. 

      Var utomhus. Partytält 
är inköpta.  

Toabesök       Hygien   X X   Städning SAMT inköp 
av pappersdispensrar – 
med pappershanddukar 
som helt får ersätta 
frottéhanddukar. 

Boende  Trängsel, ökad    X   Vi bor inte på 



smittorisk. Dårkammaren. Vi bor 
inte i Cykelboden. Vi 
ställer inte in extra 
sängar i något rum – 
hellre en tom säng i 
något rum.  

Väckning För att vakna Någon går runt 
och exponeras för 
samtliga på 
gården 

 x  x /  Personen måste inte 
vara framme hos alla, 
utan kan väcka folk från 
avstånd. 
Endast ledare väcker. 
Allas temp tas varje 
morgon. 

Duschtid Hålla hygien Många på liten yta  x     De blir ju rena när de 
duschar, så hygienen är 
väl större plus än 
trängseln 
Sprida ut 
duschningarna (speciellt 
ALare) Konf duschar på 
morgonen, AL senare 
på dagen.  

Städning Hålla hygien Kö vid städartiklar  x  x /  Se till att det finns 
tillräckligt många 
dammsugare/trasor/SI-
backar. 
Köp in daglig städning 
från ord husmor, Helen 
och Ida. 

Morgonbön Hålla den själsliga 
hygienen 

Trängsel   x    Markera platser på 
bänkarna. Fem på varje 



bänk. Vara ute som 
regel. Vid 
Frälsarkransen eller i 
Partytältet eller framför 
Härbret. 

Frukost Måltid Trängsel vid köer 
 
Trängsel vid 
matplats 

  
 
x 

x x x  Sprida ut oss i flera 
rum, inkl Cykelboden 
och Vinden? Ute om 
möjligt. Vaxdukar på 
alla bord. Duka ut 
maten på borden om 
möjligt. Köpa in fler 
termosar. Ett grötbord 
för dem som av någon 
outgrundlig anledning 
vill äta gröt? 
Husmorsförträff 16/6. 
Obligatorisk handtvätt 
för ALLA före varje 
måltid.  

Städning /städtävling Hygien Själva tävlingen är 
kontra-produktiv.  

   x   Tävlingen stryks. Vi 
städar. Punkt.  

Lektion Krävs för att 
kunna konfirmera 

Trängsel runt bord x   x x  Glesa ut borden, färre 
vid varje bord 

Förmiddagsfika Energipåfyll, rast Trängsel runt 
fikabord 

  x x x  Dela ut fyllda saftglas 
Fler ta-stationer 
Kösystem 
Saft i kannor istället för 
hink 
Obligatorisk handtvätt 
för ALLA före varje 



måltid. 

Middagsbön Hålla den själsliga 
hygienen 

Trängsel   x    Markera platser på 
bänkarna. Fem på varje 
bänk. Vara ute som 
regel. 

Middag Måltid Trängsel vid köer 
 
Trängsel vid 
matplats 

  
 
x 

x x x  Sprida ut oss i flera 
rum, inkl Cykelboden 
och Vinden? Ute om 
möjligt. Vaxdukar på 
alla bord. Duka ut 
maten på borden om 
möjligt.  
Obligatorisk handtvätt 
för ALLA före varje 
måltid. 

Ledarmöten Planering, 
bondning, 
skrattdags 

Trängsel    X   INGET på kontoret. Vi 
sitter i Cykelboden. Max 
3 som jobbar i kontoret 
samtidigt. 

FAFNU Bondning 
“städning” 

 x      Går lätt att sprida ut 
dem. inga kuddar, skriv 
upp namn.  

Fritid (bad, fotboll, 
brännboll) 

 Byborna kan 
reagera negativt. 
Trängsel.  

x   x   Grupperna sprids ofta 
mycket.  
BAD: 4-5 personer får 
åka tillsammans i taget. 
Vi sprider ut oss på 
befintliga badplatser. 
Övrigt: vi lämnar inte 
gården. 



Godis- och 
glassinköp 

För att VI 
BEHÖVER 
SOCKER 

Trängsel. Ökad 
smittorisk om vi 
åker till Paletten. 

   X   Vi har egen Kjorre i år. 
Ingen åker till Paletten. 

Eftermiddagsfika Energipåfyll, rast Trängsel runt 
fikabord 

  x x x  Dela ut fyllda 
saftglas/portionera ut 
fikat 
Fler ta-stationer 
Kösystem 
Saft i kannor istället för 
hink 
Obligatorisk handtvätt 
för ALLA före varje 
måltid. 

Kyrkospelsövning För att få ett 
kyrkospel :) 

Trängsel och lekar 
i närheten av 
varandra 

 x x  x  Vara ute så mycket som 
möjligt. Distans i 
lekar/övningar. Nytänk. 

Kvällsmat Måltid Trängsel vid köer 
 
Trängsel vid 
matplats 

  
 
x 

x x x  Sprida ut oss i flera 
rum, inkl Cykelboden 
och Vinden? Ute om 
möjligt. Vaxdukar på 
alla bord. Duka ut 
maten på borden om 
möjligt.  
Obligatorisk handtvätt 
för ALLA före varje 
måltid. 

