
Verksamhetsberättelse för 

Intresseföreningen För Sundbornsgårdens Stiftsläger  

2018: 

Verksamhetsåret omfattar tiden 180101- 181231.  

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: 

 

• 180309-180310 hade vi en ledarförträff inför 2018 års läger. Vi 

pratade ihop oss och umgicks. 
 

• 180328-180402 samlades årets konfirmander, AL:are (dvs 

ArbetsLägrare) och ledare för den första konfirmationslägerveckan 
på Sundbornsgården (SBG). Påskveckan samlade 25 konfirmander, 

29 AL:are och 10 ledare.  
 

LEDARE: 
• Konfirmandpappa och -mamma 2018 var Olle Hedgren och Agnes 

Jensen. Fritidsledare och kyrkospelsansvariga var Anna Wahlund och 
Stina Tosteby. Lägeransvarig var Oskar Bengtz och lägerpräst var 

Kajsa Bengtz.  
•  

Tumba Peter Lindberg var drängbas under påskveckan, Martin 

Sundberg och Sven Scheibenflug den första sommarveckan, Tumba 
den andra sommarveckan och den sista veckan. 
 

Martin Sundberg var husmor på påsken, Oscar Molle Berggren var 
husmor den första sommarveckan. Husbröderna Emil och Magnus 

Färm fortsatte under mittenveckan. Sista veckan var Lovisa 

Wahlund husmor.  

Klas var bonusledare. Molly Myrestaf var bonusledare den första 

sommarveckan. 



• 180702-180722 inföll de tre konfirmations-sommarveckorna. 
Sommarlägret inleddes med dop i kapellet. Tre konfirmander döptes 

av Kajsa.  

Sommarveckorna samlade 25 konfirmander, 26 AL:are första 
veckan, 26 AL:are andra veckan och 26 AL:are tredje veckan (i olika 

veckolånga kombinationer), 8-10 ledare i taget samt Klas och Molly, 
som bonusledare. Totalt (påsk och sommar) räknade vi ihop 109 AL 

veckor! Lägret avslutades som vanligt med konfirmationslunch – och 
den gigantiska stor-städningen! Konfirmationslunchen lagades, som 

traditionen numera bjuder, av Marianne Majan Hasselberg och 
Sunne. Maten var mycket uppskattad!  

 
• 180715 var det ”Sundbornsgårdens dag” på SBG. Då hade 

församlingen sammanlyst gudstjänsten till SBG. Vi firade 
gudstjänsten utanför härbret – i sommarvärmen. Birger Robach och 

Kajsa predikade, vi sjöng och spelade – och efter gudstjänsten bjöd 
vi på kaffe och bullar.  

 

• 2018 var konfirmandavgiften 16 300 kronor. Då ingick förträffen, 
påsken, sommaren samt större delen av efterträffen. 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.  

 
• 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 huvudpiga respektive huvuddräng. Detta gällde endast en 

vecka per person och innebar förutom ett större ansvar att de också 

slapp betala för vistelsen på gården.  
 

• 180720 spelades årets kyrkospel i Sundborns kyrka. Kyrkospelet 
hette ”?” och skrevs av konfirmanderna själva, med hjälp av Anna 

och Stina. 
 

• 180721 konfirmerades 25 ungdomar i Sundborns kyrka av Kajsa. 
  

• 181005-181007 samlades vi till efterträff på SBG. Vi var 56 
personer och hade en härlig hösthelg tillsammans! Ordinarie husmor 

på SBG – Annika – städade.  
 

• 161118-161120 var 2019-års konfirmander inbjudna till förträff på 
Sundbornsgården. Vi var sammanlagt 34 personer. Ledare var 

blivande konfirmandmamma Lisa Backman, blivande 



konfirmandpappa Molle Berggren, blivande kyrkospelsansvariga 
tillika fritidsledare, Arvid Swedrup och Max Annell, Sunne, Tumba, 

Louise Lakto Ekholm, Jesper Åkerlind, Oskar, Klas och Kajsa. Vid 

förträffen hade Sundbornsgården sin egen husmor Annika där. Vi 

inledde förträffen med föräldramöte på fredagskvällen. 

2 IFSS-styrelse, arbetsgrupperna och IFSS-arrangemangen: 

• IFSS årsmöte för 2017 års verksamhetsår hölls 180310 på 

Bysågsgatan 14 i Västerås.  

 
• IFSS årsmöte för 2018 års verksamhetsår kommer att hållas 

190324 på Bysågsgatan 14 i Västerås.  
 

• Medlemsantalet har dessvärre sjunkit till mycket låga siffror.  

 

• IFSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande 
personer: 

Ordförande:   Kajsa Bengtz  
Vice ordförande:  Susanne Sunne Lundberg  

Sekreterare:   Oskar Bengtz 
Kassör:   Louise Lakto Ekholm  

Styrelseledamöter:  Klas Bengtz  
          Christina Brusan Brus  

Gruppsuppleanter: Oscar Molle Berggren  

   Anna Wahlund 
 

• 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 2018" och gårdens olika "titlar" (konfirmand, AL, 
ledare) på ryggen. För konfirmanderna ingick dessa t-shirts i 

lägeravgiften. Många AL:are köpte dessa tröjor som 2016 hade 
färgen grå.  

 
• IFSS första egna CD är nu helt slutsåld/bortskänkt. Parallellt med 

försäljningen gav vi alla de blivande konfirmanderna varsin CD i 

gåva vid förträffen. Nytt projekt CD #2 är på gång med Oskar som 
primus motor! 

 
Under året som gått har vi haft många träffar av alla de slag - men 

framför allt har vi haft många träffar med och för våra 
konfirmander! Konfirmanderna är och förblir det som håller oss kvar 

vid gården och vid den verksamhet vi i IFSS aktiva led tycker är så 
oerhört viktig. Tänk att nya generationer får uppleva 



Sundbornsgården - precis som många av oss har fått uppleva den 
och blivit präglade för livet!!   

 

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. 

Många tack till många av er: 

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

• Ett stort tack till Lasse Ekholm som sålde Alice-bröd när han fyllde 
år och skänkte vinsten till IFSS! Tack! 

• Tack till Lakto – som bakade Alice bröd! 
• Supertack till årets ledare – som har kämpat och slitit, offrat 

nattsömn och lugn för årets 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 stort tack specialriktat till er i styrelsen och er som är aktiva med 
individuella uppgifter – Växjö-Maria för allt arbete med 

anmälningarna!  
• Sunne – som oförtröttligt, år ut och år in, är ansvarig för att ro iland 

hela konfirmationslunchen! Taaaack! Till din hjälp i år hade du Pia 

Sjölund och Lakto. Tack till er också! 
• Ett extra tack också till Molly – årets bonusledare!  

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

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

– från planering till genomförande!  

 

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 190311 

Kajsa Bengtz, ordförande 


