
    ANMÄLAN

Anmälan sker via Svenska Kyrkans anmälningsverktyg.
Sista anmälningsdag är 1 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 2020
Välkommen till Gnistan 2020! 
Temat för årets läger är Skapelseansvar.
Årets workshops kommer på olika sätt beröra det ansvar vi som människor har 
för jorden och våra medmänniskor. 
I anmälningsformuläret  väljer du vilka workshops du vill delta i. 
Maskeradmiddagen på lördag kväll har tema skapelseberättelsen. 
Vi ser gärna att alla lokalavdelningar bidrar med någon form av  
underhållning/spex/lek under middagen på ca. 5-10 minuter. Anmäl ert spex till 
axel@skuskarastift.se 

När?  10-12 januari 2020
Var?   Stiftsgården Flämslätt.
Pris?   630 kronor för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, 
   980  kronor  för övriga.
Avgiften för medlemmar i Skara stift är subventionerad med 200 kr enligt årsmötesbeslut.
Ordinarie pris för SKU medlem är 830:- 

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

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

 
Söndag
08:00 –
09:30 drop-in-frukost
09:30 guds-
tjänstworkshop
11:00  sändningsmässa
12:00 lunch
13:00 hemfärd

WORKSHOPS
   1.  CRAFTIVISM- Här får vi en introduktion till återbruk och   
 remakes otroliga värld och får pröva på att prida positiva budskap  
 med hjälp olika kreativa uttryckssätt. 

   2. STUK - musikalisk workshop med ledarna för Skara stifts 
 ungdomskör. 

   3. UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN - Hur hänger engagemang
 för skapelsen ihop med ung i den världsvida kyrkan? Vi får träffa två  
 ungdomar från Skara stift som nyss kommit hem från 3 månader i  
 Fillipinerna och Costa Rica. 

   4. DRAMA - Välkommen att agera ut din klimatångest i en 
 dramaworkshop!

   5. ACT - vad är ACT Svenska kyrkan och vad skiljer ACT från andra  
 organisationer som t.ex Rädda Barnen? 

   6.  EKOTEOLOGI - Vad säger bibeln om skapelsen och vilken roll har vi  
 människor?

   7.      PILGRIM- Vad skiljer en pilgrimsvandring från andra promenader  
 och hur kan pilgrimsvandringar vara en metod för att upptäcka  
 skapelsen? 

   8.      CAMELOT- Vi får besök från lokalavdelningen Camelot. Testa på att  
 spela rollspel ihop med dem!

   9. SCHYSST TEKNIK - Finns det baksidor med vår nya digitaliserade  
 värld? Vem blir isåfall offer för vårt habegär efter senaste 
 mobiltelefonen?


