
NYHETSBREV FRÅN EFO,  Vasa Campus 
•••  Nr 1 maj 2022  •••

Evangeliska folkhögskolan i efo.fi  Ge en gåva till Efo, referensnummer 15008: 
Svenskfinland, Vasa Campus info@efo.fi  FI34 4958 0010 1101 40 
Korsholmsesplanaden 2 B 010 327 1610  FI08 4970 1020 8013 26 
65100 VASA, Finland   MobilePay: 29236 

     Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2021/642, beviljat 18.05.2021 för tiden 01.08.2021 tillsvidare. 

För	våra	läsare:			

15	%	rabatt	
på	EC	Hostel	med	

koden	NYHETSBREV	
när	du	bokar	rum	via	

echostel.fi!

Kära mottagare! 

Välkommen till Efos allra första elektroniska nyhetsbrev! Du som får detta brev har i något 
sammanhang uppgett din e-postadress till Efos adressregister. 

Vad är tanken bakom detta nyhetsbrev? Jo, i första hand att hålla en tätare kontakt med skolans 
vänner och andra som är intresserade av vad vi håller på med på Efo. Medlemmar i Elevförbundet 
och Garantiföreningen får varje år den tryckta tidningen Efo-info, vår hemsida hittas på adressen 
efo.fi och dessutom finns vi på Instagram och Facebook. 

Det elektroniska nyhetsbrevet, som vi planerar skicka ut ca tre gånger i året, ska komplettera de 
andra informationskanalerna. I nyhetsbrevet kommer vi att kort berätta om vad som är aktuellt 
inom skolans olika sektorer – de långa linjerna (Linje X och Linje S), kortkurserna, EC Café, EC 
Hostel och EC Conference. 

Hoppas du vill vara med på utskickslistan! Det är lätt att avsäga sig prenumerationen genom att 
klicka på ”Sluta prenumerera” eller ”Unsubscribe”. Prenumeranter på nyhetsbrevet kommer att 
erbjudas olika förmåner, t.ex. rabattkoder till EC Café eller EC Hostel! Tipsa gärna vänner och 
bekanta om nyhetsbrevet! Kanske vi inte har deras mailadress.  

Långa linjer 

Vi håller nu på och avslutar det pågående läsåret och både studerande och lärare lägger i en extra 
hög växel för att hinna bli klara med allt arbete före sommarlovet. 

Just nu har Efo två långa linjer för heltidsstudier, nämligen språklinjen, Linje S, och folkhögskoleåret 
för läropliktiga, Linje X. Språklinjen har funnits i många år och etablerat sig som den bästa platsen 
för den som vill lära sig svenska i vasaregionen (åtminstone om man får tro våra egna studerande). 
Linje X är en nyhet fr.o.m. hösten 2021, då den utvidgade läroplikten trädde i kraft i Finland. På 
linjen har vi nu sju unga studerande som tar ett mellanår eller på annat sätt förbereder sig för 
framtiden och ansökningsläget för hösten –22 ser lovande ut. Studierna är gratis för läropliktiga. 

Ansökningar till nästa läsår tas emot till både Linje S och Linje X under hela maj månad och senare 
om det finns plats! Ansökningarna kan skickas in via vår hemsida: https://efo.fi/studier/ansok/. 

Kortkurser 

Året runt ordnar Efo en mängd olika kortkurser inom en massa olika ämnesområden. Här finns 
något för alla! Aktuellt nu i början av sommaren och under hösten är bl.a. följande: 

• Introduktionskurs i svenska 30 maj–3 juni 

• Dagläger för 6–11-åringar 6–10 juni 

• Al Massira-gruppledarutbildning online 1–3 september 

• Lösningsfokuserad kristen terapeut (80 sp), september 2022–hösten 2024 

Läs mer om kortkurserna på https://efo.fi/kortkurser/ eller kontakta kurssekreterare@efo.fi! 

EC Conference, EC Hostel och EC Café 

Här finns goda möjligheter för alla som vill vistas på Efo! I våra förnyade utrymmen i Evangeliska 
Centret hyr vi ut utrymmen för olika möten och fester - allt från små samtalsrum till EC:s stora 
festsal på gatuplan. EC Café ordnar servering enligt önskemål och i EC Hostel, skolans 
uppfräschade internat, kan man övernatta bekvämt till ett förmånligt pris. 

Tack för att du har läst så här långt! Vi hoppas att du vill fortsätta prenumerera på Nyhetsbrev 
från Efo! Vi önskar dig en välsignad vår och sommar! Nästa nummer av nyhetsbrevet kommer i 
september. 

Varma hälsningar, personalen på Efo
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