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 WALKING TO EMMAUS

Ta chansen att vara en av de 40 deltagare från Skara stift 
och gör din livs vandring med våra vänstift. Sensom-
maren 2014 är vandringen i Sverige och våren 2015 är 
vandringen i Palestina och Israel. Sista anmälningsdag är 
23 januari, ta chansen!

 RUSTAD - UNDERVISNING 24-26/1

Vi reflekterar över vilka är undervisningens grundfrågor, 
vilken gudsbild och tro undervisar jag om?

Hur lär jag? Andaktsmetodik. På lördagskvällen delar 
vi med oss av goda erfarenheter.

Vuxenspår; Varför har vi ideella och vad innebär det 
för mig/församlingen?

Mer information finns på vår hemsida och kommer i 
nästa nummer av nyhetsbrevet På Gång. 

 PÅ GÅNG

Skara stift har nu under hösten börjat med ett nytt ny-
hetsbrev där ideella, förtroendevalda och anställda med-
arbetare kan få nyheter från Skara stift. 

Känner du att detta skulle vara intressant så skicka ett 
mejl så blir du tillagd i utskickslistan.

 DATUM

31 december, sista dagen att Medlemsrapportera
10-13 januari, distriktsstyrelsen - Propositioner
23 januari, sista anmälningsdag till Walking to Emmaus
14 februari, motionsstopp till Distriktsårsmötet
15-16 februari, distriktsstyrelsen - Motioner

NUMMER 6 
2013

 GOTT NYTT ÅR

Första söndagen i advent har precis varit och julen när-
mar sig med stormsteg. En tid i förväntan. 

Svenska Kyrkans Unga avslutar vid årsskiftet 2013 års 
tema ”Dopet” och tar avstamp in i 2014 med temat ”Att 
växa i tro och ansvar”. 

2014 blir en stort år, Skara stift firar 1000 år och det 
är vi som Skara stift barn- och ungdomsorganisation 
självklart med på, vårt Musikläger firar 50 år och vi gör 
en ny satsning med ett Påskläger, och detta är bara några 
av sakerna som inträffar 2014. 

Till sist önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Så 
får vi mötas 2014 vid årsmöten, ungdomsträffar, barn-
kördagar och massa andra ställen.

Guds frid!

 KÖRHELG

Den traditionella ungdomskörhelgen har vuxit till ett 
läger för fler åldrar. De minsta barnen är bara med på 
söndagen, men vi kan mötas i god gemenskap och inspi-
reras av varandras sång.

Musikledare blir Nadja Eriksson, som tyvärr inte kunde 
leda barnkördagen i november pga. sjukdom, och nu 
längtar efter att möta oss i mars i stället. Ulf Nomark har 
varit uppskattad musikledare på flera ungdomskörhelger, 
och återkommer nu.

Markera 14-16/3 2014 i din kalender, och förbered dig 
på en härlig helg på Flämslätts stiftsgård!

 MEDLEMSRAPPORTERING

En påminnelse på att rapportera in på medlemssidorna 
innan året är slut, fram till 31 december finns det möjlig-
het att medlemsrapportera. 

Behöver din lokalavdelning hjälp med detta är det bara 
att höra av sig via telefon eller mejl så hjälper vi gärna 
till från distriktet. 

 DISTRIKSÅRSMÖTE 2014

På grund av att Distriktsårsmötet redan är den 29-30 
mars, och motionsstoppet redan är den 14 februari så 
är det bra att tänka på när era lokalavdelningar skall ha 
årsmöte för att hinna med eventuella motioner till DÅM. 

Mer information om Distriktsårsmötet med proposi-
tioner kommer i nästa nummer av Kanalen.

    

KALENDER
December 
31 Sista dagen att medlemsrapportera
Januari
24-26 Rustad - Undervisning, Flämslätt
Februari
14 MOTIONSSTOPP till DÅM
Mars
14-16 Körhelg
22 SM i Volleyboll
29-30 Distriktsårsmöte
April
11-13 Rustad - Mission
17-20 Påskläger
20 Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Skara  
 Stift
Maj
19 Utflyktsdag
24-25 Flarken barnläger
30-1 Världens Fest i Karlstad 
Juni
6-8 Lilla årsmöte & Verksamhetsforum
7 Allkristet möte
15-18 Musikläger
Augusti
29-30 Skara stift 1000 år - Jubileumsdagar
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