
 9.  Reformator   
  Luther kände sig kallad att sätta ner foten mot kyrkan och resultatet blev 
 en reformation och en ny kyrklig tradition. 
 Nu kan du liva reformationen! Gänget bakom Reformator kommer   
 och håller ett pröva-på pass. Funkar både för dig som rollspelat förut  
 och  för dig som är nybörjare. 

    ANMÄLAN

Anmälan sker via Svenska Kyrkans anmälningsverktyg.
Sista anmälningsdag är 7 december.

Du hittar länk till anmälningsformuläret via vår hemsida
www.skuskarastift.se/arrangemang/gnistan
eller via qr-koden på framsidan av foldern.

 Om du inte har möjlighet att anmäla dig eller din grupp via  
formuläret ta då kontakt med stiftskonsulent Lisa Gerenmark

Epost: lisa.gerenmark@svenskakyrkan.se
Telefon: 0511-26215



GNISTAN 2019
Välkommen till Gnistan 2019! 
Temat för årets läger är KALLAD -med dopet som grund.
Årets workshops kommer på olika sätt beröra kallelse och hur våra olika gåvor 
kommer till användning i skapandet av Guds rike.  
I anmälningsformuläret  väljer du vilka workshops du vill delta i. 
Maskeradmiddagen på lördag kväll har tema VATTEN! 
Vi ser gärna att alla lokalavdelningar bidrar med någon form av  
underhållning/spex under middagen på ca. 5-10 minuter. Anmäl ert spex till 
linnea.karlsson.94@hotmiail.com 

När?  11-13 januari 2019
Var?   Stiftsgården Flämslätt.
Pris?  530 kronor för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, 
   980  kronor  för övriga.
Avgiften för medlemmar i Skara stift är subventionerad med 300 kr enligt årsmötesbeslut.

 
Fredag
18:00  ankomst
18:30  gemensam
inledning
19:00  middag
20:00 kvällsaktivitet
21:30 mässa

SCHEMA
 
Lördag
08:00 –
09:00 drop-in-frukost
09:00 morgonbön
09:10 fördjupningspass
10:00 workshop I
12:00 andrum
12:15 Lunch
13:15 workshop Il
15:15 fika
16:00 gemensam   
gudstjänstworkshop
18:00 paus
19:00  maskeradmiddag
21:30 gudstjänst

 
Söndag
08:00 –
09:30 drop-in-frukost
09:30 fördjupningspass  
om dopet
11:00 sändningsmässa  
med biskop Åke  
13:00 lunch
14:00 avfärd

WORKSHOPS
   1.  Kallad att vara den jag är 
 Hur kan en läsa bibeln på ett normkreativt sätt och vilka förebilder finns  
 det i bibeln för personer som sticker ut från normen? Fredrik Östblom  
 guidar oss i ett teologiskt samtal om normer.
   2. Kallad att vara vegan?
 Veronica Pålsson reder ut om det finns det stöd i bibeln för vegetarisk  
 kost. Hur kan vi som vill äta etiskt förstå bibelns texter och kan en känna  
 sig kallad att vara vegan? 
  3. Kallad att spela
 Ägna båda workshopspassen med att spela de sånger och psalmer som   
 används under lägrets gudstjänster. För att delta behövs erfarenhet av att  
 spela instrument, som du också tar med dig. Leder gör Jonas Liljeblad
  4. Kommunitetsliv - en kallelse?
 Vad är innebär det att leva i kommunitet i Sverige idag? Tobias Elof Hadin  
 från kommuniteten Oikos lär oss om kallelse, kommunitetsliv och          
 efterföljelse.
   5. Slow Fashion
 Andreas Gerenmark pratar om hur kan en kombinera intresset för kläder  
 och mode med en hållbar livsstil som tar hänsyn till skapelsen? Kan en  
 känna sig kallad att värna om miljön? 
   6. Kallad att jobba i kyrkan
 Funderar du på hur det är att jobba i kyrkan? På denna workshop med  
 Anders Mulec får du veta mer om olika spännande yrken som finns   
 representerade i Svenska Kyrkan.
 7.  Drama
 Du som känner dig kallad att använda dina dramatiska gåvor, eller bara  
 vill testa på, är välkommen till denna klassiska dramaworkshop med Ida 
 Liljeblad & Emanuel Blom. 
  8.  Ung i världsvida kyrkan
 Kallad ut i världen för att möta andra unga kristna, kanske är det du som  
 åker nästa gång? På denna workshop får du höra Alva Eriksson berätta  
 om sin tid i Filippinerna.


