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Vision, värdegrund och verksamhetsidé  

Vision  

KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva medlemmar 

med Lägergården Sparreviken som en gemensam naturlig mötesplats. Regionen är en tydlig del av 

KFUM nationellt  och internationellt där alla människors lika värde står i centrum.  

Värdegrund  

Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att människor har behov av fysisk aktivitet, 

mental stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda 

triangeln, symboliserar  dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande.  

K:et i KFUM står för medmänsklighet och respekt. Hos oss ska alla bli sedda och rättvist 

behandlade. Oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har, är du välkommen hos oss. För oss är 

kristligheten en grund för  dialog och samarbete över religionsgränserna.  

Verksamhetsidé  

KFUM Västsvenska regionen är en ideell organisation som vill främja människors utveckling 

både individuellt och i grupp, genom learning by doing/upplevelsebaserat lärande. 

Övergripande om verksamheten.  

Verksamhetsåret 2021 har påverkats av pandemin. Restriktioner medförde att vårens verksamhet 

med uthyrningar och lägerskolor fick ställas in och det var länge  ovisst om 

sommarlägerverksamheten skulle kunna genomföras.  

I maj anställdes  Cecilia Bregell för ett tidsbegränsat förordnande som tf lägergårdsföreståndare. 

Under perioden från och med juni konstitueras  v ordf  Gunnar Henning  som t f ordförande. 

Efter FHMs besked om förändrade restriktioner från 1 juni har ledningsgruppen (utsedd av 

styrelsen med mandat att besluta kring pandemifrågor) beslutat att vi ska genomföra sommarens 

läger. 

KFUM Sveriges beslut på ROM  i november 2021 gällande Regionsombildning, har medfört att 

nya stadgar för KFUK-KFUM Västsvenska regionen i ny form som KFUK-KFUMs Lägergård 

Sparreviken, behöver utarbetas. Dessa kommer att läggas fram för beslut vid regionens årsmöte 

våren 2022.   



Styrelsen har haft 14 styrelsemöten och styrelsens AU arbetsutskott har fortlöpande haft 

veckomöten Styrelsen har haft ett samrådsmöte i november med Sparreviksföreningens styrelse.  

Under sparreviksledarnas Framåthelg träffade styrelsen sommarlägerledarna för diskussion om 

verksamheten framåt - rekryteringsprocessen kring lägergårdsföreståndare och inrättande av ett 

VU, verksamhetsutskott, samt ett fastighetsutskott. 

Icke nödvändiga underhållsarbeten och investeringar, pausades tillsvidare på grund av det osäkra 

ekonomiska läget, men kunde sakta återupptas under hösten.  

I den nationella styrgrupp som tillsattes på regionernas råd 2020, med uppdrag att arbeta fram 

underlaget till en proposition till ROM 2021, om Regionsombildning till en Distriktsorganisation, 

har två representanter från vår styrelse deltagit. Ombildningen beslutades på ROM i november 

2021, och innebär för vår del att KFUM Västsvenska region blir en medlemsförening av KFUM-

föreningar i Västsverige från och med 2023. För denna ombildning har KFUM Västsvenska 

regionstyrelse engagerat en sakkunnig jurist.    

Under året har vi vidareförmedlat information om de utbildningar vi fått kännedom om till 

medlemmar  via sociala medier.  

Hanteringen av Covid-19   

För att hantera de frågor som pandemin skapade bildades en ledningsgrupp där anställda och 

medlemmar  ur styrelsen arbetade med att tolka, förstå och anpassa verksamheten efter rådande 

restriktioner.   

Lägergården Sparreviken  

KFUM Västsvenska regionen äger och driver Lägergården Sparreviken som ligger där skog och 

hav möts  vid en vik i Hakefjorden vid Ljungskile i Bohuslän. Sparreviken ligger på ett ca 44 

hektar stort markområde med ca 2,5 km strandlinje. Naturen som är omväxlande med klippor, 

stränder, skogsmark och öppna  gräsmarker inbjuder till både små och stora läger, utflykter och 

äventyr.  

På gården finns åtta olika bostads stugor av varierande storlek och standard med totalt cirka 100 

sängplatser.  Vi har kajaker, kanadensare segelbåtar, en ravin att klättra i och en kamratbana. 

Tillsammans med ett väl   



fungerande storkök, samlingslokaler i olika storlekar, aktivitets utrymmen, hamn och bastu gör 

detta att  vistelsen på Sparreviken kan innehålla både god mat, givande möten och friska 

aktiviteter.  

Vår viktigaste strävan på Lägergården Sparreviken är att få människor att mötas, växa och 

utvecklas. En  del verksamheter bedrivs under höst, vinter och vår men den största vikten läggs 

under sommarmånaderna  då alla våra olika läger anordnas. Under sommaren sker också 

ledarutbildningar. Vi erbjuder många olika  aktiviteter där vi strävar efter att både barn och 

ungdomar som vuxna vill bidra med ideellt arbete i olika  former. Allt detta i en fantastisk miljö.   

