
   
 

   
 

Verksamhetsberättelse för 

Intresseföreningen För Sundbornsgårdens Stiftsläger  

2020: 

Verksamhetsåret omfattar tiden 200101- 201231.  

Verksamhetsberättelsen delas upp i två delar. 

Denna uppdelning hänger ihop med föreningens två mål: 

1 IFSS ska se till att stiftslägret lever vidare och att arbetet med detta bedrivs 

 smidigt och effektivt. 

2 IFSS ska underlätta och uppmuntra kontakten mellan gamla sundbornare. 

1 Den direkt stiftsläger-relaterade verksamheten: 

 

Vilket annorlunda år det blev! ”Corona/Covid-19-året”! 

Men vi känner att vi klarade av det mesta – med mycket extra jobb och 

många förändringar! 

• Ledarförträffen blev inställd. 
• Påsklägret blev inställt. 

• Förträffen inför 2021 blev inställd. 

Inför sommarveckorna arbetade styrelsen på högvarv. Vi har varit aktiva, 
i kontakt med varandra och i full fart under hela året – inför ett Corona-

säkert läger. 

I denna verksamhetsberättelse ligger en bilaga där vi redogör för alla 
förändringar/alla riskmoment. I den löpande texten kommer vissa av 

dessa åtgärder att nämnas.  

Vi köpte två stora ”partytält” (varav det ena skänktes av en konfirmands 
föräldrar).  

Vi hade fått noggranna instruktioner från läkare, FHM, Västerås Stift (m fl) 
kring hur vi skulle tänka om någon blev sjuk. (Och hur vi skulle agera för 

att motverka ev utbrott.)  
Varje morgon tog vi tempen på alla på gården. Innan varje måltid/fika 

tvättade ALLA händerna. Handsprit stod överallt på gården. Vi åt 

utspridda på hela gården – men oftast utomhus, under våra fina partytält. 
I början av sommarveckorna hade vi andakterna utomhus, men när det 

var dags för completorium var det helt enkelt för myggigt. Så vi började 

sitta i kapellet vid dessa andakter. 



   
 

   
 

AL närvaron var inte lika stor som vanligt. Eftersom vi aldrig fick vara fler 
än 50, blev AL:arna endast 14 pers per vecka.  

Alla som kom resande till gården kom dit i bil. Ingen fick åka kommunalt, 

pga smittorisken. 

Vi firade inte söndagsgudstjänsterna i Sundborns kyrka. 

…Mycket mer förändrades och putsades på. Och allt verkade funka. 

Ingen fick Corona. OCH – vi har ALDRIG varit så friska som vi var den här 

sommaren!  

Vi tar med oss mycket av alla dessa erfarenheter till kommande år. Det 
var många saker/aktiviteter/vanor som var mycket bra. 
 

LEDARE: 

• Konfirmandpappa och -mamma 2020 var Rasmus Sjölund och 
Emma Friberg. Fritidsledare och kyrkospelsansvariga var Birger 

Robach och Tobias Wahlund. Lägeransvarig var Oskar Bengtz och 
lägerpräst var Kajsa Bengtz.  

 
• Sven Scheibenpflug var drängbas den första sommarveckan, Tumba 

Peter Lindberg var drängbas under den andra och tredje 
sommarveckan. Molle Oscar Berggren var husmor den första 

sommarveckan, Tesla Amanda Hedén var Padawan i köket. Jacob 

Flink var husmor den andra sommarveckan och Camilla och Boss 
Klas Brynte var husmödrar den sista sommarveckan.  
 

• Klas var alltiallo och bonusledare alla veckorna. Arvid Swedrup var 

bonus-musiker de sista 4 dagarna 

Innan sommaren träffade vi konfirmanderna digitalt några gånger. Vi 

hade både vanliga lektioner och sociala träffar. 
200627-200719 inföll de tre konfirmations-sommarveckorna. Vi 

började på lördag förmiddag istället för, som brukligt, på måndag 

kvällen, (för att i viss mån kompensera för det uteblivna påsklägret). 
Sommarlägret inleddes med dop på gräsmattan framför härbret. Fyra 

konfirmander döptes av Kajsa. Längre in på lägret döptes ytterligare en 

konfirmand.  

