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 UPPDATERA MEDLEMSFUNKTION

I slutet av april var det många som tappade sina med-
lemsfunktioner i lokalavdelningarna på grund av att tids-
begränsningen gick ut. Är det så att kontaktpersonerna 
inte finns registrerade på medlemssidorna så riskerar ni 
att förlora viktig information.

Be er ansvariga att uppdatera eller kontakta distriktet 
så kan vi hjälpa er med detta!

 REGISTRERA ERA MEDLEMMAR

Glöm inte att registrera dig som medlem eller förnya 
ditt medlemsskap för 2014. Förra året hade vi många 
medlemmar som trodde de var registrerade, vilket sänkte 
vårt medlemsantal i onödan. Att vara medlem är ett 
ställningstagande och ett delande av den värdegrund vi 
har och arbetar med i organisation. Du är viktig!

 TILLSAMMANSDAGEN

Välkomna till Åsarp på tidernas Tillsammansdag lördagen 
den 11 oktober. Då har vi en mysig halvdag ihop utom-
hus och löser olika uppgifter i de mindre grupper som 
ni från lokalavdelningen bildat. Självklart grillar vi också 
korv och njuter av det härliga höstvädret.

Mer information kommer i september.

 TIPS!

Jonas tips: Kika gärna in på hemsidan lite då och då för 
att få den senaste informationen från distriktet. 
Linnéas tips: Berätta vad som händer i lokalavdelningen!
Mejla in bild och text så publiceras det på Facebook. 

 DATUM 

19 aug, arbetsutskottsmöte
29 aug, jubileumsdagar i Skara
30 aug, jubileumsdagar i Skara
06 sep, distriktsstyrelsemöte
12 sep, sista anmälningsdag för Mattisnatten

NUMMER 3 
2014

 MATTISNATTEN

I höst är det återigen dags för Nattkampen, och den är 
äntligen tillbaka i Skara stift. Vi kommer få vandra in i 
Ronjas värld och kanske träffa på allt från Rövare i sko-
gen, Skalle-Pär, Vildvittror och kanske till och med Mattis.

Med i Kanalen finns det en folder och affisch för Mat-
tisnatten. Va med och sprid detta fantastiska arrang-
emang och kämpanatt och var med och tävla. 

Mer information finns på skuskarastift.se/nattkampen

 SKARA STIFTS JUBILEUMSDAGAR

Den 29-30 augusti har Skara stift jubileumsdagar i Skara 
för att intenivt och tillsammans fira stiftets 1000 år. 

Distriktsstyrelsen har inför detta utmanat lokalavdel-
ningarna i distriktet till en tävling med avslut på jubi-
leumsdagarna. Bifogad med Kanalen finns ett brev från 
vår ordförande Linnéa där hon beskriver tävlingen och 
vad ni skall göra. 

Det är fina priser som står på spel så tveka inte, samla 
ihop lokalavdelningen och ge er ut på ett äventyr!

I Kanalen finns det även med en folder som riktar sig 
till unga, där ett urval av programpunkter finns som kan 
intressera och lite information angående Ungdomskväl-
len med programmet för Ungdomsscenen. 

Vi önskar er varmt välkomna till Skara den 29-30 au-
gust att fira detta jubileum med oss och Svenska kyrkan.

KALENDER
Maj
30-1 Världens Fest i Karlstad

Juni
6-8 Flarken juniorläger
15-18 Musikläger

Augusti
29-30 Skara stifts 1000 år - jubileumsdagar i Skara

September
19-21 Rustad - Diakoni

Oktober
4-5 Nattkampen
11 Tillsammansdag

November
8 Internationella dagen
14-16 Rustad - Gudstjänst
21-23 Rustad - Fördjupningshelg

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

BILAGOR
Affisch - Mattisnatten (Nattkampen)
Affisch - Mattisnatten (Nattkampen)
Folder  - Mattisnatten (Nattkampen)
Affisch - Jubileumsdagarna, Ungdomsscen
Folder  - Jubileumsdagarna, Ungdomsscen
Brev från ordförande


