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DET HÄR ÄR UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA ÖSTRA 
DISTRIKTET 

 
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet är en politiskt och religiöst obunden ideell 
förening som har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i över 50 år.  
Namnet har en historisk tradition, vi tillhörde före år 1964 intresseföreningen Sveriges Flotta 
en förening som bildades 1906 genom initiativ av Drottning Victoria, syftet var då som nu att 
verka för kunskap om sjöliv, sjömanskap och vikten av en aktiv sjöfart. 
 
1964 bildades Sveriges Flottas Ungdomsförbund som ungdomsavdelning till föreningen 
Sveriges Flotta. Seglarlägrena bedrevs då på Fejan i Stockholms Norra Skärgård, under 1970 
talet så utökades verksamheten och när den var som störst bedrevs det seglarläger på 12 
platser utmed den Svenska kusten.  
 
1976 flyttade Ungdomsförbundet Sveriges Flotta in i sina nuvarande lokaler på Vitsgarn i 
Stockhols Södra Skärgård, en ö som är idéalisk att bedriva seglarläger på med nära tillgång 
till både skyddade och öppna vatten. 
 
I november 2017 blev Seglarskolan Vitsgarn ett eget distrikt inom Ungdomsförbundet 
Sveriges Flotta, som även har ett Västra Distrikt vilka ordnar seglarläger på Björkö i 
Göteborgs Skärgård och ett Roslagsdistrikt som ordnar seglarläger på Assö. 
 
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet driver Seglarskolan Vitsgarn, vilken är 
belägen ett par distansminuter utanför Årsta Havsbad och Amfibieregementet på Berga. 
 

 
 

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN 
 
Lägren är uppbyggda så att förmiddagarna ägnas åt konfirmationsundervisning, ledd av 
prästen tillsammans med sin prästassistent. Efter lunch är det segling på vattnen utanför 
Vitsgarn och på kvällarna genomförs sedan olika former av samkväm som är relaterade till 
konfirmationsundervisningen. Dagen avslutas med en stämningsfull andakt. 
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OSCARS FÖRSAMLING 

 
Vi arrangerar dessa läger i samarbete med Oscars Församling i Stockholm.  
Det är Oscars Församlings kyrkoherde som ansvarar för att innehållet i konfirmationslägret 
följer Svenska Kyrkans direktiv och det är också Oscars Församling som sköter den största 
delen av den ”kyrkliga” administrationen. Oscars Församling står även för kyrka under 
konfirmationsgudstjänsten och förträffslokaler. 
 

VÅRA PRÄSTER 
 
Alla våra präster kommer från Svenska Kyrkan. De flesta har varit på Vitsgarn under 
något/några år, vi har dock inga långtidskontrakt med dessa, så det är i dagsläget svårt att säga 
vilka som kommer att ta hand om konfirmationsundervisningen sommaren 2022. Prästerna 
bor ute på Vitsgarn under hela lägerperioden och tillbringar nästan hela sin tid tillsammans 
med eleverna. 
 
 

DOP 
 
För att kunna konfirmeras måste man vara döpt. De elever som inte är döpta meddelar detta 
till prästen, som då ordnar en dopceremoni på Vitsgarn eller så ser eleven till att denne blir 
döpt innan lägrets början. Föräldrar till den som ska döpas är välkomna ut till Vitsgarn för att 
delta i ceremonin. Viktigt är, att den som inte är döpt söker medlemskap i Svenska kyrkan i 
väntan på dop. 
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KONFIRMATIONEN 
 
Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum den sista dagen på lägret (lördag) i Oscars Kyrkan, 
Narvavägen-Stockholm. Sommaren 2022 är konfirmationsdatum VK1 2 juli, VK2, 23 juli och 
VK3 13 augusti. Konfirmationscermonin startar klockan 12 och beräknas pågå ca 2 timmar. 
 

 
 

 
 

 
 
 

KURSLITTERATUR 
 
Vi använder oss av Bibeln, Psalmboken och eventuellt en kursbok. Varje präst bestämmer 
själv vilken literatur som ska användas och det kan vara allt från en tryckt bok till ett tomt 
anteckningsblock som konfirmanden själv får fylla med innehåll. 
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MÅL FÖR KONFIRMATIONSARBETET 
 
Seglarskolan Vitsgarn förljer de riktlinjer med konfirmationsarbetet som Svenska Kyrkan har, 
nämligen: Att ge nya perspektiv på livet och att samtala om de stor frågorna. 

• Vem är Gud? 
• Vad innebär det att älska någon? 
• Varför finns det så mycket ondska? 
• Ge erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt 
• Tro och vetenskap, måste man välja? 
• Hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel 
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SEGLINGSUNDERVISNINGEN 

 

 
 
Eftermiddagarna ägnas åt segling i C55 eller Väderöjulle 475. Seglingsundervisningen sköts 
av våra välutbildade ledare som alla har en bred erfarenhet av segling, lägerliv och som 
dessutom själva varit elever på Vitsgarn. Vid all segling är det alltid ombord en ledar. Under 
lägret genomförs också, om vädret tillåter, en eller flera långseglingar med övernattning i tält. 
 

       
 
 

 
 
 
 
 



Konfirmations- och Seglarläger Vitsgarn 2022 
 

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 
Östra Distriktet Telefon: 08-611 86 72 
Box 161 06 
103 22 Stockholm kansliet@vitsgarn.se 
 www.vitsgarn.se 

7 

LÄGRETS LEDARE 
 

Ansvarig för varje läger är en kurschef (KC). Det är en ledare som har lång erfarenhet av att 
driva seglarläger på Vitsgarn, för att få vara KC på våra konfirmationsläger måste man första 
ha varit kurschef på våra andra seglarläger ett par år. Till sin hjälp har kurschefen en 
biträdande kurschef, och 10-12 andra ledare. 
 

