
 
Margareta Wennlund, Anders Rune  

 
Inbjudan till dig som är ung och globalt intresserad i Stockholms stift.  
 
Till hösten börjar en satsning från Stockholms stift, Täby församling och Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift och Stockholms pilgrimscentrum.  
 
Grundtanken och syftet är att ta vara på och utveckla befintligt och ”nyväckt” engagemang för 
globala frågor och den världsvida kyrkan hos ungdomar i Stockholms stift.  
 
Vi vill ta vara på alla goda krafter för att samla fler och fler till nätverk och kunskapsutveckling i dessa 
frågor och vill därför engagera unga vuxna.  
 
Blir du del av projektet så är du med i följande fem sammanhang:  
 
A. Studier om pilgrimstanken med studiebesök på Pilgrimscentrum Tyresö och Vallentuna Pilgrim 
samt studieresa till Dopplatsen i Jordanien (finns på UNESCOs världsarvslista sedan 2015) där det 
finns en pilgrimsled vid Jordan. Denna resa går också till Jerusalem. Sju dagar i november 2017. 
Obligatoriska förberedelseträffar lö 16 september, Pilgrimscentrum, Tyresö och ti 3okt 17.30 – 20 
Sensus.   

B. Läger för stiftets Globala unga vuxna på Täby församlingsgård Karlberg, 3-4 februari 2018.  

C. Vara med och bidra till kontakt mellan ungdomsgrupper i stiftets olika delar och utbyte av 
internationella erfarenheter.  

D. Uppmuntra ungdomar i olika stiftssammanhang att ansöka till utbytesprogram, samt att deras 
församlingar inklusive ungdomarna kan vara värdar för stipendiater i Ung i Världsvida kyrkan från 
andra länder  

E. Engagemang från ungdomar i vänstiftssamarbetet med Norra stiftet i Tanzania och Dresden.   
 
Du som söker behöver:  

 Ha fyllt 18 år när resan till Jordanien och Israel börjar 

 Ha ett engagemang i någon församling i Stockholms stift och/eller Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift 

 Vara beredd att delta i de fem sammanhang som ingår i satsningen 
 
Skicka din ansökan med namn, personnummer, kontaktuppgifter och ett personligt brev, ca en A4-
sida, där du berättar om dig själv och varför du söker en plats i programmet senast 25 aug, 2017 
till: 
Margareta Wennlund  
Handläggare för internationella frågor, margareta.wennlund@svenskakyrkan.se   och  
Anders Rune  
Stiftsadjunkt för konfirmand- och ungdomsfrågor, anders.rune@svenskakyrkan.se 
 
Varmt välkommen med din ansökan!    
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