SEPTEMBER 2016
GNISTAN

Presentation

Gnistan är en mötesplats för dem över 15, där vi får möta
varandra och fördjupa våra relationer till Gud och till varandra. Under lägret kommer det finnas möjlighet att delta i flera
workshops - så som ”Vad gör en diakon egentligen?”, ”Ung i
den världsvida kyrkan” och ”Varde ljus - och sen?”
Gnistan har en deltagaravgift på 500 kr och är den
13-15 januari på stiftsgården Flämslätt.
Foldern och mer information om hur du anmäler dig
hittar du på http://skuskarastift.se.

NATTKAMPEN
1-2 oktober är det dags för Nattkampen igen. Denna gång på
Hjärtaskogs lägergård i Växjö stift. Det kommer gå en buss från
stiftet med stopp i Lidköping, Skara, Falköping och Mullsjö.
Mer information om tider, priser och anmälan hittar du på
medlemssidorna, medlem.svenskakyrkansunga.org.
Sök efter ”Nattkampen” under aktiviteter.

BARNKÖRDAGEN
12 november är det dags för barnkördag på stiftsgården
Flämslätt. Tillsammans med musikledaren Edo Bumba kommer
vi sjunga under temat ”Fest i himlen och på jord”.
Vart i än vänder oss finns spår av Gud.
Dagen fokuserar på Vår Fader Skaparen och hans skapelse.
Vi sjunger sånger som känns - fyllda av glädje, kropp och tankar.
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Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
SvKU Skara stift
svkuskarastift

Hej! Jag heter Johannes Fransson och är ny
Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.
Jag kommer närmast från Kristinehamns pastorat där jag jobbat
som barn- och ungdomsledare. Jag har varit engagerad i
Svenska Kyrkans Unga större delen av mitt liv och ser jättemycket fram emot att få lära känna er i detta vackra stift.
Någonting som kan vara bra att veta är att jag kommer vara
ledig 9/9-9/10 och inte vara på kontoret. Har du frågor om
Svenska Kyrkans Unga under den tiden kan du istället vända dig
till Distriktsordförande Ida Berggren (idaberggren@live.se).

UNGDOMSKÖRSLÄGER
3-5 mars leder den legendariske körledaren Gunnar Eriksson
en helg för ungdomar som vill sjunga, på stiftsgården Flämslätt.
Gunnar blev mycket uppskattad på förre lägret i vintras.
Med fokus på reformationsjubiléet får vi lyssna in och känna på
vad reformation kan betyda i vår tid.
Mer information kommer i november.

UNG VUXEN
11-13 november är UngVuxen, ett läger för dig som är medlem
i Svenska Kyrkans Unga och är mellan 20-30 år. Gillar du att åka
på läger, vill växa i och utveckla din tro och gillar att träffa nya
människor - då är UngVuxen lägret för dig! Mer information om
lägret och hur du anmäler dig hittar du på http://skuskarastift.se

SVenska kyrkans ungas
	syftesparagraf

kalender

Svenska Kyrkans Unga är en
demokratisk rörelse av barn och
ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum
och med dopet som grund
verka i hela Guds skapelse och
vara en gemenskap i
församlingen där vi får växa i
tro och ansvar.
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