PÅ GÅNG HÖSTEN 2022
INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT

BARNLÄGER

SAMARBETE LUNDS STIFT - SKUL

Södra Hoka stiftsgård
Ålder 7-13 år
31/10- 2/11 ( vecka 44, höstlovet)

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

Är du redo för det stora äventyret? En helg där du får leva ut i sann Wild
Kids anda! Fartfyllda tävlingar mellan björnarna och lejonen med priser
som ni sent kommer glömma! Kom och träffa gamla kompisar och lär
känna nya!
Anmäl dig via 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!
Mer info:
-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 7-9 oktober på
stiftsgården Åkersberg

RÖRELSEINNOVATÖR
SKUL:s rörelseinnovatör heter Anton Wetterholtz och han
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

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

BESÖK FRÅN DS

UNGA VUXNA LÄGER

Norra Rörums prästgård 16-18/9

Välkommen på en helg fylld av gemenskap och aktiviteter med Kristus i centrum.
Är du mellan 18-30 år så följ med på en helg på Norra Rörums prästgård, som
garanterat kommer få skrattmusklerna att jobba! Gemenskap, delande och glädje
med andra inom SKUL.
Mer info:
Anmäl dig på medlemssidorna via vår hemsida
www.skul.nu där ni också finner mer info!

Vill din lokalavdelning få besök av distriktsstyrelsen?
Vi vill jättegärna komma ut till er medlemmar för att
ha roligt ihop, men också för att få berätta mer om vår
organisation och de arrangemang vi erbjuder er.
När kan vi komma till er lokalavdelning?
Hör av er till vår Rörelseinnovatör för mer information.
anton.wetterholtz@skul.nu

Antal platser: 20, först till kvarn!
Sista anmälningsdag: 9:e September

JUL MED SKUL

Välkommen på julfest i Lund den 17 december kl 11.00!

SKUL:S HEMSIDA OCH FACEBOOKSIDA

Det kommer bli julgröt, tävlingar, musik och kanske kommer tomten förbi? Håll utkik efter mer info på vår hemsida
och i våra sociala medier.
På vår facebooksida finner du ett Evenemang där du kan
anmäla intresse för julfesten. Alla våra medlemmar är
välkomna, är du under 13 ta med dig en vuxen. Är du inte
medlem går det självklart bra att registrera dig på plats.

Vi vill göra det lätt för er att hitta all information ni behöver!
Du hittar vår nya hemsida på www.skul.nu eller www.svenskakyrkansunga.se/
lund och vår facebooksida genom att söka på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
Håll dig uppdaterad på höstens arrangemang!

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

Kristin Franke
T.f Distriktsordförande
kristin.lindberg@skul.nu
ds@skul.nu

