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 UNGDOMSKONSULENT 

Det är nu dags att byta ungdomskonsulent. 
Du som söker ska: 
• ha mycket god kännedom om Svenska Kyrkans 

Ungas organisationen och arbete idag
• ha lätt för att få kontakt med människor
• tycka om att arbeta tillsammans med andra
• kunna tala inför en större grupp
• kunna inspirera andra människor
Mer information på www.skarastift.se. 

 STORA ÅRSMÖTET

Den 8-11 augusti är det Stort årmöte i Uppsala. Di-
striktsstyrelsen har då beslutat att ordna en bussresa. 

Inte nog med detta! Vi bjuder in till samtalskväll den 
7 augusti där det bjuds på mat och logi i Nicolaigården 
i Skara för att sedan fortsätta resan till Uppsala på tors-
dag morgon. Allt detta står Svenska Kyrkans Unga i Skara 
stift för. 

Som bilaga finns en informationslapp. För mer infor-
mation kontakta Johanna Ekedahl.

 DATUM

22 mars, sista ansökningsdag till ungdomskonsulent 
 tjänsten

10 april, sista anmälningsdag till Friluft Flarken
18 april, sista anmälningsdag till Öppen arbetsdag

 29 april, sista anmälningsdag till Lägerteknikdagarna
3 maj, sista anmälningadag till Friluftsläger 2013
16 maj, sista anmälningsdag till Öppen arbetsdag 

NUMMER 2 
2013

 REJOICE 

Rejoice är temat för årets musikläger på Flämslätt som 
äger rum 6-9 juni. 

Vi börjar på torsdag förmiddag och avsluta på efter-
middagen 9 juni. På konserten är släkt och vänner väl-
komna! 

För mer information kontakta Magnus Trönberg, 
magnus.o.tronnberg@svenskakyrkan.se, 0511-262 38

 LÄGERTEKNIKDAGAR

Den 3 och 4 maj  är det lägerteknikdagar på Flarken. 
Dagarna innehåller lite olika moment som kan vara bra 

för ett friluftsläger.
För mer information kontakta Anders Blom, anders.

blom@svenskakyrkan.se, 0511-262 30

 FRILUFTSLÄGER 2013 PÅ ÖSJÖNÄS

”Så är vi fast än många...”
Vill du vara en del i sommarens friluftsläger? Läs mer i 

foldern som finns med som bilaga.
För mer information kontakta Anders Blom, 0511-262 

30, anders.blom@venskakyrkan.se  

 VAD ÄR RUSTAD?

Ett samlingsbegrepp för Skara stifts ledarutbildningar.
En fortbildning i uppdraget att vara människa, kristen 

och ledare samt att få växa och ta ansvar i församlingens 
grundläggande uppgift. 

I foldern finns mer information.
Upplysningar kontakta Ulrika Helmerson, ulrika.

helmerson@svenskakyrkan.se, 0511-262 27och Mat-
tias Kareliusson, mattias.kareliusson@svenskakyrkan.se, 
0511-262 29 

 ÖPPNA ARBETSDAGAR PÅ FLARKEN

Bygga, måla, skrapa, räfsa, putsa eller sopa - det är 
många saker vi kan göra på de öppna arbetsdagarna på 
Flarken för att förbättra vår lägerplats. 

Se mer i informationsbladet som finns som bilaga till 
denna Kanalen. 

 HANDLINGAR, DISTRIKTSÅRSMÖTE

I detta nummer av Kanalen finns årsmöteshandlingar till 
alla kontaktpersoner och lokalavdelningar.

Dessa går även att ladda ner på hemsidan under filken 
demokrati. Handlingarna kan även skickas till er på e-
post. Kontakta då Johanna Ekedahl så skickas detta.   

    

KALENDER
Mars
23  SM i volleyboll, Borås Caroli arr. 
April
6-7  Distriktsårsmöte, Flämslätt
20  Öppen arbetsdag på Flarekn
26-28  Friluft Flarken
30 Motionsstopp, Stora årsmötet
Maj
3  Lägerteknikdag för anställda, Flarken
4  Lägerteknikdag för ideella, Flarken
18  Öppen arbetsdag på Flarken 
Juni
1  Medarbetarmöte för ideella, Skara
6-9 Musikläger på Flämslätt
25-30  Friluftsläger på Ösjönäs
Augusti
8-11 Stora årsmötet, Uppsala 

BILAGOR
Folder, Rustad
Folder, Musikläger och affisch
Folder, Friluftsläger på Ösjönäs
Stora årsmötet
Lägerteknikdagar
Öppna arbetsdagar på Flarekn
Årsmöteshandlingar 

Kontaktuppgifter: 
Johanna Ekedahl, ungdomskonsulent

Telefon: 0511-262 15
E-post: johanna.ekedahl@svenskakyrkan.se