Kvällsaktivitet  Publiken sitter ofta 
på varandra 

x x     Utomhus i största 
möjliga mån. 
Lekar på distans 

Completorium Hålla den själsliga Trängsel   x    Markera platser på 



hygienen bänkarna. Fem på varje 
bänk. Vara ute som 
regel. 
Inga nattvarder 

Kvällsfika  Köbildning 
 
Trängsel vid bord 

  
 
x 

x x x  Sprida ut oss i flera 
rum, fler “ta-bord”. Ute 
om möjligt. 
Färdigbredda mackor? 
Husmorsgruppen tar 
den bollen. 
Obligatorisk handtvätt 
för ALLA före varje 
måltid. 

Godnattkramar Närhet Närkontakt   x   x Inga obligatoriska 
godnattkramar 
Alternativ aktivitet för de 
som inte vill kramas.  

Kvällssamling Avslutning av 
dagen 

Trängas in i små 
rum 

  x x x  Konf samlas alltid på 
vinden 
AL samlas på 
cykelboden/Bras/Kapell
et/Utomhus 

Godnattsång Mys Trängsel  x x x x  Smågrupper som 
sjunger inne på varje 
rum? 
Ute? 

AL-nattning Få AL i säng Trängsel x      Få ledare i rummen, 
ingen fara. Måste tänka 
på vilka aktiviteter det 
är. 



Nattrutiner         Fler absoluta sovnätter. 
Vara med på att folk ska 
gå och lägga sig när 
ledare säger till. 

Konf hjälper att diska  Trängsel x      Är låg risk. De gnussar 
med diskmedel så 
mycket att de kommer 
vara renare än andra. 

Kökspass AL   x      Sprida ut oss när vi gör 
uppgifterna, använd 
AL/Ledar matsalen till 
vissa moment. 

SI/SU   x      Mer individuella 
uppgifter, dvs göra dem 
en och en. 

Nattvardsgudstjänst  Närhet och 
hanterande av 
bröd och “dryck-
av-druva” 

  X   X Tillfälligtvis borttaget i 
kyrkorna i Västerås stift. 
Ersätts med 
Completorium. 

 

 

Speciella händelser 

 

 

Vad är det? Varför har vi det? Risk Risknivå Kan åtgärdas? Åtgärder 

L M H kan 
åtg 

bör 
åtg 

måste 
ställas 
in 

 



Ankomst  Ökad smittorisk    X   Alla anländer med bil.  
Sprid ut ankomsten. 
Ledare och AL kl 10 – 
förbered allt. 
Alla testas med 
termometer vid 
ankomst.  
Inga föräldrar följer med 
innanför grindarna.  
Alla ska vara 
symtomfria. 

Happening         nyuppfinna 

Cykla till Falun          

Dop För att alla ska bli 
Guds barn – och 
syskon med varandra. 

Ökad smittorisk.    x   Dopet hålls kl 13. Innan 
alla konfirmanderna är 
på plats. Dopet 
genomförs antingen i 
kapellet med några 
ledare – och konf 
föräldrar – eller 
utomhus så AL:arna 
kan vara med.  

Mysafton          

Spökis Höhö Trängsel i härbret.    X   Flytta från härbret. Sitt 
utomhus. På läskigt 
ställe.  

Spexa med 
rummen 

Det kan man fråga sig. Sabbar hygienen.    X   Ställ in.  



Ledarspex          

Konfirmation ... Trängsel i kyrkan, för 
många deltagare. 
Maxantal 50 pers 

  x 
 
x 

   Livestreama konf. 
Produktionsbolag bokat 
för detta.  

Konfirmations- 
lunch 

Låta släkt fira och 
avsluta med fest 

Trängsel på gården, 
vid matplatser, köer 
för att ta mat 

  x   x Eftersom vi inte kan 
vara fler än 50 på 
gården kan vi inte ta in 
utomstående. 
Konflunch måste ställas 
in. 

Carl Larsson Ge konf 
lokalkännedom. 
 

Kan vara stängt 
Vi rör oss utanför 
gården 

  x 
x 

    
 

Brandövning För att vi ska veta hur 
det går till om olyckan 
drabbar oss. 

       Ev trängsel får vi lösa. 
Detta måste göras. 

Via Dolorosa Så nyttigt – för alla. Trängsel    X   Utomhus. Sprid ut 
stationerna.  

Tipspromenad          

Hemlig 
grillafton 

         

Trosvandring          

Absolut sovnatt          

Sundborns- 
gårdens dag, 
dvs 

         



sammanlyst 
gudstjänst m 
Sundborns 
församling 

Verkstads- 
mässa 

         

Eldsångarna WTF Trängsel    X   Sitta ute eller i 
Partytältet. 

Måla altarduk Gemenskap Trängsel    X   Några i taget går och 
sätter sina händer 

Vistas ute Lek, bus och mat. För att minska 
smittorisken. 

   X   Köper nya utemöbler, 
så alla kan få plats att t 
ex sitta och äta ute.  

          

  

 

 

 

 


