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DISTRIKTSÅRSMÖTE
Ett år har avslutats och ett nytt år har påbörjats! Svenska
Kyrkans Unga i Skara stift laddar nu inför distriktsårsmötet 6-7 april på Flämslätt.
Som bilaga till detta nummer av Kanalen finns kallelsen till distriktsårsmötet och även propositioner.
Under lördagskvällen kommer en festkväll att anordnas. Vi kommer att äta en trerättersmiddag och avsluta
kvällen med en festmässa som leds av biskop Åke.
Ni är välkomna att skicka in motioner till distriktsstyrelsen. Motionstoppet är den 23 februari.
Hjärtligt välkomna!

STORA ÅRSMÖTET
Den 8-11 augusti är det Stora årsmötet i Uppsala. Vi
kommer att ordna en buss. Mer information kommer i
mars om detta.

VOLLEYBOLL
Den 23 mars är det dags för SM i volleyboll. Det är Borås
Caroli som ordnar detta år.
Turneringen kommer att vara i Borgstenahallen och
starta 9.00. Dagen beräknas pågå fram till 18.00
Vid frågor, kontakta: David Gustafsson, 0767-77 04 60,
033-17 94 60, david.gustafsson@svenskakyrkan.se eller
Håkan Sigfridsson, 0706-77 88 09, 033-17 94 87, hakan.
sigfridsson@svenskakyrkan.se
Du skickar din anmälan till: David Gustafsson, Svenska
kyrkan i Borås, Box 393, 503 12 Borås

FRILUFT FLARKEN
Välkomna till Flarken på friluftsläger. 26-28 april får vi
tillsammans gör ett ”djupdyk i dopet”
Mer information i folder, eller kontakta Anders Blom,
0511-262 30, anders.blom@svenskakyrkan.se

FÖR LIVETS SKULL
Detta är temat för medarbetarmötet för ideella är hämtat från psalm 788 i Den svenska psalmboken: ”För livets
skull”.
Den 1 juni möts vi i Skara och avgiften är 250 kronor.
Anmälan kommer att ske via ett webbaserat verktyg.
Vi tar emot anmälningar från 1 februari.
Information om mötet kommer också att finnas på
Skara stifts intranät, internwww.svenskakyrkan.se/skarastift. Du hittar även mer information på Skara stift hemsida under fliken ideellt engagemang.

STIPENDIUM FÖR ÅR 2013!
Ansgarius Nostalgicus bildades 1993 med syfte att främja och stödja:
• gemenskapen med ”gamla” Ansgarianer
• historieforskning om Ansgarsförbundet
• läger- och friluftsliv inom Svenska Kyrkans Ungas
lokalavdelningar
• det internationella arbetet inom Svenska Kyrkans
Ungas lokalavdelningar
Stipendiet, som är upp till 10.000 kr, delas ut till en
lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga, som antingen vill
starta eller utveckla sitt läger- och friluftsliv eller på ett
aktivt sätt främja sina internationella kontakter.
Ansökan skickas undertecknad till ordförande AnneLouise Prytz; a-l.pryts@telia.com och ska vara mottagaren tillhanda senast1 mars 2013. Styrelsen för Ansgarius
Nostalgicus förbehåller sig rätten att vid behov fördela
stipendiet på flera sökanden.
Stipendiet kommer att delas ut vid Stora Årsmötet i
Uppsala 2013.

DATUM
8 februari, sista anmälningsdag till ”Gud har en
famn”, ungdomskörhelgen
23 februari, motionsstopp till distriktsårsmötet
1 mars, sista ansökningsdag till Ung i
den världsvida kyrkan.
3 mars, sista anmälningsdag till SM i Volleyboll
7 mars, sista anmälningsdag till Distriktsårsmötet

BILAGOR
Folder, Friluft Flarken
Anmälningslapp till SM i volleyboll, Borås Caroli arr.
Kallelse till distriktsårsmöte
Propositioner till distriktsårsmötet
Arrangemangsnurra för 2013

KALENDER
Januari
18-20 Ledarinspirationshelgen, Flämslätt

Februari
23

Motionsstopp till distriktsårsmötet

Mars
2-3
23

Ungdomskörhelg, Flämslätt
SM i volleyboll, Borås Caroli arr.

April
6-7
Distriktsårsmötet, Flämslätt
26-28 Friluft Flarken
30
Motionsstopp, Stora årsmötet

Maj
3
4

Kontaktuppgifter:
Johanna Ekedahl, ungdomskonsulent
Telefon: 0511-262 15
E-post: johanna.ekedahl@svenskakyrkan.se

Lägerteknikdag för anställda, Flarken
Lägerteknikdag för ideella, Flarken

Juni
1
Medarbetarmöte för ideella, Skara
6-9
Musikläger på Flämslätt
25-30 Friluftläger på Ösjönäs

Augusti
8-11

Stora årsmötet, Uppsala