Sparrevikens styrka ligger i alla ovärderliga ideella insatser som ledare, styrelser, kommittéer och 

utskott  utför. Vi har även alla duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga 

människor att växa och utvecklas.  

Anställda  

● TF Lägergårdsföreståndare på deltid (mellan 25-50%)  från maj  
● Teamledare 100% helår  
● Verksamhetsansvarig 60% helår   
● Kökschef 50% helår  
● Vaktmästare 100% 8 månader  
● Kock 100% juni till oktober 
● Lägerskoleansvarig undet höstens lägerskola säsong  
● Lägerskoleinstruktörer som arbetat via timanställningar. 
● Präst 100% under konfirmationslägret, 4 veckor 
● Präst assistent 100% undet konfirmationslägret, 4 veckor  

Ideella ledare   

Ett hundratal ideella ledare har under kortare eller längre perioder varit engagerade i 

verksamheten. Dessa ideella är avgörande för Sparreviken och dess fortlevnad.  

Verksamhetsansvarig tillsammans med teamledare har ett särskilt ansvar för de ideella ledarna i 

verksamheten på Sparreviken. De har inför och under deras uppdrag på gården försett dem med 

den utbildning och det stöd som de behöver. Utbildningar har huvudsakligen hållits för de ideella 

ledarna digitalt samt under start. De utbildningar som sommarlägrens ledare gått är: trygga 

möten, psykisk ohälsa, kris och säkerhet, samt diskussionspass kring  normer och regler på 

lägergården.  

Fastigheter, utomhusområden och hamn  

Under året har de ideella ledarna samt anställda arbetat såväl med fasta byggnader som 

utomhusområden runt lägergården.  

På Prärien har prärieutskottet tillsammans med scouterna i Ljungskile planerat och genomfört 

arbeten, i  syfte att göra området ännu mer ändamålsenligt. Bygge av ett slanförråd vid Eken har 

påbörjats, vägen upp till Prärien har grusats och pumphuset har isolerats.  

Gårdens vattenkvalitet har setts över och åtgärd påbörjas våren 2022. Under hösten 



uppmärksammades misstänka takläckor i storstugan och på kontoret. Dessa har setts över. Även 

taken på Lillstugan, Koster och Måseskär har blivit bedömt av fackman för ev åtgärd. Ventilation 

och värme i kontorsbyggnaden med tillhörande duschrum har setts över och luftburna 

värmepumpar köpts in.  

Hamnen har under året varit i full gång med kajaker, kanoter och segelbåtar. Övrigt arbete i 

hamnen har  mest bestått av underhållsarbete.   

Marknadsföring  

Kampanjer, tävlingar och marknadsföring av gården har skett på Facebook och instagram genom 

tex erbjudanden om lägerskolor och konferenspaket, bilder på Sparreviken, utomhusområden 

och bastu samt en tävling om en bastukväll. 

Ledarhelger  
På grund av pandemin så ställdes både vårstart och upptakt  in. Mycket av det jobb som brukar 

göras under vårstart, gjordes  i år av anställda på gården, men även av de ideella ledarna när de 

kom till gården innan sommarlägren.  Programmisutbildningen som normalt sker på vårstart, fick 

istället delvis ske digitalt. 

Det som skulle ha gjorts under upptakt gjordes istället under start, tex färdigställande av bahior 

och arbetet med giggarna. De utbildningar som brukar hållas för ledarna under upptakt skedde 

istället under start samt digitalt. Ledarna utbildas i brandsäkerhet, trygga möten och psykisk 

ohälsa. 

 
 
 



Framåt  
Under framåt 2021 deltog 76 personer. Under helgen iordningställdes gården inför vintern, 

båtarna  riggades av och lades i sin vinterförvaring, kanoterna sågs över, bryggor togs upp och 

motorbåtarna förbereddes för att köras till vinterförvaringen.  

 

KNÖÖS och Prärie arbetshelg  

Under första helgen i september anordnades en helg med KNÖÖS och Präriearbete. Helgen var 

öppen för alla medlemmar och sammanlagt deltog 13 personer och utförde olika arbeten.  

Lägerverksamhet   

Alla våra läger jobbar intensivt med att få samman grupper för att på detta sätt ge en härlig 

upplevelse för  våra deltagare. Vi använder oss av ITSU (Isbrytning,Trygghet, Samarbete, 

Utmaning) som verktyg för att  få så bra grupper som möjligt. Vi använder oss av lekar, 

samarbetsövningar, hajker och dylikt för att nå alla steg i ITSU. Våra läger erbjuder olika havs 

aktiviteter som segling, kanot och kajak. Alla läger jobbar för  en trygg miljö på lägret samt att alla 

deltagare ska ha möjlighet att växa hos oss. Ett viktigt inslag i detta är  Sparrevikskänslan som i 

grunden handlar om medmänsklighet, jämlikhet och att vara en god kompis.   

I år genomfördes lägerverksamheten åter med förhållningssätt och rutiner för att minimera risken 

för  smittspridning av Covid-19. Restriktioner med bland annat specifika hålltider för ankomst 

och hämtning. 

