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MEDLEMSRAPPORTERING

Andra söndagen i advent har precis varit och julen närmar sig med stormsteg. En tid i förväntan.
Svenska Kyrkans Unga avslutar vid årsskiftet temat
”Att växa i tro och ansvar” och tar avstamp in i 2015
med temat ”Jesus”. Biskop Åke Bonnier har för detta
Jesusåret som delas med Skara stift och distriktet skrivit ett brev för att kunna stimulera till både tankar och
samtal om Jesus och kanske till en nyfiken och fördjupad
relation med honom.
Till sist önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Så
får vi mötas 2015 vid årsmöten, ungdomsträffar, barnkördagar och massa andra ställen.
Guds frid!

UNGDOMSKÖRSHELG
I mars är det åter igen dags för en ungdomskörhelg på
Flämslätt. Med tema Jesus på året ger vi oss in i musikens värld en helg och låter våra röster göra jobbet tillsammans med musikledaren Hanna Laurén.
Mer infomation kommer med januariutskicket, men
markera 13-15/3 2015 i din kalender, och förbered dig
på en härlig helg på Flämslätts stiftsgård!

STIFTSUNGDOMSMÄSSA &
STIFTSMÄSTERSKAPET I VOLLEYBOLL
Svenska Kyrkans Unga i Töreboda bjuder in alla lokalavdelningar i Skara stift till StiftsMästerskap i Volleyboll.
Det blir en heldag då vi bryterbröd och sjunger lovsång,
jublar över egna och andras konster vid vollebollnätet
och träffar nya och gamla vänner i kyrkan, på planen eller
läktaren samt vid fikaborden.
21 mars 2015 inleder vi i Töreboda kyrka kl 9.00 med
StiftsungdomsMässa. Därpå följer volleybollturneringen;
slut framåt kvällen (klockslag beror på antalet lag). Stiftsmästerskapet i volleyboll vänder sig till deltagare 13 år
(årskurs 7) och äldre.
Folder och affisch komer i januariutskicket, men redan
nu kan du hitta den viktigaste informationen på Törebodas hemsida: www.svenskakyrkansunga.nu/SMivolleyboll
Vem skall stå som segrare 2015?

BILAGOR
Arrangemangsöversikt 2015
Biskop Åkes Jesusbrev (finns även att hämta på Skara stifts
hemsida: www.skarastift.se)

En påminnelse på att rapportera in på medlemssidorna
innan året är slut, fram till 31 december finns det möjlighet att medlemsrapportera.
Behöver din lokalavdelning hjälp med detta är det
bara att höra av sig via telefon eller mejl så hjälper vi
gärna till från distriktet.

UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN
Nu har Torbjörn Posth och Vanessa Andersson återvänt
till Sverige och Skara stiftö Båda har under hösten deltagit i Svenska kyrkans utbytesprogram ”Ung i den världsvida kyrkan”. Torbjörn har tillbringat tre månader i Tanzania och Vanessa lika lång tid i Sydafrika.
Väl hemma igen ingår i deras uppdrag att berätta om
sina upplevelser. Bjud gärna in dem till församlingen,
lokalavdelningen, skolan eller någon grupp.
Kontaktuppgifterna finns på Skara stifts hemsida under fliken Internationellt arbete.

RUSTAD
Till våren är det premiär för en av delarna i Rustad,
nämnligen Ledarskap. Som ung ledare är det viktigt att
få fler verktyg i sin verktygslåda. Helgen kommer att ge
dig grundläggande utbildning i ledarskap, vilken värdegrund du befinner dig i, din roll och ditt ansvar i gruppen
och med Jesus som förebild.
Vill du vara med så tala med din pedagog.

DATUM
6 feb Sista anmälningsdag för Rustad - Ledarskap
6 feb Sista anmälningsdag för Ungdomskörshelgen

KALENDER
Januari
23-25 Rustad - Undervisning

Mars
6-8
13-15
15
17-18
21

Rustad - Ledarskap
Ungdomskörhelg
Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
Vägar framåt
SM i Volleyboll

April
2-5
Påskläger
18-19 Distriktsårsmöte

Maj
22-24 Utbildingshelg på Flarken

Juni

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

14-17 Musiklägret
29-4 Stora tält 2015

Augusti
5-9

Stora årsmötet i Borås

September
19

Internationell ungdomsdag

