SKU fyller 30 år

Arrangemang 2021
Berättelser

Välkommen på
jubileumsfirande
9 sep i
Skara domkyrka

ARRANGEMANG 2023
TEMA: VI ÄR ETT FOLK PÅ VANDRING

LÄGER

GNISTAN
Gnistan är ett fördjupningsläger för dig som är 15+
Fullt med workshops, maskeradmiddag och så firar vi mässa i massor.
13-15 Januari på Flämslätt
REGNBÅGSLÄGER
En helg för dig som är ung och hbtq+ 4-5 mars
VOLLEYBOLL-SM
Välkommen på stiftsmästerskapen i Volleyboll med
tillhörande stiftsungdomsmässa i Karlsborg 11 mars
RIKSLÄGER
Ett läger på temat Att leva påsken, för dig som är mellan 20-30 år.
Sigtuna folkhögskola 6-9 april
UNGDOMSKÖRHELG
En härlig helg för dig som tycker om att sjunga! 22-23 april
VÅRSKRiKET
En skön friluftshelg för ungdomar på vår lägergård Flarken 12-14 maj
FRILUFTSLÄGER
En veckas friluftsläger för barn och unga på Flarken. Matlagning över
öppen eld, aktiviteter och gudstjänster i det fria. 27 juni-2 juli
HÖSTRUSKET
En enkel friluftshelg på fina Flarken
NATTKAMPEN
En vandring i natten med stationer på årets tema. 2023 är det Växjö
distrikt som arrangerar och temat är Kampen om Sherwoodskogen
ÄVENTYRSDAG
Lag bestående av miniorer och juniorer vandrar i naturen vid Flarken
och löser uppgifter längs vägen.
FÖRDJUPNINGSHELG
Gemenskap och samtal om tro. För dig som går på gymnasiet
eller är äldre.
BARNKÖRDAG
En dag för de yngsta rösterna, 11 nov

DEMOKRATI
DISTRIKTSÅRSMÖTE
På distriktsårsmötet diskuterar och fattar vi gemensamt beslut om
vad distriktet ska göra för verksamheter, utbildningar och läger under
nästa år. 15-16 april på Flämslätt
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. 3-6 augusti 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. 30 sep-1 okt i Uppsala
BARNKÖRDAG
En kördag för de yngsta rösterna.

UTBILDNING

DEMOKRATIDAG
En dag för lokalavdelningar med fokus på demokrati, barnkonsekvensanalys
och styrelsearbete. 27 augusti
RUSTAD
Utbildning för dig som är ung och ideell i din församling. Flera
workshops finns att välja på. 17-19 nov på Flämslätt
FRILUFTSFORUM
En utbildning för anställda i friluftslivets praktik, teologi och pedagogik.

ÖVRIGA ARRANGEMANG
KIRCHENTAG
Tysklands största kristna festival kommer till vårt vänstift Bayern. För
dig som vill vara funktionär tillsammans med ungdomar från olika länder och samtidigt få uppleva festivalens otroliga utbud. 7-11 juni
KLIMATFESTIVAL
Tillsammans med stiftet inbjuder vi barn och unga att delta i
klimatfestivalen, ett tillfälle för barn att berätta för vuxna
vad vi tänker och känner om klimatet. 26 okt

Bli medlem

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
@skuskarastift

