
SPORTLOVSLÄGER

BARNLÄGER - GEMENSKAP
20-22 februari
Plats: Södra Hokas stiftsgård  
Ålder: 7-13 år

På sportlovet kommer vi träffas på läger på Södra Hoka! Vi kommer att 
umgås, pyssla, leka och fira andakt tillsammans! Kom med och tillbringa 
några dagar av sportlovet med oss!
Anmäl dig på medlemssidorna!

UNGDOMSLÄGER - JESUSKAMPEN
24-26 Februari
Plats: Åhusgården  
Ålder: 14-20 år 

Är du redo för ett äventyr du sent kommer att glöm-
ma? Fartfyllda, kluriga och spännande utmaningar 
väntar, där två lag får sin samarbetsförmåga satt på 
prov! Ett läger för dig som gillar laganda, tävling, att 
dela tro och att ha riktigt roligt. Allt i Jesus fotspår.  
Anmälan och mer information på vår hemsida: 
https://svenskakyrkansunga.se/lund/ungdomslager-2023/ FÖR ALLAS SKUL(L)

Alla är lika värda!  
Kom att uppmärksamma och fira 
detta tillsammans med oss under 
Pride under sommaren!  
Mer info kommer på hemsidan!

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
PÅ GÅNG  VÅREN 2023

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

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

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

KONTAKTA OSS

Du hittar mer information om våra arrangemang på vår hemsida www.svenskakyrkansunga.se/lund

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!

Vårens utbildningshelg och tematiska heldag:
• ”Live Love and be the Change-helgen” arrangeras  

den 27-29 januari på Åkersberg
• Tematisk heldag med tema ”tryggare rum” arrangeras  

den 18 mars i Hässleholm

Information och anmälan hittar du här: 
Utbildningshelgen:
https://internwww.svenskakyrkan.se/lundsstift/ledarutbildningar-unga-med-uppdrag 
 
Tematisk heldag: 
https://internwww.svenskakyrkan.se/lundsstift/tematisk-heldag

SAMARBETE LUNDS STIFT - SKUL

Mer info:

INSPIRATIONSTRÄFF INFÖR  
DISTRIKTSÅRSMÖTET
Välkommen på en digital inspirationsträff där vi pratar om vad 
som händer under DÅM, hur vi kan påverka organisationen och 
mycket mer! Har du en idé för något du tycker SKUL ska göra men 
har svårt att skriva ner den, ta det lugnt, här kan du få hjälp att 
skriva en motion till årsmöte! För mer info, se hemsidan!

VÅFFELFIKA
Söndagen den 26 mars vill vi bjuda in 
alla till att fira jungfru Marias bebådel-
sedag genom att festa på våfflor, pyssla 
och fira andakt! Mer info kommer att 
finnas på skul.nu!

SKUL ON THE BEACH
Välkomna på SKUL on the beach! 
Årets skönaste sommarhäng!  
Mer info kommer på hemsidan!

SKUL FYLLER 30 ÅR!
Hurra! Vår organisation har varit en 
kristen och demokratisk gemenskap 
för barn och unga i hela 30 år! 
Under året uppmärksammar och  
firar vi detta jubileum under många 
av årets arrangemang! 
Välkommen att dela denna festlighet 
med oss!

DISTRIKTSÅRSMÖTE 2023 - 30-ÅRS JUBILEUM
Åkersbergs stiftsgård, Höör. Datum:14-16/4

Distriktsårsmötet 2023 är inte bara där vi tar de avgörande 
besluten för vår organisation, det är också där vi i år firar att 
vi fyller TRETTIO ÅR! Kom och dela demokrati, tro och glädje 
med oss. För visst har vi alla ett lekande barn inom oss, som 
vandrar på Guds utsatta väg genom livet?
Anmälan via medlemssidorna.

DISTRIKTSDAG
Vår jubileumsfest fortsätter! 
Under Distriktsdagen kommer vi att ha 
föreläsningar, workshops, gemenskap, an-
dakter och fördjupning! Vi bjuder särskilt in 
dig i förtroendeuppdrag för workshops uti-
från just ditt uppdrag, som del av styrelse, 
valberedning, revisor, registeransvarig och 
mer! Även dig som är intresserad medlem 
eller anställd i församling är varmt välkom-
men att dela denna dag tillsammans med 
oss! För mer info, se skul.nu!

Mer info:

Mer info:


