FEBRUARI 2016
MUSIKLÄGRET
Fadern, Skaparen är årets tema för Skara stift och Svenska Kyrkans Unga i Skara stift. Skapelsen kommer att ha en självklar
koppling till allt som sker på lägret.
Lägret innehåller som vanligt MYCKET KÖRSÅNG och musik,
men förstås också andra aktIviteter som lekar, bad, ledarnas afton, tävlingskväll och annat kul.
Läs mer i foldern som skickas med Kanalen.

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
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift kallar till årsmöte 23-24 april
2016. Vi kommer att vara på Flämslätt under helgen. Motionerna
ska vara inskickade senast 11/3 2016.
I och med de nya stadgarna på förbundet är årsmötet extra
viktigt. På distriktsårsmötet kommer det väljas personer som ska
åka på Riksårsmötet 10-14/8 2016 på Sjöviks folkhögskola.
Med Kanalen skickas ombudslistan och propositionerna.

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.
Läs mer i foldern som skickas med Kanalen.

BILAGOR
Folder - Musiklägret
Folder - Kanotledarutbildningen
Folder & Affisch - Stiftsmästerskap i Volleyboll
Ombudslista till Distriktsårsmötet
Propositioner till Distriktsårsmötet

SOCIALA MEDIER
Facebook: Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
Twitter: SvKU Skara stift
Instagram: svkuskarastift

UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN
Sugen på att uppleva något alldeles extra? Då kan du söka till
Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna 18-30 år! Du
får dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället
under tre månader i Brasilien, Costa Rica, Filippinerna, Tanzania
eller Sydafrika.
Sista ansökningsdag är 1 mars varje år för kommande höst.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/utbyte

ANDETAG 2016
VÄLKOMMEN till fyra sommardagar för dig som vill dela tro och
liv, träffa nya vänner och leva lägerliv. Från hela Sverige kommer
vi till Linköping 30 juni till 3 juli.
Andetag är lägret för dig som är mellan 0 och 30 år. Det blir fyra
fullspäckade dagar med aktiviteter, gudstjänster, samtal, lek och
musik. Här får vi andas in möten med nya människor och lära
oss nya saker och andas ut genom att slappna av och ha kul!

SM I VOLLEYBOLL
Den 2 april 2016 bjuder Töreboda in till Stiftsmästerskap i Volleyboll. Dagen börjar i Töreboda kyrka kl 9.00 med StiftsungdomsMässa - Alla händer behövs. Därpå följer Svenska Kyrkans
Unga i Skara stifts volleybollturnering. Slut framåt kvällen vid
ungefär klockan 18.
Läs mer i foldern som skickas med Kanalen.

DATUM
1 mars
		
14 mars
15 april
18 april
28 april
20 maj

Sista anmälan till
Ung i den världsvida kyrkan
Sista anmälan till SM i Volleyboll
Sista anmälan till Ung Resurs
Sista anmälan till Distriktsårsmötet
Sista anmälan till Kanotledarutbildningen
Sista anmälan till Musiklägret

KALENDER
April
2
Stiftsmästerskap i Volleyboll
23-24 Distriktsårsmöte

Maj
14-15 Kanotledarutbildning del 1
17
Utflyktsdag
20-22 Friluftsläger på Flarken

Juni
19-22 Musikläger
27-3 Kanotledarutbildning del 2

Augusti
11-14 Riksårsmötet