Sommarveckorna samlade 24 konfirmander, 12 AL:are första veckan, 

15 AL:are andra veckan och 15 AL:are tredje veckan (i olika 
veckolånga kombinationer), 9 ledare i taget samt vår bonusledare Klas 

Bengtz. Totalt (för de tre sommarveckorna) räknade vi ihop 42 AL 

veckor!  

Kyrkospelet och konfirmationen genomfördes utan församling. 
Maxantalet för en gudstjänstfirande församling var satt till 50 pers, och 

eftersom vi var 50 på gården, blev det endast vi som fick närvara. En 



   
 

   
 

konfirmands föräldrar har ett produktionsbolag: ”Rallarsving”.  
Rallarsving websände både kyrkospel och konfirmation. Fantastiskt! Vi 

bjöds på hela kostnaden. Vi tackar och jublar!  

Lägret avslutades på aldrig förr anat sätt – konfirmationslunch 

utomhus – med ”bara” vi 50! Camilla och Boss lagade en riktig 
festmåltid – och vi kalasade i våra Partytält! Maten var mycket 

uppskattad! 

• Traditionen ”Sundbornsgårdens dag” fick ställas in. Vi firade 

däremot söndagsgudstjänst själva utanför härbret – i 
sommarvärmen. Birger Robach och Kajsa predikade, vi sjöng och 

spelade – och efter gudstjänsten bjöds vi på kyrkfika.  
 

• 2020 var konfirmandavgiften 16 300 kronor. Av dessa 16 300 
betalade konfirmandernas hemförsamlingar 7 300 kronor i bidrag 

per konfirmand, eftersom vi har fått förmånen att teckna ett avtal 
med Västerås Stift som gäller konfirmandersättning. Av dessa 

församlingspengar ska IFSS (enligt bestämmelserna) inhandla biblar 
till konfirmanderna. Dessa biblar kostade 150 kronor styck. Resten 

av bidraget kommer konfirmanderna helt och hållet till del! Lägret 
kostade således 16 300 kronor-7 150 kronor=9 150 kronor för varje 

konfirmand.  

Trots att påskveckan ställdes in, betalades inte något tillbaka till 

konfirmandernas föräldrar. Våra omkostnader pga Corona blev så 

pass mycket högre, att det inte var möjligt att återbetala. Ingen 
protesterade mot detta. Snarare var reaktionen från föräldrarna att 

de ville skänka pengar i en aldrig förr skådad skala. Glädjande! 

 

• AL:arna betalade 850 kronor per vecka för att vara med på lägret. 
Några ungdomar som var villiga att ta ett större ansvar ombads 

vara HP (huvudpiga) respektive HD (huvuddräng). Detta gällde 
endast en vecka per person och innebar förutom ett större ansvar 

att de också slapp betala för vistelsen på gården. I år fick vi, som 
sagt, dra ner antalet AL:are till 15 ungdomar per vecka. 

 
• 200717 spelades årets kyrkospel i Sundborns kyrka. Kyrkospelet 

skrevs av konfirmanderna själva, med hjälp av Birger och Tobias. 

 

• 200718 konfirmerades 24 ungdomar i Sundborns kyrka av Kajsa. 

  
• 201002-201004 samlades vi till efterträff på SBG. Vi var 50 

personer (fortfarande max antal pga Corona-restriktioner) och hade 
en härlig hösthelg tillsammans! Vi städade själva. 

 

• Förträffen inför 2021 års läger blev inställd. Hårdare restriktioner. 

2 IFSS-styrelse, arbetsgrupperna och IFSS-arrangemangen: 



   
 

   
 

• IFSS årsmöte för 2019 års verksamhetsår hölls digitalt 190329.  
 

• IFSS årsmöte för 2020 års verksamhetsår kommer också att hållas 

digitalt - 200321.  

 

• Medlemsantalet har dessvärre sjunkit till mycket låga siffror, 17 
stycken, varav några är familjemedlemskap.  

