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Nu närmar det sig, Distriktsårsmötet är snart här!
Med i Kanalen kommer de kompletta årsmöteshandlingarna som även skickats till de som har anmält sig.

STORA TÄLT
Det är ett nationellt friluftsläger där vi bor i tält eller
vindskydd och får uppleva att vi är många inom Svenska
Kyrkans Unga. Vi kommer att leva i och med naturen
samt få uppleva olika aktiviteter under veckan. Lägret är
ett samarbete mellan fem distrikt, som även står som arrangörer för lägret.
Vi vänder oss till samtliga medlemmar inom Svenska
Kyrkans Unga som är född 2005 eller tidigare .
Lägret kommer att genomföras på Ösjönäs lägergård
mellan den 29 /6-4/7 2015. Mer information finns i
medföljande folder.

MUSIKLÄGRET
Årets musikläger kommer att handla om att vandra
med Jesus, och lägret kommer att an- vända sig av Lukasevangeliets Emmausvandring som utgångspunkt.
Lägret innehåller mycket sång och musik, men förstås
också andra aktiviteter som lekar, bad, ledarnas afton,
tävlingskväll och annat kul.
På lägret finns också ett härligt ledargäng som ser till
att alla deltagare ska trivas.
Barn och ungdomar födda 2006 eller tidigare är välkomna att vara med på lägret. Mer information finns i
medföljande folder.

STORA ÅRSMÖTET I BORÅS (SÅM)
I år är det återigen dags för Svenska kyrkans Ungas högsta beslutande organ, Stora årsmötet, att samlas för att
välja en ny förbundsstyrelse, diskutera nya motioner och
propositioner, och bestämma Svenska Kyrkans Ungas
verksamhet för framtiden. Stora årsmötet 2015 kommer
att hållas i Borås, Skara distrikt.
För att så många som möjligt skall ha möjlighet att få
vara med och påverka har distriktsstyrelsen beslutat att
bjuda de lokalavdelningarna som var aktiva 2014 på två
platser per lokalavdelninge. Mer info i medföljande brev.

FUNKTIONÄRER TILL SÅM
Vi söker funktionärer till Stora årsmötet i Borås i augusti.
Att vara funktionär på SÅM innebär att man hjälper till
med praktiska saker som har med arrangemanget att
göra. Mer information finns hos:
Jonas Liljeblad på jonas.liljeblad@svenskakyrkan.se

Välkommen till en härlig vårhelg med sikte på sommaren. Helgen vänder sig till ledare anställda och friviliga,
tonårs grupp eller juniorgrupp.
Helgen kommer att vara fylld av olika utbildningsinslag som t:ex lägerslagning, eld, ved, surrning kanot och
mycket mer, Vi kommer också att fira mässa, ha morgonbön och aftonbön samt bibelsamtal Vi kommer att
vara på Svenska Kyrkans Ungas lägerplats Flarken.
Mer information finns i medföljande folder.

KYRKANS GRUNDKURS PÅ HJO
Hjälper du till som ledare i din församling? Funderar
du på att arbeta i kyrkan? Spelar du något instrument?
Tycker du om att sjunga? Skulle det vara spännande att
göra en resa med andra till ett annat land?
Välj Kyrkans grundkurs med fördjupning! Mer information finns i medföljande flyer.

TIBRO-RANSBERG SÖKER INTRESSE
Tibro-Ransberg lokalavdelning söker intresse efter att
starta en turnering eller ett enstaka tillfälle med den
ärofyllda sporten Strut Wars, eller strutfotboll som det
kan heta. Detta kommer det att samtalas och diskuteras om under distriktsårsmötet idéforum men fundera
lite innan om detta kan vara intressant. Frågor och mer
information finns hos Angelica Gustavsson (angelica.
gustavsson@live.se)

DATUM
30 april
6 maj		
13 maj
15 maj
31 maj

Motionsstop till Stora årsmötet
Sista anmälan till Stora tält
Sista anmälan till Flarken utbildningshelg
Sista anmälan till Musiklägret
Sista anmälan till Stora årsmötet

KALENDER
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
19

Pilgrimsledarutbildning
Internationell ungdomsdag

BILAGOR

Oktober

Distriktsårsmöteshandlingar
Folder - Musiklägret
Folder och affisch - Stora tält
Folder - Flarken utbildningshelg
Flyer - Kyrkans Grundkurs på Hjo
Brev om Stora årsmötet

November

3-4
Bussresa till Nattkampen i Göteborgs stift
10
Tillsammansdag
25-27 Rustad - Fördjupning
Barnkördag
13-15 Rustad - Diakoni

