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2014 - ETT JUBILEUMSÅR
UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN
Skarar stift är Svenska kyrkans äldsta stift. År 2014 är det
tusen år sedan stiftet formades som gemenskap och organisation, och Thurgot från Bremen installerades biskop.
Jubileumsåret ska på olika sätt spegla Skara stifts och
kyrkans historia under tusen år. Fredagen
Fredag och lördag 29-30 augusti blir höjdpunkten under jubileumsåret. Under dagarna ska Skara sjuda av liv,
med sång och musik, samtal, föredrag och debatt, utställningar, konserter o.s.v.
Läs mer i foldern om tusenårsjubileet.

FÖRNYA MEDLEMSSKAP
Nytt år, nytt medlemsskap. Glöm inte att förnya ditt
medlemsskap för 2014.
Detta gör du genom förnyelselistor i din lokalavdelning, svarar på ett förnyelsesms som förbundet skickar
ut, eller att logga in på medlemssidorna.

PÅSKLÄGER
Den 17-20 april kommer distriktets nya påskläger att
vara. Lägrets mål är att få uppleva påsken med alla sinnen, genom gudstjänst och aktivitet. Mer information
kommer med nästa Kanalen.

DISTRIKTSÅRSMÖTET
Ett år har avslutats och ett nytt år har påbörjats! Svenska
Kyrkans Unga i Skara Stift laddar nu inför distriktsårsmötet 29-30 mars på Flämslätt.
Som bilaga till detta nummer av Kanalen finns kallelsen till årsmötet och även propositioner.
Ni är välkomna att skicka in motioner till distriktsstyrelsen. Motionsstoppet är den 14 februari.
Hjärtligt välkomna!

SM I VOLLEYBOLL
22 mars 2014 är ni välkomna till Borgstena kyrka klockan
9.00. Där börjar vi med en mässa, sedan flyttar vi oss till
Borgstena allhall där turneringen äger rum.
Lagen skall bestå av 5-9 personer och representerar
endast en lokalavdelning, och samtliga deltagare i laget
skall vara medlem/vuxenmedlem.
Läs mer i foldern bifogad i Kanalen.

Under hösten har Alexsandra Hallén varit med i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan. Alexandra har
varit i Tanzania och kommer gärna ut och berätta om
hennes tid utomlands och vad hon upplevt.
För ett tillfälle, exempelvis en ungdomsgruppsträff
kostar det 650 kr. De kan komma en heldag och berätta
- då är kostnaden högre.
Ni kontaktar Alexsandra själva för att boka in ett
möte.
Alexsandra Hallén: alexsandra.hallen@hotmail.com
Vill du bli Skara stift representant år 2014? Ansökan
och information om Ung i den världsvida kyrkan hittar
du på: www.svenskakyrkan.se/utbyte, i högerkant finner
du ansökningsformulär. Senast 1 mars 2014 vill vi ha din
ansökan.
Vid frågor kontakta Göran Rask: goran.rask@svenskakyrkan.se

VÄRLDENS FEST!
Du som vill förändra världen – kom till Karlstad 30 maj1 juni 2014 på Världens fest – så gör vi det tillsammans!
Världens fest är en plats för inspiration, utmaningar och
fördjupning för alla medarbetare – ideella såväl som
anställda.
Genom ett 40-tal gudstjänster, öppna kulturprogram,
ett 30-tal seminarier och personliga möten kan alla med
ett intresse för internationella frågor hitta något att ta
med sig tillbaka till sin församling. Tillsammans bär vi ett
arbete som gör skillnad i världen, varje dag!
Mer information finns på Svenska kyrkans hemsida.

DATUM
23 januari, sista anmälningsdag till Walking to Emmaus
14 februari, motionsstopp till Distriktsårsmötet
14 februari, sista anmälningsdag till Körhelgen
15-16 februari, distriktsstyrelsen - Motioner
28 februari, sista anmälningsdag till SM i Volleyboll
28 februari, sista anmälningsdag till Distriktsårsmötet
31 mars, sista anmälningsdag till Påsklägret

KALENDER
Januari
24-26 Rustad - Undervisning, Flämslätt

Februari

BILAGOR

14

MOTIONSSTOPP till DÅM

Propositioner
Kallelse till distriktsårsmötet
Arrangemangsöversikt 2014
Folder, Körhelg
Folder, Affisch och Anmälningslista, SM i Volleyboll
Folder, Skara stifts tusenårsjubileum.

14-16 Körhelg
22
SM i Volleyboll
29-30 Distriktsårsmöte

Mars

April

KONTAKTUPPGIFTER

11-13 Rustad - Mission
17-20 Påskläger
20
Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Skara
Stift

Jonas Liljeblad, ungdomskonsulent
Telefon: 0511-262 15
E-post: jonas.liljeblad@svenskakyrkan.se

19
Utflyktsdag
24-25 Flarken barnläger
30-1 Världens Fest i Karlstad

Maj