 
• IFSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande 

personer: 

Ordförande:  Kajsa Bengtz  

Vice ordförande:  Sunne Susanne Lundberg  

Sekreterare:  Oskar Bengtz 

Kassör:   Lakto Louise Ekholm  

Styrelseledamöter:  Klas Bengtz, Martin Sundberg, Molle                                         

Oscar Berggren 

Gruppsuppleanter:  Arvid Swedrup, Jojo Johannes Svennung,                       

Tobias Wahlund, Tumba Peter Lindberg och Emma Friberg 

 
• Konfirmandanmälningsansvarig: Växjö Maria Ström, som 

fortlöpande sköter anmälningar, bekräftelser, listor och köer. 
 

• Ansvarig för dokumentation: Vakant  
 

• Till lägret beställdes t-shirts med IFSS-loggan på magen och texten 
"Sundbornsgården 2020" och gårdens olika "titlar" (konfirmand, AL, 

ledare) på ryggen. För konfirmanderna ingick dessa t-shirts i 
lägeravgiften. Många AL:are köpte dessa tröjor som 2020 hade 

färgen mossgrön.  

 

• IFSS första egna CD är helt slutsåld/bortskänkt. Nytt projekt CD #2 
är på gång med Oskar som primus motor! 
 

Vi har under det gångna året mottagit gåvor och kollekter. Flera 
ledare har även i år efterskänkt sin lön. Tack! Dessa pengar har bl a 

gått till att köpa in material som har gjort Sundbornsgården lite 

fräschare/helare/modernare. 

 

Slutligen - många tack till många av er: 

(Jag måste använda versaler inledningsvis):  

ETT GALET CORONA-ÅR! SÅ FANTASTISKT JOBBAT AV ER ALLA!!! TÄNK 
SÅ BRA ALLA GREP IN! TÄNK SÅ HÅRT/KREATIVT/POSITIVT ALLA TÄNKTE 

– OCH ALLT GENOMFÖRDES! JAG/IFSS/KONFIRMANDER/FÖRÄLDRAR – 

ALLA – ÄR SÅÅÅÅ TACKSAMMA! <3 <3 <3 



   
 

   
 

• Vi vill tacka för riklig kollekt och privata gåvor till föreningens 
arbete. 

• Tack till familjen Solehav för ett Partytält. 

• Tack till familjen Edvell för 22 ton sand till volleybollplanen. 
• Tack till familjen Brunkman för websändning av kyrkospel och 

konfirmation. 
• Supertack till årets ledare – som har tjatat om handtvätt, handsprit, 

hygien och städning, tagit tempen, kämpat och slitit, offrat 
nattsömn och lugn för årets (mycket speciella) läger! Lägret skulle 

inte funka utan er! Ni utför ett ovärderligt arbete!  
• Tack till de ledare som efterskänkt sina löner. Det är inget styrelsen 

förväntar sig, men TACK för er generositet! 
• Ett kanonstort tack specialriktat till alla er i styrelsen!! KANON! 

• Tack tack stort tack till Växjö-Maria för allt arbete med 
anmälningarna!  

• Ett megatack till två hejdundrande entusiaster – Tumba och Klas – 
som båda tillbringar sina semestrar på SBG!  

• Ett ultrastort tack till Oskar – som årets lägeransvarig! Bra jobbat – 

från planering till genomförande! Vilken inspiratör/pedagog/erfaren 

SBG:are! 

 

Sist – men inte minst – många tack till alla er som är medlemmar i IFSS! 

 

Så länge det finns gamla - och nya - Sundbornare så fortsätter vår 

verksamhet i oförminskad skala!  

Sundbornskramar till er alla!  

 

 

Västerås 210320 

Kajsa Bengtz, ordförande 

 

PS: Årets Corona-läger ställde ledare och styrelse inför nya utmaningar. 

Det ledde bland annat till att vi genomförde ett stort antal förändringar – 

vi har följt och tolkat rekommendationer från FHM, har lyssnat på goda 

råd från Västerås stift, smittskyddsläkare samt andra kloka och kunniga 

människor. 

 

Bilaga 1: Riskbedömning och handlingsplan: IFSS konfirmationsläger  

 


