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 VÄLKOMMEN

Hej alla Skarastiftare! Jag heter Jonas Liljeblad och är 
nyanställd som ungdomskonsulet på Skara Stift efter Jo-
hanna Ekedahl. Jag har tidigare varit engagerad i Alingsås 

lokalavdelning och suttit 
med i distriktsstyrelsen.
Jag finns för alla Er i stiftet. 
Kontakta mig vid frågor el-
ler andra funderingar. Vill ni 
nå mig så finns mina kon-
taktuppgifter längst ner. 

 SOCIALA MEDIER

Svenska Kyrkans Unga i Skara Stift har nu utökat sin när-
varo på sociala medier och finns nu även på Instagram. 

Du hittar oss där på: SvKUSkaraStift
Och givetvis finns vi på Facebook och Twitter.

Facebook: Svenska Kyrkans Unga i Skara Stift
Twitter: @SvKUSkaraStift

 DATUM

1 september, sista anmälningsdag till Rustad - diakoni
6 september, sista anmälningsdag till bussresa till Natt-
kampen
12 september, sista anmälningsdag till Nattkampen
21 oktober, sista anmälningsdag till Barnkördagen
25 oktober, sista anmälningsdag till Allhelgonaläger
2 november, sista anmälningsdag för Innebandy SM
15 november, sista anmälningsdag till Walking to Em-
maus
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 ALLHELGONALÄGER

1-3 november är det dags igen för Allahelgonaläger på 
Skagagården. Detta är ett arrangemang för dig som är 
född 1997 eller tidigare, som handlar om ”korsets teck-
en” i ett dopperspektiv, en fördjupning i dopets myste-
rium. Det blir en blandning av seminarium, mat, guds-
tjänst, fika och andra aktiviteter. 

 BARNKÖRDAGEN

Den 9 november är det Barnkördag - Regnbågens väg 
i Herrljunga. Det är en sångdag likaväl som en inspira-
tionsdag för dig som är 6-13 år. Vi kommer tillsammans 
med Nadja Eriksson uppleva en spännande dag, fylld av 
musik och inspiration, som på ett särskilt sätt handlar om 
dopet. Sista anmälningsdagen är den 21 oktober. 

 STORA ÅRSMÖTET

Nu har Svenska Kyrkans Ungas beslutande organ sagt 
sitt. Ett tappert Skaragäng åkte upp till idrottsanlägg- 
ningen, Fyrishov i Uppsala för intensiva dagar. Det var 
ett årsmöte där många ville vara med och diskutera, inte 
minst om framtidens årsmötesformer. Det fick bli många 
streck i debatten, men under vissa frågor fanns det en 
vilja att fortsätta diskussionen. 

Protokollet är ännu inte färdigskrivet, men i korta drag 
beslutades det om: ett påverkansdokument där det står 
skrivet vilka ämen Svenska Kyrkans Unga skall uppmärk-
samma, att det skall tas fram ett dokument om vår egen 
identitet samt utreda möjligheten för en smartphone-
lösning för hemsidan/medlemssidorna.

Årsmötesformerna gick inte igenom med kvalificerad  
majoritet, utan ska tas i andra läsningen på nästa årsmö-
te. När det infaller vet vi först efter att förbundsstyrelsen 
haft sitt nästa sammträde den 6-8 september. 

Till ny förbundsordförande valdes Amanda Carlshamre 
från Skara och till vice ordförande valdes Johan Boj Garde 
från Stockholm.

 INNEBANDY SM

Efter distriktsåtsmötesbeslutet i våras så är de nu dags! 
Lördagen den 23 november är det stiftmästerskapet i 
innebandy! Du behöver vara 13+ för att spela och SM är 
för mixade lag. 

    

KALENDER
September
20-22 Rustad - Diakoni, Flämslätt
28-29  Nattkampen, arr. Linköping distrikt
Oktober
24 Biskopens ungdomsråd 
12 Tillsammansvandring 
November
1-3 Allhelgonaläger, Skagagården
8-10 Rustad - Gudstjänst, Flämslätt
9 Barnkördag, Herrljunga
9  Internationella dagen, Flämslätt 
23 Stiftsmästerskap i innebandy, Tibro
December 
1  Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Skara  
 stift  
7 Inspirationsdag + 20 år, Flämslätt
31 Sista dagen att medlemsrapportera

BILAGOR
Folder,  Allahelgonaläger
Folder,  Barnkördagen
Folder,  Innebandy SM
Folder,   Walking to Emmaus
Arrangemangsöversikt 2013/2014

Kontaktuppgifter: 
Jonas Liljeblad, ungdomskonsulent

Telefon: 0511-262 15
E-post: jonas.liljeblad@svenskakyrkan.se


