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Hej på dig, bästa Efo-vän!  
Eftersom du får detta mejl är du en av dem som valt att prenumerera på våra elektroniska 

nyhetsbrev. Tack för det! Alla våra vänner och följare är viktiga för oss! Vi kommer att höra av oss 

några gånger per år med information om vad som är på gång just nu på Efo, om kommande kurser, 

evenemang och liknande. 

Just nu 

De långa kurserna på Efo har i år tillsammans drygt 50 studerande. Folkhögskoleåret för 

läropliktiga, Linje X, har 10 studerande, och resten studerar svenska på Linje S, fördelade på tre 

olika nivågrupper. Stämningen är god och de studerande jobbar flitigt och lär sig massor! Efter en 

paus på ett par år kunde vi i september igen njuta av en gemenskapsdag på lägerområdet Klippan 

i Nykarleby. Den dagen är alltid lika uppskattad! I början av oktober ordnades öppet hus på Efo 

med många olika aktiviteter, bl.a.ett musikcafé där gamla studerade bjöd på musik. Det var fint att 

få träffa så många av skolans vänner och gamla studerande.  

Inom kortkurssektorn har hösten präglats av välbesökta kurser inom olika ämnesområden, t.ex. 

stickkurs, Apologetikhelgen Alltid redo!, en parweekend och ett par körläger med Ungdomskören 

Evangelicum. Dessutom har en ny tvåårig RKT-kurs (utbildning till lösningsfokuserad kristen 

terapeut i samarbete med Kristillinen terapiainstituutti, KTI) inletts i höst med 27 deltagare. Med 

samma samarbetspartner har en kurs i arbetshandledning (TOK) pågått under året. Den kursen 

avslutades med en avslutningsfest 26.11. 

Sommaren 2022 var den livligaste hittills på EC Hostel, och även hösten har fortsatt med god 

beläggning och många övernattande gäster. Alla rum har nu nya sköna sängar och nya 

badrumsspeglar med integrerad armatur. Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev får 15 % rabatt 

på övernattningar på hostellet om du anger rabattkoden ”NYHETSBREV” när du bokar rum direkt 

via echostel.fi. 

På gång våren 2023 

Marknadsföringen av de långa kurserna, och speciellt Linje X, inför läsåret 2023–2024 pågår redan 

för fullt och ansökningsprocessen sker i första hand via den gemensamma elevantagningen på 

studieinfo.fi under perioden 21.2–21.3.2023. Man kan också ansöka om studieplats direkt via vår 

hemsida. Till Linje S söker man direkt via skolas hemsida. 

Efo är tillsammans med fem andra utbildningsanordnare med i projektet ”KompetensBoost – 

Turism och restaurang”, en svenskspråkig kompetensutveckling för arbetslivet med start våren 

2023.  

Både vid Hangö Campus och Vasa Campus planeras olika fastighetsåtgärder. Bl.a. ska toaletterna i 

hostellet/internatet i Vasa renoveras. Vid senaste renovering (vid byggandet av EC) åtgärdades 

dessa inte alls. Vi återkommer till dessa planer i nästa nyhetsbrev, men vi är redan nu tacksamma för 

ekonomiskt stöd för planeringen av dessa projekt.  

Några av kortkurserna som är planerade att hållas under våren 2023: 

• Stickkurs, start i januari 

• Kurs i datanotskrivning 8–9 februari  

• Körworkshop med Pekka Simojoki 17–18 februari 

• Påskläger för ungdomar 

• Dagläger för 6–11-åringar 5–9 juni 

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

Vi vill också redan nu påminna om elevförbundsfesten 26 mars, dit alla gamla studerande är 

inbjudna.  

Tack för att du har läst så här långt! Vi hoppas att du vill fortsätta prenumerera på Nyhetsbrev 

från Efo! Välkommen att hälsa på och ta del av våra tjänster.  

Vi önskar dig en välsignad advents- och jultid! Nästa nummer av det elektroniska nyhetsbrevet 

kommer i april, men före det utkommer Efo-info 2023 per post i februari 

Varma hälsningar, personalen på Efo
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