
Under den närmaste tiden har vi behov av insatser för 
att få verksamheten att gå runt. Det gäller i första hand 
personer som frivilligt eller mot ersättning kan arbeta i 
kök och med städning i samband med 
lägerverksamheten under vår och sommar. Insatsen 
kan gälla under enstaka dagar eller del av vecka. En förutsättning är emellertid 
att den som arbetar har kunskap om hantering av livsmedel utifrån de krav som 
kommunen ställer. Vi har anordnat en kurs under hösten som möjliggjorde att 
några personer är godkända för köksarbetet. Men vi behöver få ytterligare några 
som skaffar sig denna utbildning. Vi inbjuder därför till utbildning 4-7 april 
med Gun Holmqvist som lärare. Utbildningen och boendet är gratis med 
förbehållet att vi hoppas på  frivillig eller betald insats i framtiden på gården. 
Utbildningen är nyttig både privat och för  köksarbete i kyrka eller vid andra 
allmänna tillställningar. Anmälan till kursen görs till Berit senast två veckor 
innan kursen drar igång. 

Arbetsveckor 
Vi inbjuder också till ”arbetsveckor” för underhållsarbete på gården under 
våren. Det handlar om enklare snickeriarbeten, målning och trädgårdsarbete. 
Ingen ersättning utgår men mat och logi är fritt. Preliminära tider är dels 
densamma som för kursen ovan och dels 29 april-4 maj. Insatsen behöver inte 
sträcka sig över hela perioderna. Anmälan görs till Berit senast två veckor innan 
arbetsveckorna. 

Vi är tacksamma om ni annonserar detta i era lokaler men även pålyser 
det och kanske även talar med personer som ni tycker skulle passa in i 
sammanhanget.  

Hjälmared 2019-02-04 

Mikael Landgren             Staffan Lundberg  Berit Scott 
Regional missionsledare  Distriktsordförande  Gårdsföreståndare 
Tel 076-0192472  Tel 070-2110802  Tel 073-1570917 
mikael.landgren@efs.nu     berit@efsvast.se

Information om Luthagård  
Inför det kommande året vill vi informera om läget på Luthagård. Som ni vet 
fick EFS Västsverige lägergården Luthagård i Dals-Ed som gåva vid förra 
årsskiftet av Luthagårds EFS (en gårdsförening som lades ned vid samma 
tidpunkt). Gun och Leif Holmqvist som drivit gården på ett förtjänstfullt sätt 
bodde kvar och hjälpte oss på ideell basis under tiden fram till mitten av 
augusti då Berit Scott anställdes som gårdsföreståndare. Berit hade till en 
början en tjänst om 25 % eftersom hon arbetade deltid som Equmeniapastor i 
Surte. I november utökades tjänsten på Luthagård till halvtid. Vi är glada att 
hon gått in i arbetet och lyckats få in bra med bokningar inför våren. Ta 
gärna kontakt med Berit för frågor kring detta PM, bokning för läger eller 
boende eller annat som rör Luthagård tel 073-1570917. 

Vi har behov av medhjälpare 
Vi har två personer som har kunnat hoppa in som förstärkning vid kurser och 
läger under fjolåret. De har ordinarie arbeten och kan inte ställa upp alltför 
mycket. Berit behöver därför ytterligare personer som kan ställa upp kortare 
eller längre tid med framför allt kök och städning.

Till föreningsordförandena och de 
anställda i EFS Väst för vidare information 
till våra föreningsmedlemmar 
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