
FAMILJEDAG MED LUSSEFIKA

En frostig familjedag och lussefika för alla! 
Den 12:e december klockan 13:00 till 17:00 i Lund, mer info om plats 
kommer.
Temat är Frost och under dagen får deltagarna möjlighet att pyssla, fika, 
dansa och umgås. Har vi tur kommer kanske Elsa på besök!?
Dagen är gratis och ingen föranmälan behövs, kom som du är!

HÖSTLOVSLÄGER 

MIXLÄGER 
TEMA: GRUNDKURS FÖR SUPERHJÄLTAR!
- hur man räddar världen ett brott i taget

Äntligen är det dags igen! På höstlovet arrangeras ett 
läger för dig som går i årskurs 1-6 (7-13 år)

Det är något som inte står rätt till. Har du märkt allt 
skräp på marken? Vill du hjälpa oss att rädda världen? 
Tveka inte att söka till Hjälteakademins grundkurs för 
superhjältar. 

Kursplan: 
-Introduktion till att dölja sin identitet 
-Grundträning i lag och ordning 
-Avancerad brottsbekämpning 

Du kommer att stöta på många roliga aktiviteter och 
äventyr och du kommer att få möjlighet att lära känna 
nya kompisar 

När? 2-4 november Var? Södra Hoka 
Antal: Max 30 personer 
Kostnad: (för medlemmar i SKUL) 200 kr

Anmälan görs på medlemssidorna. 
Kontakt: Kristofer Burman

TONÅRSLÄGER/FÖRDJUPNINGSLÄGER(16+)
TEMA: BIBELN SOM REDSKAP FÖR LIVET

Hur kan man tackla de svåra texterna i Bibeln? Vill du 
lära dig hur man kan använda bibeln i vardagen? Vad kan 
vara nästa steg för din personliga fördjupning? Häng med 
på tre dagars fördjupningsläger på höstlovet med kloka 
inspiratörer och konkreta handlingar för att få nya kun-
skaper om Bibeln och din tro.

När? 5–7 november Åldersgrupp: 16+ 
Antal: Max 25 personer (först till kvarn)
Kostnad: (för medlemmar i SKUL) 200 kr

Var? Sörgården, Eket (Utanför Örkelljunga)  
Sånnestorp 144, 286 91 Örkelljunga. 

Skytteltrafik hämtar och lämnar deltagarna vid Örkel-
ljunga busstation. 

Anmälan görs på medlemssidorna. 
Kontakt: Anton Wetterholtz 

FÖR ALLAS SKUL(L)

Välkommen på en Pride-dag i Hässleholms 
församlingshem klockan 11:00 till 15:00 
den 10:e oktober. För dig som är 14 år och 
äldre. Det erbjuds pyssel, fika, föreläsningar 
och mycket mer. 
Arrangemanget är gratis, anmäl dig via mail 
till identitet@skul.nu  

DIGITAL NATTKAMP 2021
Nattkampen 2021 kommer att genomföras digitalt 
via Discord den 25-26 September. 

All info och anmälan finns på www.skul.nu eller 
www.nattkampen.se. 

Välkommen med din anmälan senast 20/9,som 
sker lagvis. För dig 13 år eller äldre.

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
PÅ GÅNG  HÖSTEN 2021

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  

KONTAKTA OSS

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

RÖRELSEINNOVATÖR
SKUL’s nya rörelseinnovatör heter Anton 
Wetterholtz  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 anton.wetterholtz@skul.nu

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

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.

”Come as you are, loud and proud”
Arrangeras den 1-3 oktober på stiftsgården Södra Hoka

Mer info och anmälan: 
https://internwww.svenskakyrkan.se/lundsstift/utbildningshelger-steg-2

SAMARBETE LUNDS STIFT - SKUL

Mer info:


