AKTIVITETSPOTTEN FÖR TRO OCH IDENTITET
”Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och
längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet
uppfyller er.” (Efesierbrevet 3:17-19)

Du och din lokalavdelning eller ditt distrikt kan söka pengar från aktivitetspotten för Tro och identitet.
Det är förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga som fördelar pengarna och ansökningar kan lämnas in
löpande under hela året via mail till förbundsordförande Tova Mårtensson på
tova.martensson@svenskakyrkansunga.se
INRIKTNING PÅ ANSÖKAN – Vilken sorts verksamhet vill ni göra?
Ansökningar till Aktivitetspotten för tro och identitet kan knyta an till en eller flera av förslagen som
räknas upp här nedanför, men ska ha tydlig inriktning på arbete med frågor om kristen tro och identitet.
Förbundsstyrelsen vill särskilt uppmuntra samarbeten mellan lokalavdelningar, mellan lokalavdelningar
och distrikt eller mellan distrikt, men sådana samarbeten är inte ett villkor för att ansöka.
•
•
•
•
•

Stärka kunskapen om kristen tro i allmänhet och särskilt Svenska kyrkans tro
och liv hos barn och unga i åldrarna 0-30 år.
Uppmuntra till och fördjupa reflektionen kring vad kristen identitet innebär
i dag för barn och unga i åldrarna 0-30 år.
Uppmuntra unga 0-30 år att möta och lära känna Bibelns berättelser.
Utveckla vägar för barn och unga 0-30 år att praktisera vad kristen tro
och Jesu efterföljelse kan innebära idag.
Rusta unga och unga ledare att i ord och handling dela sin kristna tro med andra.

KRITERIER – ansökningen ska uppfylla de här villkoren.
• Satsningen ska vara utvecklande och nyskapande.
• Pengarna som söks ska användas till att göra något som
lokalavdelningen/distriktet annars inte skulle haft möjlighet att göra.
• Satsningen får inte (enbart) vara anordnandet av en resa.
• Satsningen ska dokumenteras och en kort rapport skickas in till
förbundsstyrelsen för kännedom senast tre månader efter att satsningen
avslutats, så att erfarenheterna kan delas med andra lokalavdelningar och distrikt.
• Satsningen ska rikta sig till flera/många medlemmar. Det vill säga, du kan inte som enskild
medlem ensam söka pengar till en aktivitet.
ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA
• Syfte.
• Kort beskrivning av innehåll och genomförande.
• Målgrupp och tidsplan.
• Förväntade resultat.
• Vilka som samarbetar i satsningen (om det är flera olika parter som samarbetar).
• Budget (ange också varifrån eventuella övriga pengar hämtas till satsningen).

EXEMPEL PÅ ANSÖKAN
INLEDNING – Här skriver ni vilka ni är och kort vad ni söker pengar till

Exempel: ”Vi i lokalavdelningen XX söker tillsammans med lokalavdelningen YY pengar till vår
satsning ’Påsk i Jerusalem’.”

SYFTE - Här beskriver ni vad ni vill uppnå.

Exempel: ”Syftet med satsningen är att på ett kul sätt lära sig mer om och förstå Bibelns berättelser
om Jesus tillsammans i de två juniorgrupperna, med hjälp av fantasi, praktiskt arbete och andras
erfarenheter.”

BESKRIVNING – Här skriver ni hur ni tänkt lägga upp arbetet och vad ni tänkt göra.

Exempel: ”Vi börjar med att göra en insamling av lego till projektet där vi inbjuder alla i våra
församlingar att vara med och hjälpa till.
Varje juniorgrupp ska sen själva förbereda sig genom att under fyra veckoträffar berätta, rita och
dramatisera berättelser ur Bibeln om Jesus och hans besök i Jerusalem. Vi bygger legomodeller av våra
egna hus och funderar över hur människor bodde och levde på Jesu tid, likheter och skillnader.
Två gånger möts vi båda grupperna tillsammans för att träffa gäster:
En vecka får vi besök i XX församling av Lennart Lennartson som byggt en modell av Jerusalem och
som visar och berättar om hur Jerusalem såg ut på Jesus tid.
En vecka får vi besök i YY församling av Lisa Lisby som varit fredsobservatör i Israel/Palestina och
som berättar och visar bilder från Jerusalem och de som bor där idag.
Satsningen avslutas med ett juniorläger då vi tillsammans med båda grupperna bygger ihop en modell
av Jerusalem i lego, fixar mat ur bibeln och går en påskvandring. Lägret avslutas med att vi firar
familjegudstjänst tillsammans med barnkören och visar och berättar om vårt arbete för
gudstjänstbesökarna.”

MÅLGRUPP OCH TIDSPLAN – Här beskriver ni vilka som ska vara med och när ni ska genomföra era

aktiviteter.
Exempel: ”Målgruppen är två juniorgrupper med ungefär 18 deltagare, 9-11 år. Vi ska också bjuda in
9-11åringarna i barnkören Gott och blandat i XX församling att vara med. Vi tänker oss max 30
deltagare.
Tidsplan: Vi börjar med insamlingen av lego i januari 2017 och avslutar med lägret i slutet av mars
2017, två veckor före påsk.”

FÖRVÄNTADE RESULTAT – Här beskriver ni vad ni hoppas ska hända.

Exempel: ”Deltagarna får lära känna flera i sin ålder från grannlokalavdelningen och får bättre
gemenskap i gruppen. De känner sig mer hemma i kyrkan och känner mer förståelse för vad Bibeln
och påsken handlar om. De blir motiverade att åka på stiftets juniorläger i sommar. Barnkören och
juniorgrupperna får fler medlemmar.”

VILKA SOM SAMVERKAR – Här skriver ni vilka ni är som samarbetar, lokalavdelningar, distrikt och andra.

Exempel: ”Lokalavdelningarna i XX och YYs församlingar samverkar med varandra. Vi söker också
bidrag från kyrkoråden för att bjuda in Lennart Lennartson och Lisa Lisby. Vi föreslår kyrkoråden att
alla församlingsbor inbjuds till en församlingskväll när de kommer på besök.”

BUDGET – Här skriver ni ner vad som kommer att kosta pengar, hur mycket, och om ni kommer att få pengar

från något annat håll
Exempel:
Inköp av lego

5000 kr

Resa och arvode Lennart Lennartson

5000 kr

Resa och arvode Lisa Lisby

2000 kr

Skapande material

1000 kr

Läger:
Mat
Påskvandringsmaterial
Övrigt

10 000 kr
6000 kr
2000 kr
2000 kr

Reseersättningar föräldrar

1000 kr

Summa:

24 000 kr

Inkomster
Bidrag från XX församling

3500 kr

Bidrag från YY församling

3500 kr

Summa:

7000 kr.

Vi ansöker om bidrag från Tro och identitet:

17 000 kr

KONTAKTUPPGIFTER – Här skriver ni namn, adress, e-post och telefon till den eller dem som skriver under
ansökan, som kan ta emot frågor om innehållet i ansökan.