Konfirmationslägret  

Inför året utökade vi konfirmationslägret med 8 platser. Det arbetade totalt 26 ledare, två 

programmisar, en prästassistent och en präst så att de 48 konfirmanderna skulle få en så bra 

upplevelse av lägret som möjligt. De utvärderingar som skrevs från såväl deltagare som ledare var 

mycket positiva. Likt förra året valde vi att ställa in besöksdagen på grund av restriktionerna kring 

covid-19 och ersätta denna med videosamtal mellan konfirmand och föräldrar under lägrets gång. 

Vi valde också att både erbjuda digital streaming under konfirmationen då det endast var tillåtet 

med fem besökare per konfirmand i kyrkan.  De som behöver döpas under lägret fick göra det 

utan några närstående med sig. Detta ersatte vi med att samtal innan och efter dopet till 

närstående fick göras av konfirmanden. Dopet filmades och fotades och gavs till de som döptes. 

Elko  

Under Elko 2021 arbetade fyra ledare och en programmis för att 16 kursdeltagare skulle få ut så 

mycket av den utbildningen som ledarna tagit fram. Lägret var mycket uppskattat av 

kursdeltagarna vilket framgår i de utvärdering som görs efter lägret. Elko är ett läger där 

utbildning av ledare är i fokus. Ledarna och programmis för Elko har uppvisat ett stort 

engagemang och kunskap som de fört över på deltagarna. Under Elko lär sig kursdeltagarna både 

teorier bakom ledarskap samt praktik i området. De lär sig också en del om hur Sparreviken 

fungerar och hur KFUM som organisation jobbar. Under Lilla sommarlägret 2021 var flera 

deltagare tillbaka för att vara ledare och genomförde ett fantastiskt jobb. Barnens dag på 

Anfasteröds gårdsviks camping var tvungen att ställas in pga covid-19. 

 



Best of Sparre 

Under Best of Sparre 2021 arbetade 20 ledare så att 30 deltagare skulle ha en så bra upplevelse av 

lägret som möjligt. Lägret var mycket uppskattat och omtyckt av deltagarna. Majoriteten av de 

deltagare som kommer på lägret har tidigare erfarenhet av Sparreviken sedan konfirmationslägret 

året innan. 

Stora sommarlägret 
Under stora sommarlägret arbetade 30 ledare och tre programmisar för att 58 deltagare 

skulle ha en så bra upplevelse av lägret som det bara går. Av de utvärderingar som görs i 

slutet av lägret kan utläsas att lägret var mycket uppskattat. Stora och Lilla sommarlägret 

har samma programmisar under båda lägren. Det var mycket bra då de kunde få fler 

ledare att stanna på lilla efter avslutat Stora. Det medförde även mer harmoniska 

programmisar som fick tid för reflektion under lägret och på detta sätt kunde genomföra 

sitt arbete med stor framgång.  

Lilla sommarlägret  

Under Lilla sommarlägret arbetade 45 ledare och tre programmisar för att de 78 deltagare skulle 

ha en så bra upplevelse av lägret som det bara går. Av de utvärderingar som görs i slutet av lägret 

kan utläsas att lägret var mycket uppskattat. 

Vårens lägerskolor och andra uthyrningar 

Det var länge osäkert inför våren på grund av pandemin och under rådande omständigheter fick 

vi många avbokningar och vi valde tillslut att ställa in vårens externa uthyrningar och bokningar. 

Höstens lägerskolor och uthyrningar  

Hösten kunde dock genomföras och de flesta lägerskolor har stannat två dagar och sammanlagt 

har det varit fjorton uthyrningar i form av lägerskolor, konfirmationsgrupper, scoutgrupper och 

andra grupper. sex av dessa uthyrningar skedde på Prärien. Det har varit fartfyllda lekar, 

utmanande klättring i ravinen, paddlingar med lekar och stafetter, scoutövningar, utvecklande 

samarbete på kamratbanan och mysiga grillkvällar. 

Under hösten 2021 hade vi en säsongsanställd lägerskoleansvarig som tillsammans med 

timanställda lägerskoleinstruktörer höll i lägerskoleverksamheten.  

Uthyrning  

Gården hyrdes under hösten av flera olika grupper, externa konfirmandgrupper, körverksamhet, 

handbollslag och scoutledarutbildning. Det har efterfrågats av grupper att hyra gården under 

senhösten och vintern, vilket vi tyvärr inte kunnat tillgodose. Bastun hyrs regelbundet undet vår, 

höst vinter och är uppskattad med sin fina havsutsikt.  

Uthyrning av Prärien  

Under sommaren och hösten hyrdes prärien och ödetorpet ut till olika grupper, 160 personer har 

genom friluftsorganisationer, familjelägret och scoutgrupper kunnat nyttja frilufts möjligheterna 

på våra ägor. 

Instruktörsutbildning 



Under två dagar i september hölls en instruktörsutbildning för gamla och nya 

lägerskoleinstruktörer. De utbildades i att leda grupper, utföra samarbetsövningar och 

testa på de aktiviteter vi erbjuder lägerskolor. Dock deltog endast tre deltagare.
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