NOVEMBER 2016
GNISTAN

VÄRLDENS FEST

Ni kan fortfarande anmäla er! Ni vill vill väl inte missa årets
häftigaste läger? 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.

För sjunde gången arrangeras år 2017 en Världens fest. Den här
gången i Västerås och som Reformationsårets stora, internationella mötesplats. Temat för världens fest är ”Fri att förändra”.
Världens fest pågår 2-4 juni. Svenska kyrkans unga skapar ett
eget program för Världens fest under rubriken Världens Fest
UNG, där det bland annat erbjuds golvlogi och sänkt
deltagaravgift. Mer information hittar du på vår hemsida.

FRILUFTSLÄGER PÅ ÖSJÖNÄS

UNGDOMSKÖRSLÄGER

27 juni - 2 juli är det äntligen dags för friluftsläger på Ösjönäs!
Mer information om lägret kommer i början av 2017.
Det vi vet redan nu är att sista anmälningsdatum är satt
till 19 maj 2017.
Upplysningar ges av Stiftspedagog Anders Blom
(anders.blom@svenskakyrkan.se)

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.

MEDLEMSRAPPORTERING
För lokalavdelningarna i Svenska Kyrkans Unga är det snart dags
för medlemsrapportering. Det görs enklast via medlemssidorna.
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta
stiftskonsulent Johannes Fransson
(johannes.fransson@svenskakyrkan.se)

RIKSKOLLEKT
Tredje söndagen i advent är det rikskollekt till Svenska Kyrkans
Unga. Mer information hittar du på:
http://svenskakyrkansunga.se

Alla lokalavdelningar måste ha: 1 registeransvarig,
2 kontaktpersoner och 5 medlemmar innan 31 december 2016.
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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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