PÅ GÅNG VÅREN 2021
INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
SAMARBETE LUNDS STIFT - SKUL

UTE-BARNDAG - WILD-KIDS!

UNGA MED UPPDRAG
- LEDARUTBILDNING (16-25 ÅR) STEG 2

8 MAJ PÅ SÖDRA HOKA

(Inget sportlovsläger v.8 p.g.a smittorisken)
Lördagen den 8 maj arrangeras en heldag ute för dig i
åldern 7-12 år. Du kommer att stöta på roliga äventyr
och spännande utmaningar att lösa i ditt lag i skogarna
runt Hoka. En dag där vi får göra roliga aktiviteter utifrån
temat Wildkids! Du får också möjlighet att lära känna
nya kompisar. Hoppas vi ses där! Dagen är gratis och
varje lag (max 6 personer) ska också ha en lagledare som
är minst 15 år.
Mer information på www.skul.nu
Anmälan på medlemssidorna

Med utbildningen vill vi stärka unga i att vilja och våga vara ambassadörer för Svenska kyrkan, inte minst i mötet med jämnåriga. Vi vill att unga får och tar plats!
-Kräver att du har gått en grundutbildning sedan innan och att du börjat på gymnasiet. Du
ska också ha en utbildad handledare från din hemförsamling med dig till utbildningshelgerna. Se info på lunds stifts hemsida nedan.
Mer info:
Vårens utbildningshelg och tematiska heldag (Digitalt):
• ”Live Love and be the Change-helgen” arrangeras
via zoom den 13-14 Februari
• Tematisk heldag med tema Bibeln arrangeras via zoom den 22 Maj
Anmälan senast 7/2 för utbildningshelgen och
16/5 för tematiska heldagen.
Mer info och anmälan:
https://internwww.svenskakyrkan.se/lundsstift/ledarutbildningar-unga-med-uppdrag

VÅFFELFEST
SKUL bjuder in till våffelfest och härlig gemenskap! (Digitalt)
Förbered smeten och fixa tillbehören för att inte missa vår digitala våffelfest för våra lite äldre medlemmar (15+). Den 28/3
klockan 15:00 ses vi på Zoom för allmänt häng, med eller utan
våfflor. Mer info kommer ni hitta på våra sociala medier när det
närmar sig!

DISTRIKTSÅRSMÖTE 2021

17-18 april (Digitalt)
Tema: (LINC) Lost IN Cyberspace

Distriktsårsmötet är distriktets högst beslutande organ, och är i år helt digitalt.
Här bestämmer man bland annat vilka läger och utbildningar som ska genomföras
i framtiden och vilka som ska vara förtroendevalda i distriktet under det kommande
året. Alla aktiva lokalavdelningar får skicka ombud som får vara med och rösta på
mötet. Hur många ombudsplatser just din lokalavdelning har kommer att skickas
ut.

VALBEREDNING
Valberedningen letar efter personer som kan tänka sig att
sitta i distriktsstyrelsen, vara revisorer eller åka som ombud
på De Ungas Kyrkomöte eller Riksårsmötet.
Om du är intresserad eller vet en kompis som skulle passa
till detta kan du maila valberedningen@skul.nu.

Kontakt: Kristofer Burman/Alice Karjalainen
Anmälan görs via medlemssidorna

NATTKAMPEN 2021

LEJONET KALLAR DIG

RÖRELSEINNOVATÖR

Vi planerar för att köra Nattkampen under hösten
2021, som i år arrangeras av SKUL vid Långasjönäs
camping och skogarna kring Södra Hoka Stiftsgård
den 25-26 september. Håll utkik efter mer info
som kommer under våren.

Alice Karjalainen är SKUL:s rörelseinnovatör och arbetar
med att hjälpa och stötta lokalavdelningarna med allt möjligt.Vill ni få ett besök och lära er mer om Svenska Kyrkans
Unga? Vill ni starta lokalavdelning? Har ni massor av idéer
men ingen aning om hur ni ska genomföra dem?
Hör av er till alice.karjalainen@skul.nu

Mer info:

Boka in datumen redan nu och håll dig uppdaterad
på www.nattkampen.se

KONTAKTA OSS
Adress kansliet:
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
Box 32
221 00 Lund

Kristofer Burman
Stiftskonsulent SKUL
Tel: 046-15 55 58
kristofer.burman@skul.nu

Niklas Stark
Distriktsordförande
niklas.stark@skul.nu
ds@skul.nu

Du hittar mer information om våra arrangemang på vår hemsida www.skul.nu, eller
vår facebooksida genom att söka på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift

