ARRANGEMANG
2022
Arrangemang 2021
TEMA:
SÖKANDE
Berättelser

LÄGER

GNISTAN
Fördjupningsläger för dig som är 15+
Fullt med workshops, maskeradmiddag och så firar vi mässa i massor.
7-9 januari
UNGDOMSKÖRHELG
En härlig helg för dig som tycker om att sjunga!
23-24 april
UTFLYKTSDAG
En dag för våra yngsta medlemmar 0-5 år på Flämslätt
VÅRSKRiKET
En skön friluftshelg för ungdomar på vår lägergård Flarken
13-15 maj
JUNIORLÄGER
Musiklägret i ny tapping, från och med 2022 breddar vi lägret
för att passa fler barn. 12-15 juni
HÖSTRUSKET
En enkel kanothelg 16-18 sep
NATTKAMPEN
En vandring i natten med stationer på årets tema. Arrangörer i år är
Göteborgs distrikt. 1-2 okt
ÄVENTYRSDAG
Lag bestående av miniorer och juniorer vandrar i naturen
vid Flarken och löser uppgifter längs vägen. 15 oktober
BARNKÖRDAG
En dag för våra yngsta röster. 22 okt
FÖRDJUPNINGSHELG
Gemenskap och samtal om tro. För dig som går på
gymnasiet eller är äldre.

UTBILDNING
FRILUFTSFORUM
En utbildning i friluftslivets pedagogik för dig som är personal 1-2 juni
på Flarken
RUSTAD
Utbildning för dig som är ung och ideell. Rustad Undervisning 11-13
mars och Rustad Gudstjänst 18-20 november.
STYRELSEUTBILDNING
En grundutbildning i att vara en styrelse i Svenska Kyrkans Unga 27
mars

DEMOKRATI

DISTRIKTSÅRSMÖTE
På distriktsårsmötet diskuterar och fattar vi gemensamt beslut om
vad distriktet ska göra för verksamheter, utbildningar och läger under
nästa år. 9-10 april
RIKSÅRSMÖTE
Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Varje år skickar
Skara distrikt strax över 20 ombud och ersättare för att vara med och
besluta på RÅM. 4-7 aug i Jönköping
DE UNGAS KYRKOMÖTE
Varje år samlas 5 ungdomar från varje distrikt för att diskutera årets
motioner till kyrkomötet och ge de ungas röst in i Svenska kyrkans
högsta beslutande organ. 1-2 okt i Uppsala

SYFTESPARAGRAFEN

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.

VILL DU VETA MER?
www.svenskakyrkansunga.se/skara
skara@svenskakyrkansunga.se

Corona

På vår hemsida
beskriver vi hur vi
tänker kring
corona på resp
arrangemang

