MAJ 2016
GNISTAN

TACK FÖR DENNA TIDEN

I januari kommer ett nytt arrangemang!!!
Gnistan är en mötesplats där vi får möta varandra och fördjupa våra relationer till Gud och till varandra. Det kommer att
finnas en bredd i programmet så att alla skall hitta något som
passar och något man är intresserad av. Exempel på innehåll är
bibelsamtal, gudstjänst, lovsång, hantverk o.s.v.
Gnistan kommer ha en deltagaravgift på 500 kr och vara den
13-15 januari på stiftsgården Flämslätt.
Mer information kommer att komma i september!

DE UNGAS KYRKOMÖTE

Här vill jag ta tillfället i akt och tacka för denna tiden. Den sista
juni så avslutar jag min tid som konsulent för Svenska Kyrkans
Unga i Skara stift och är redan nu på nya utmaningar.
Det har varit fantastisk att få arbeta med så engagerade barn
och unga som verkligen brinner för sin organisation och vill
vara en tydlig röst i Svenska kyrkan. Jag hoppas och tror på en
fortsatt ljus framtid för distriktet och ser fram emot att få följa
detta från församlingspespektivet.
Allt gott, Jonas Liljeblad.

DISTRIKTSÅRSMÖTET

Den 24-26 september är det återigen De Ungas Kyrkomöte som
är Svenska Kyrkans Ungas forum för att påverka kyrkomötet,
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Allt sedan starten
2008 har deltagarna i sin tur valt ut några av de motioner som
kommit in till kyrkomötet, läst igenom och skrivit sina tankar,
reflektioner och åsikter som svar på dem.
Är du intresserad av att vara med på detta spännande forum?
Hör av dig till ordförande Ida Berggren, idaberggren@live.se senast den 30 juni.

Det har gått en månad sedan distriktsårsmötet 2016 och nu har
distriktsstyrelsen börjat arbeta för framtiden, speciellt utifrån
den rapporten som Skara stift gjorde under 2015. I den rapporten så är kommunikationen en viktig del och distriktsstyrelsen
kommer under 2016 att arbeta mer med kommunikationen till
lokalavdelningarna.
För er som är intresserade av vilka beslut som togs under årsmötet finns nu protokollet på hemsidan.

DATUM

EKHO

30 juni

Sista anmälan till De Ungas Kyrkomöte

Ung? Kristen? HBTQ?
För 16e året arrangerar EKHO läger för dig som är ung vuxen,
kristen och hbtq, 15-30 år! Lägret äger rum strax utanför Göteborg 12-15 augusti! Här finns möjlighet och öppenhet att dela
tankar kring identitet, sexualitet och tro utan att behöva dölja
vem en är, vad en känner och vad en tror på. Helgen rymmer
också klassiska lägeraktiviteter som bibelsamtal, fika, grillning,
andakt och kanske ett dopp i sjön!
Mer information finns på www.ekho.se

BILAGOR

#MEDLEMFÖRATT

Inga bilagor denna gången.

”i Svenska Kyrkans Unga får man
som barn och ung en fantastisk
chans och möjlighet att vara med att
påverka, delta och genomföra saker
tillsammans med andra kristna i en
stor gemenskap. Svenska Kyrkans
Unga visar att vi barn och ungdomar
behövs. Med tro,ansvar och gemenskap som utgångspunkt så skapas ett
unikt sammanhang där barn och unga
stärks tillsammans som grupp och
individer!”

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
SvKU Skara stift
svkuskarastift

Samuel Kjellqvist
Sävare & Saleby

KALENDER
Juni
19-22 Musikläger
27-3 Kanotledarutbildning del 2

Augusti
11-14 Riksårsmötet

September
24-26 De Ungas Kyrkomöte

Oktober
14-16 Rustad - Ledarskap
15
Tillsammansdag

November
Barnkördag
UngVuxen
18-20 Rustad - Gudstjänst

