KANALEN

NUMMER 2
2014

ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT

Box 263 • 532 23 Skara • telefon 0511-262 00
e-post skara@svenskakyrkansunga.se

www.skuskarastift.se
VÄXA SOM EN BLOMMA STARK
Den 15 juni smäller det till igen, 2014 års musikläger
drar igång på Flämslätt. Temat är ”Växa som en blomma
stark” och kommer genomsyras av växande.
I år är det en bonus med musiklägret: musiklägret har
I höst har den kommit till oss, Nattkampen är tillblivit inbjuden att vara med på Skara stift jubileumsgudsbaka i Skara stift. Är ni inte med och hjälper till, anmäl
tjänst den 30 augusti i Skara, en ovanlig möjlighet.
ett lag och tävla tillsammans med lag från andra stift.
Med i Kanalen finns en affisch och folder om lägret.
Den 4-5 oktober blir det en livad natt i Tivedens skoSTIFTSKOLLEKT
gar, ta chansen att vara med! Information om Mattisnatten tillsammans med affisch kommer i ett separat
Den 20 april, Påskdagen, är det stiftskollekt för Svens- utskick inom en snar framtid.
ka Kyrkans Unga i Skara Stift. Med i denna Kanalen finns
ett kollektcirkulär som kan läsas upp på kollektdagen.
FLARKEN JUNIORLÄGER
I samband med stiftskollekten är det ett fantastiskt
Välkommen till Juniorläger på Svenska Kyrkans Ungas
tillfälle att visa upp er lokalavdelning, hitta på något i
lägerplats Flarken på Spårön Den 6-8 juni. En försommar
anslutning till gudstjänsten?
helg fylld av lägerliv, andakter,  gudstjänster och mycket
PÅSKLÄGER
mer……..
Tyvärr måste vi meddelade att Påsklägret är inställt på
grund av personalbrist. Vi hoppas att det inte ställer till
med problem och vi satsar på 2015!

UTFLYKTSDAG
Den 19 maj är det utflyktsdag på Flämslätt, en dag
fylld av spänning för alla förskolebarn.
Inbjudan till utflyktsdagen för förskolebarn vänder sig
till kyrkans barntimmar, kyrkans förskolor, musiklekis och
vuxenbarngrupper i våra församlingar. Inbjud gärna också
de förskolor som ni har kontakt med i er kommun.
Programmet är särskilt anpassat för barn 3-6 år, men
vi är övertygade om att detta blir en jättekul dag för alla
förskolebarn mellan 0-6 år, deras ledare och föräldrar.

ÖPPNA ARBETSDAGAR PÅ FLARKEN
Bygga, måla, skrapa, räfsa, putsa eller sopa - det är
många saker vi kan göra på det öppna arbetsdagarna på
Flarken för att förbättra vår lägerplats. Den 24 maj är
den öppna arbetsdagen nu i vår, hösten öppna arbetsdag
kommer med Kanalen så småningom.
Vill du vara med och hjälpa till så anmäl dig till Jonas
Liljeblad (se nedan) senast torsdagen innan (22 maj).

BILAGOR
Handlingar för Distriktsårsmötet
Folder - Musiklägret
Folder - Utflyktsdag
Folder - Flarken juniorläger
Folder - Rustad
Affisch & Folder - Ageravolontär

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

BLI AGERAVOLONTÄR
Vill du vara med i Svenska kyrkans arbete mot orättvisor, fattigdom och förtryck? Vill du träffa andra med ett
brinnande engagemang? Bli Ageravolontär!
Ageravolontärerna är unga vuxna som agerar lokalt för
global rättvisa. Genom aktion, information och livsstilsarbete bedriver vi politisk påverkan!

DATUM
21 mars, sista anmälningdag till Rustad - Mission
15 april, sista anmälningsdag till Ageravolontär
05 maj, sista anmälningsdag till Utflyktsdagen
16 maj, sista anmälningsdag till Musiklägret
16 maj, sista anmälningsdag till Flarken juniorläger
22 maj, sista anmälningsdag till Öppen arbetsdag

KALENDER
Mars
29-30 Distriktsårsmöte

April

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

Maj

19
30-1

Juni

Utflyktsdag
Världens Fest i Karlstad

6-8
Flarken juniorläger
15-18 Musikläger

Augusti

29-30 Skara stifts 1000 år - jubileumsdagar i Skara
September
19-22
Oktober
4-5
Nattkampen
11
Tillsammansdag
November
8
Internationella dagen
14-16 Rustad - Gudstjänst
21-23 Rustad - Fördjupningshelg

