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UNGDOMSKÖRHELG

www.skuskarastift.se
UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN

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.

UNGRESURS.NU
Är du intresserad av att prova på hur det är att arbeta i
Svenska kyrkan? Då kanske Ung Resurs är något för dig!
Under tio månader får du som ung resurs möjlighet
att arbeta inom kyrkans och församlingens liv och verksamhet. Det är ett tillfälle att undersöka vad det innebär
att arbeta inom Svenska kyrkan. Året som ung resurs ger
dig också tid och utrymme att reflektera över din egna
tro och livets frågor, stora som små.
Läs mer på www.ungresurs.nu eller skicka ett mejl till
info@ungresurs.nu

DISTRIKTSÅRSMÖTET 2016
Distriktsstyrelsen önskar er varmt välkomna till 2016
års Distriktsårsmöte den 23-24 april på stiftsgården
Flämslätt.
Mer information finns i bifogad kallelse.

KANOTLEDARUTBILDNING
Våren och sommaren 2016 så kommer distriktet göra en
kanotledarutbilning. Kursen är en fördjupande ledarutbildning och ett samtal kring lärjungaskap. Men den tar
även vara på kanotfärden som studierum och blir därmed
också en kvalificerad kanotledarutbildning. Arbetet i kunskapsanpassade grupper gör att både nybörjare och mer
erfarna ledare och friluftare kan hälsas välkomna.
Folder och anmälningsblankett kommer efter nyår till
din lokalavdelning.

TAIZÉRESAN
På grund av att våren fortfarande är väldigt oviss för
många så har vi valt att förlänga anmälningstiden fram
till nyår, det finns fortfarande platser kvar, missa inte
möjligheten att följa med.
Läs mer i foldern som skickas med eller på hemsidan.

Under hösten har Lina Ahl och Linnea Pålsson deltagit
i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan och
tillbringat tre månader i Fillipinerna.
Linnea och Lina kommer gärna och berättar om sina
upplevelser på Filippinerna - i församlingen, i skolan eller
i någon grupp. Mer information finns på skarastift.se
Vill du bli Skara stifts representant år 2016? 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@svenskakyrkan.se

GLOBAL TEXTIL
Textil. Vi använder det hela tiden, över hela jorden, i olika
format, med olika syften. Alltifrån överlevnad till rent
nöje. Inte bara slutkonsumenten påverkas av material
och kvalitet. Påverkan kan vara långt större någonstans
längs produktionens gång. Människan i jordbruket, i
industrin, i fabriken, längs vägen och i butiken. Påverkan
sker direkt och via miljö.
Vem tar ansvar för hur vår produktion och konsumtion
påverkar? Vart tar tyget vägen sen?
Varmt välkommen till Global Textil den 23 januari
2016 i Borås, lär mer i foldern.

DATUM
30 nov
22 jan		
1 mars
		
1 april		
15 april
20 maj

Sista anmälan till Taizéresan
Sista anmälan till Ungdomskörhelgen
Sista anmälan till
Ung i den världsvida kyrkan
Sista anmälan till Distriktsårsmötet
Sista anmälan till Ung Resurs
Sista anmälan till Musiklägret

KALENDER
Januari
22-24 Rustad - Diakoni
23
Global Textil, Borås

Februari
26-28 Ungdomskörhelg

Mars
4-6
Rustad - Ledarskap
19-28 Taizéresa

April
23-24 Distriktsårsmöte

BILAGOR
Folder - Taizéresan
Folder - Ungdomskörhelgen
Folder - Global Textil
Folder & affisch - Kanotledarutbildning
Kallelse till Distriktsårsmötet

Maj
17
Utflyktsdag
27-29 Friluftsläger på Flarken

Juni
19-22 Musikläger
26-2 Kanotledarutbildning

Augusti
10-14 Förbundsårsmöte

