FRILUFTSFORUM
1-2 juni 2022

Varför jobbar vi med friluftsliv
i Svenska kyrkan och
Svenska Kyrkans Unga?

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

FRILUFTSFORUM
1-2 juni 2022

Varför jobbar vi med friluftsliv i
Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga?
I skön försommartid bjuder Svenska Kyrkans Unga

i Skara stift in till den andra upplagan av Friluftsforum. En
tvådagarskurs för dig som jobbar eller kommer att jobba
med barn, ungdomar eller konfirmander i Svenska kyrkan.

Forumet vänder sig till anställda och studerande

som vill lära sig mer om hur vi kan använda friluftsliv och
utemiljön som en metod i församlingsarbetet och samtidigt få grundläggande friluftskunskaper och enkla arbetsverktyg för att arbeta med friluftspedagogik.

Dagarna bjuder på utbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte genom workshops, föreläsningar, samtal kring
vägledande pedagogik samt en rad praktiska moment.

•För dig som deltog på Friluftsforum förra året

erbjuder vi en fördjupning i skapelseteologi, friluftslivets
pedagogik samt friluftslivskunskaper med såväl praktiska
som teoretiska inslag.
Tid: Onsdag-torsdag 1-2 juni.
Plats: Svenska Kyrkans Ungas lägerplats Flarken, på
Spårön utanför Lidköping
Boende: Eget tält, hemma eller en av de fåtal platser
med inomhusboende Flarken kan erbjuda.
Kostnad: 550 kr för dig som deltar båda dagarna och
övernattar på Flarken. 500 kr för dig som deltar båda
dagarna men sover hemma.

Mer utförlig information

Anmälan, kursinnehåll mm på Svenska Kyrkans Unga i
Skara stifts hemsida: skuskarastift.se
Du kan också kontakta stiftspedagog
Anders Blom tfn 0511-26230.

FRILUFTSFORUM
Mer information

Onsdag 1 juni
•10:00 Introduktion
Kursen, deltagare och vägledare.
•Pass 1
Varför friluftsliv i Svenska kyrkan och
Svenska Kyrkans Unga?
•Lunch
•Pass 2
Vägledande pedagogik.
Inspirationsworkshops i mindre grupper:
•Nära marken. Små barn och friluftsliv.
•Friluftsliv med miniorer och juniorer.
•Torr, varm och glad. Utomhusgruppens
kläder och utrustning.
•Livet kring en eld - utanför församlingshemmet (även ungdom/konfirmand).
•Middag
Gemensam matlagning över öppen eld.
Avrundning för deltagare som sover hemma.
•Kvällen
Brödbak, samtal vid elden.
•Blåtimmen
Möjligheter: läs en bok vid elden, vandra
längs Spårön, kvällspaddla med vägledare,
lär känna sommarhimlens stjärnor.
•Andakt

Torsdag 2 juni
•Frukost
•9:30 Andakt
•Pass 3
Friluftsliv i praktiken
Kniv, yxa och eld med barn.
•Lunch
Rivning av lägret.
•Pass 4
Planetens och kärlekens gränser.
Om Jordens och vår gemensamma framtid.
•Sammanfattning
Så här tänker vi, så vill vi jobba.
•Avslut och hemfärd
någon gång mellan 15:00-16:00.

FÖRDJUPNING

och fortsättning för dig som deltog i
Friluftsforum 2021.
I ett särskilt program arbetar vi vidare med
ämnet friluftsliv i Svenska Kyrkans Unga och
Svenska kyrkan.
Under onsdagen lämnar vi vattenkran och
vedbod för att slå läger en bit bort.
I pass 1 fördjupar vi oss i skapelseteologi
- en lägereldsteologi.
I pass 2 tar vi i workshops upp något av
följande:
•Säkerhet och sjukvård i friluftslivet.
•Torr, varm och glad. Utomhusgruppens
kläder och utrustning.
•Att hitta rätt; karta och kompass.
•Bajsa i skogen. Hygien och magen i trim.
•Eller: något ämne som du väcker.
I övrigt följer vi det gemensamma programmet.
Mat
Medtag egen lunch och fika. Från och med
middagen på onsdagskvällen ingår mat i
kursen.
Anmälan och information:
skuskarastift.se/friluftsforum. Sista anmälan
16 maj.
Bekräftelsebrev
med utrustningslista och information skickas
per e-post senast en vecka före kursen.
Mer information
Anmälan, kursens innehåll och upplägg mm
finns tillgänglig på Svenska Kyrkans Unga i
Skara stifts hemsida: skuskarastift.se
Du kan också kontakta stiftspedagog
Anders Blom tfn 0511-26230.

