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STORA ÅRSMÖTET
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UNGVUXEN’15

Den 5-9 augusti var det Stora årsmötet, Svenska Kyrkans
Ungas förbundsårsmöte, i Borås. Några av besluten som
togs var att förbundet skall ha beslutande förbundsårsmöte varje år istället för att varva mellan Lilla och Stora
årsmötet, och att det skall vara distriktsrepresentation.
Nästa förbundsårsmöte kommer vara i Västerås distrikt den 10-14 augusti 2016.

BARNKÖRDAG
På stiftsgården Flämslätt den 7 november arrangeras
höstens barnkördag. Tillsammans med Petter Ekberg och
Anne Johansson får vi en dag full med sång som vi avslutar med en musikgudstjänst på eftermiddagen.
Mer information och anmälningsinformation finns i
bifogad folder.

TILLSAMMANSDAG
Den 10 oktober är det åter igen Tillsammansdag, denna
gången arrangeras det av Svenska Kyrkans Unga i TibroRansberg och Tibro pastorat. Vi startar vid Kyrkefalla
kyrka i Tibro vid 10.00 och håller på fram till prisutdelningen vid 14-tiden.
Anmälan och information finns i bifogad folder.

TAIZÉRESAN
Under påskveckan 2016, 19-28 mars, bjuder Svenska
Kyrkans Unga i Skara stift in till en resa till kommuniteten Taizé i södra Frankrike. Många tusentals unga åker dit
varje år för att fundera kring sin tro och för att möta Gud
och andra människor. Mer information finns i foldern.

UNGDOMSKÖRHELG
Den 26-28 februari 2016 är det dags för en Ungdomskörhelg med körlegendaren Gunnar Eriksson som kör
med oss hela helgen. Det blir en lärorik och härlig helg
fylld med sång och musik som vi blandar med skratt, mat
och lek.
Missa inte denna chansen med att få en helg med
Gunnar Eriksson och många andra körsångare och deltagare från Skara stift.

STRUT WARS
Tibro-Ransberg välkomnar er till en rolig dag i Tibro med
mycket skratt & gemenskap då vi ska ha ett stiftmästerskap i Strut Wars den 7 november!

BILAGOR
Folder - Taizéresan
Folder - Barnkördag
Folder - UngVuxen’15
Folder - Ungdomskörhelgen
Folder - Tillsammansdagen
Affisch och folder - Strut Wars
Information - Bussresa till Nattkampen

Tillsammans är vi starkare - UngVuxen’15 den 13-15
november på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Ett arrangemang som arrangeras av Stockholm, Linköpings, Lunds,
Härnösands, Göteborgs, Västerås, Växjö och Skara distrikt för dig som är 20+ och vill ha en mötesplats med
temat Tillsammans är vi starkare.

NATTKAMPEN
Första helgen i oktober, den 3-4, då mörkret tätnar på
allvar, då bjuder Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift
in till Nattkamp, mitt i hjärtat av staden.
De fem nattkampsdistrikten, som naturligtvis också
bjuder in distrikt från resten av landet, ska då mötas och
kämpa, mitt i Göteborg, mitt i natten, mitt i stan - men
ändå i skogsmiljö.
Mer information finns på www.nattkampen.se
Skara distrikt annordnar bussresa till Delsjöområdet och
en anmälningsblankett skickas med Kanalen.

RUSTAD LEDARUTBILDNING
Den 13-15 november är det Rustad - Diakoni. Rubriken
på helgen är Här är jag, sänd mig!
Helgen blir en härlig blandning av rollspelet ”På flykt”,
film, samtal och fundering om vad diakonin innebär, hur
min tro påverkar min vardag, det jag gör är av betydelse
och hur Jesus är en förebild.

DATUM
4 sep		
Sista anmälan till
		Internationell ungdomsträff
14 sep
Sista anmälan till Nattkampen
2 okt		
Sista anmälan till Tillsammansdagen
9 okt		
Sista anmälan till Rustad - Diakoni
12 okt		
Sista anmälan till UngVuxen’15
30 okt		
Sista anmälan till Taizéresan
22 jan		
Sista anmälan till Ungdomskörhelgen
Du vet väl att du hittar all informationen som står i
Kanalen på www.skuskarastift.se

KALENDER
September
19-20 Internationell ungdomsträff

Oktober
3-4
Bussresa till Nattkampen i Göteborgs stift
10
Tillsammansdag
25-27 Rustad Ledarutbildning - Fördjupning

November
7
7
13-15
13-15

Barnkördag
Strut Wars
Rustad Ledarutbildning - Diakoni
UngVuxen

Februari
26-28 Ungdomskörhelg

