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 KONFIRMANDLEDARE

Skara stift söker unga ledare tillkonfirmandlägret på 
Flämslätt sommaren 2015. Omfattningen är fyra veckor 
och den som söker skall ha fyllt 18. 

Vi vill senast 17 oktober ha ett brev med en presen-
tation av ledaren samt kontaktuppgifter till en referens-
person från församlingen. Den som söker skall vara minst 
18 år, gärna ha körkort, ha tidigare erfarenhet av att vara 
konfirmandledare och vara trygg i sin tro. 

Skara stift står ör mat, logi samt lön under de totalt 
fyra veckorna. Datum som gäller för lägret är 14-16 
november, 6-8 mars samt 13 juni-5 juli. Mer information 
finns hos Karin Enerbäck, 0511-262 46

 TIPS!

Jonas tips: Ta en titt på Svenska Kyrkans Ungas materi-
allager, där finns mycket att beställa.
Linnéas tips: Den 16 oktober är det Fairtrade-challenge. 
Ta chansen och bjud på Fairtrade-fika eller hitta på något 
om Fairtrade, möjligheterna är oändliga!

 DATUM 

17 oktober Sista ansökan som konnfirmandledare 
17 oktober Sista anmälan till Internationella dagen 
31 oktober Sista anmälan till Rustad - Fördjupning

NUMMER 4 
2014

 RUSTAD - FÖRDJUPNINGSHELG

I vår ledarutbildning tillsammans med Skara stift kom-
mer nu en fördjupningshelg, en helg där vi får fördjupa 
oss i delar som rör ett ledarskap i församlingen. 

Den 21-23 november är det en fördjupningshelg som 
igår i konceptet Rustad. Mer information finns i foldern. 

 DISTRIKTSÅRSMÖTET 2015

Det är lite tidigt att börja prata 
om vårens distriktsårsmöte, 
men vi vill upplysa om lite 
tider. 

Distriktsårsmötet kommer 
äga rum den 18-19 april på 
stiftsgården Flämslätt. Mo-
tionsstoppet är den 6 mars och 
propositionerna borde komma 
ut sista veckan i januari.

 INTERNATIONELLA DAGEN

Den 8 november är det återigen dags fär Internationella 
dagen, ett arrangemang där de internationella frågorna 
får stå i centrum. Med i Kanalen finns en inbjudan och 
lite information om internationella arbetet. Sista anmä-
lan är den 17 oktober, vi hoppas att vi ses där. 

 NY FOLDER

Denna gången skickar vi med 
en ny folder som finns på 
materiallagret. 

 VINNARE AV NATTKAMPEN

Vinnare av Nattkampen 2014 är: 
Klass 1: Ester C - Husaby, Skara 
Klass 2: Ölandstokarna - Torslunda, Växjö 
Klass 3: Vilka är ni? - Sävare & Saleby, Skara

Resultat och rätta svar finns på hemsidan.

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

Januari
23-25 Rustad - Undervisning

Mars
6-8 Rustad - Grundläggande ledarutbildning 
13-15 Ungdomskörhelg 
21 SM i Volleyboll 

April
2-5 Påskläger 
18-19 Distriktsårsmöte

Maj
22-24 Utbildinngshelg på Flarken

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

BILAGOR
Folder - Rustad: Fördjupningshelg
Internationellt brev
Folder - #medlemföratt...