        
 

 
 

SEGELBÅTARNA 
 
De segelbåtar vi använder oss av är främst Väderöjulle 475 och C55. 

- Väderöjullen är vår basbåt, det är med den båten som all vår grundläggande 
undervisning genomförs. Väderöjullen är en 4,75 meter lång långkölad plastbåt 
utrustad med både fock och storsegel. Vikten på cirka 500 kg gör att det är en stabil 
och pålitlig båt i de flesta väder. Varje julle rymmer tre till fyra elever samt en ledare.  

- C55:an är en 5,5 meter jolle med sänkköl, utrustad med storsegel, fock och gennaker. 
Varje båt rymmer två till fyra elever samt en ledare. 

Vid varje seglingspass har vi minst två följebåtar ute för att garantera säkerheten.  
 

 
 
 
Säkerhet i undervisningen är något som är väldigt viktigt för oss, alla som är ledare på 
Vitsgarn har fått en bra och gedigen säkerhetsutbildning. 
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Visar det sig under lägret att eleven behärskar någon av dessa båttyper på ett säkert och 
sjömannamässigt bra sätt ges det tillfälle att ”Segla upp”, dvs att man visar via praktiskt prov 
för sin kurschef att man besitter färdigheter som gör att man kan få ansvaret att vara skeppare 
i egen båt.  

 

 
 

FÖRLÄGGNING 
 
Våra konfirmationsläger har sin egen del av lägerområdet på Vitsgarn. Eleverna bor i 
flerbäddsrum. På lägerplatsen finns tillgång till dusch, utedass och stor samlingslokal. 
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MAT 
 
Vi intar alla måltider på ön Märsgarn, där Sjövärnskåren som är en del av frivilligförsvaret 
bedriver sina sommarskolor. Märsgarn ligger mitt emot Vitsgarn i Märsgarnssund. Elever 
som är överkänslig mot viss typ av mat får  inte glömma att anmäla detta till kansliet. 
 

 
 
 

ÖVRIGT 
 
I maj 2021 läggs ”LÄGER-ABC” ut på www.vitsgarn.se. I detta ”LÄGER-ABC” finner man 
tider, färdvägar, utrustningslista och annan viktig information.  
 
När prästerna blivit utsedda kommer du att få information om vem det blir och kan då vända 
dig direkt till denne med frågor om konfirmationsundervisningen. 
 
Vi har inga kölistor till våra läger utan vi tar emot anmälningar till dess att lägret är fullbokat. 
Det är därför viktigt att du i samband med anmälan betalar anmälningsavgigten enligt våra 
boknings och betalningsregler. Anmälan anses som preliminär till dess du erlagt 
anmälningsavgiften. 
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LÄGER 2022 
 
Under sommaren 2022 kommer vi att genomföra tre kombinerade konfirmations- och 
seglarläger. Med drygt 120 elever under sommarens konfirmationsläger är Ungdomsförbundet 
Sveriges Flotta en av Sveriges ledande och största arrangör av kombinerade konfirmations- 
och seglarläger. 
Lägret är till för dig som fyller 15 år under 2022 och/eller går i årskurs 8. 
 
Läger Datum  Lägeravgift  
VK1 13/6 till 2/7  19.500 kr 
VK2 4/7 till 23/7  19.500 kr 
VK3 25/7 till 13/8  19.500 kr 
 
Vi har i ovanstående Lägeravgift dragit av den s.k ”Konfirmationsclearingspengen”. 
 
Till varje läger hör en förträff under hösten, då får eleverna tillfälle att möta prästen och de 
övriga ledarna (som är utsedda). Kallelse till förträffen skickas ut via mail under hösten 2021, 
kalendermässigt så brukar förträffen äga rum i mitten av november. 
 
Lägren avslutas med en föräldradag sista fredagen, då är föräldrar och anhöriga välkomna att 
besöka Vitsgarn och delta i avslutningsceremonin. Eleverna följer med sina föräldrar hem och 
samlas åter dagen efteråt för konfirmation i Oscars församling. 
 
Konfirmationsgudstjänsten äger rum på lördagen, dvs dagen efter föräldrardagen. 
Då träffas konfirmanderna i kyrkan klockan 09.00 för fotografering, prova ut kåpor och 
repetition. Klockan 12.00 börjar konfirmationsgudstjänsten och den beräknas att hålla på till 
cirka 14.00 
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ANMÄLAN 2022 
 
Anmälning till kombinerat konfirmation- och seglarläger på Vitsgarn 2022 görs på 
www.vitsgarn.se, se i menyraden ”Anmälan Online” 
 

 
 

 

Betalning & Bokningsregler för läger 2022. 
 
Fullständiga boknings och betalningsregler finns att läsa på hemsidan  www.vitsgarn.se 
Genom att betala anmälningsavgiften godkänner du de boknings och betalningsregler som 
gällde vid tidpunkt för själva bokningen. 
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Hjärtligt välkomna till våra kombinerade konfirmations- och seglarläger. 
 

Har du frågor om våra läger, kontakta oss gärna på telefon 08-611 86 72 eller e-posta på 
kansliet@vitsgarn.se. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Seglarskolan Vitsgarn 
 
 
Kim Sandberg 


