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 STIFTKOLLEKT

Den 15 mars på Midfastosöndagen är det stiftkollekt till 
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift. I samband med stifts-
kollekten är det ett fantastiskt tillfälle att hitta på något 
i anslutning till gudstjänsten? Bara fantasin sätter grän-
ser för detta, ta chansen att synas.

Kollektcirkulär kommer att komma upp på hemsidan 
och skickas ut när det närmar sig.

 UNGDOMSKÖRSHELG

Den 13-15 mars är det Ungdomskörshelg, i år med Han-
na Laurén som musikledare. Hanna undervisar på Hjo 
folkhögskola i ämnet barn- och ungdomskörsmetodik 
och är utbildad rytmikpedagog och kantor. I huvudsak 
kommer vi att sjunga Stina Wessmans ungdomsmässa 
Den som älskar under lägret, Stina om är kantor i Mo-
falla och Grevbäck. 

Vi ser fram emot en fantastisk helg och välkomnar er!

 DATUM

6 feb Sista anmälningsdag för Rustad - Ledarskap
6 feb  Sista anmälningsdag för Ungdomskörshelgen
6 mar Motionsstopp
14 mar Sista anmälningsdag för SM i Volleyboll 
15 mar Stiftskollekt till distriktet

NUMMER 1 
2015

 DISTRIKTSÅRSMÖTET

Ett års har avslutats och ett nytt år har påbörjats! Svens-
ka Kyrkans Unga i Skara stift laddar nu inför Distriktsårs-
mötet den 18-19 april på Flämslätt.

Som bilaga till detta nummer av Kanalen finns kallel-
sen till årsmötet och även styrelsen propositioner.

Ni är varmt välkomna att skicka in motioner till di-
striktet, motionsstoppet är den 6 mars.

Hjärtligt välkomna!

 UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN

Under hösten har Vanessa Andersson och Torbjörn Posth 
deltagit i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyr-
kan. Torbjörn har varit i Tanzania och Vanessa i Sydafrika.

Vill du bli Skara stifts representant år 2015? Ansökan 
och information om Ung i den världsvida kyrkan hittar 
du på www.svenskakyrkan.se/utbyte. Senast den 1 mars 
vill vi ha din ansökan.

Vid frågor kontakta Göran Rask: goran.rask@svenska-
kyrkan.se

 MUSIKLÄGRET

Sommaren kommer snabbare än vad man tror och då är 
det dags för ett nytt Musikläger. Den 14-17 juni samlas 
vi på Flämslätt under temat Hamba Nathi - Vandra med 
oss för ett musikläger med Jesus och emmaustexten som 
utgångspunkt. 

Mer information och folder kommer med nästa Kana-
len, men boka in datumen 14-17 juni redan nu!

 SM I VOLLEYBOLL

Den 21 mars är ni välkomna till Töreboda för en dag med 
StiftsungdomsMässa och StiftsMästerskap i Volleyboll. 

Dagen inleds klockan 9.00 i Töreboda kyrka. Lagen 
skall bestå av 5-9 personer och representera endast en 
lokalavdelning och samtliga deltagare i laget skall vara 
medlemmar/vuxenmedlemmar. 

Läs mer i foldern bifogad i Kanalen.

 FÖRNYA MEDLEMSSKAP

Nytt år, nytt medlemsskap. Glöm inte att förnya ditt 
medlemsskap för 2015 och kanske värva en vän?

KALENDER
Januari
23-25 Rustad - Undervisning

Mars
6-8 Rustad - Ledarskap 
13-15 Ungdomskörhelg
15 Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
17-18 Vägar framåt 
21 SM i Volleyboll 

April 
18-19 Distriktsårsmöte

Maj
22-24 Utbildingshelg på Flarken

Juni
14-17 Musiklägret
29-4 Stora tält 2015

Augusti
5-9 Stora årsmötet i Borås

September
4-5 Pilgrimsledarutbildning
19 Internationell ungdomsdag
Oktober
3-4 Bussresa till Nattkampen i Göteborgs stift
10 Tillsammansdag
25-27 Rustad - Fördjupning
November
 Barnkördag
13-15 Rustad - Diakoni

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

BILAGOR
Arrangemangsöversikt 2015
Kallelse till Distriktsårsmötet
Proposition 2015:1-3
Folder - Ungdomskörshelg
Folder & affisch - SM i Volleyboll


