
Proposition 2023:1
Verksamhetsplan 2023 för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska
kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och dopet som grund verka i hela Guds
skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar”

Mål med verksamheten
En av grundpelarna i Svenska Kyrkans Unga är demokrati, och därför är det viktigt att
informera om och utbilda medlemmarna i våra demokratiska processer.
Vi vill verka för att Svenska Kyrkans Unga ska vara en naturlig samarbetspartner i stiftets
barn- och ungdomsarbete och att vara barn och ungas röst i Linköpings stift.
Svenska Kyrkans Unga är en kristen organisation och därför vill distriktsstyrelsen jobba för
att dess medlemmar ska få möjlighet att utveckla sin kristna tro och identitet. Vi vill skapa
möjlighet för organisationen att utvecklas på person-, lokal-, distrikts- och riksnivå.
En viktig del i det arbetet är att det finns mötesplatser för unga av alla åldersgrupper i
organisationen. Målet med mötesplatserna är att skapa plattformar där unga kristna kan
mötas och bygga relationer mellan sig själv, vänner och Gud. Detta genomsyrar alla våra
arrangemang.
Vi vill ha ett fungerande kommunikationsarbete där målet är att alla medlemmar ska nås av
information som berör dem i syfte att skapa ett större deltagande och mer engagemang
bland medlemmarna.

Särskilt mål för 2023
Vi vill öka antalet aktiva lokalavdelningar och antalet medlemmar.

Plan för verksamheten
- Stötta lokalavdelningar och medlemmar till att samverka för att arrangera gemensamma
mötesplatser av olika slag och för olika målgrupper.
- Erbjuda lokalavdelningar ekonomisk stöttning vid öppna arrangemang.
- Arrangera friluftsläger under sommaren, med målgruppen 0-30.
- Planera och sträva efter att arrangera ett dagläger med friluftstema för barn.
- Anordna resa till Nattkampen.
- Informera medlemmarna via sociala medier, hemsida och andra lämpliga kanaler.
- Finnas med under stiftets utbildningar för unga ledare.
- Uppmärksamma Distriktsårsmötet, Riksårsmötet och De Ungas Kyrkomöte.
- Sträva efter att samarbeta med biskopen kring generationsöverskridande middagar.
- Sträva efter att arrangera mötesplatser tillsammans med Linköpings stift.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplan 2023, enligt proposition 1


