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PÅ GÅNG - hösten 2017

SAMLINGEN
Platsen för nyckelpersoner som vill lära sig mer om 
organisationen, demokrati och styrelsearbete.
Skolhuset, 2 december.

DiSKUSS: VEGANISM OCH BIBELN
I vår organisation märks ett tydligt intresse för en mindre 
köttbaserad kost. Därför har vi bjudit in Sofia Proofh från 
organisationen Vildåsnan för att diskutera vad Bibeln säger 
om veganism kontra köttätande.
Skolhuset, 4 december.

VÄLGÖRENHETSBANKETT
SKU Täby bjuder in alla medlemmar till en magisk kväll 
fylld med glitter och glamour och en hel massa festligheter! 
En kostnadsfri kväll till förmån för Musikhjälpen och  
Svenska kyrkans Internationella Arbete.
Tibble kyrka, Täby, 9 december.
(Anmälan sker via skutaby.org)

JULMYS MED SKUSS
Julen närmar sig med stormsteg och vi bjuder in alla 
medlemmar till julmys. Vi bakar och pysslar tillsammans, 
äter pepparkakor och dricker glögg. Julmusik utlovas!
Skolhuset, 19 december.

Vi har en ny design på vår hemsida som vi hoppas 
gör det lättare för er att hitta den information som 

ni behöver! Du hittar den på www.skuss.se 

Håll dig uppdaterad du med!

PÅ GÅNG - våren 2018

LEDARUTBILDNING: GROGRUND/VÄXTPUNKT
Paketutbildning för den som är ny ledare (Grogrund) eller 
som vill bli ledare i sin församling (Växtpunkt). 
25 januari, 16-18 februari, 13 mars, 6-8 april, 26 april.

GLOBALA UNGA VUXNA (16+)
Lägerdygn med särskilt fokus på internationellt och 
globalt engagemang med den världsvida kyrkan.
Församlingsgården Karlberg, 3-4 februari.
(Anmälan sker via anmalan.svenskakyrkan.se)

BARNETS VÄSKA - EN UTBILDNINGSDAG OM 
BARNETS RÄTT
En dag för anställda om metoder som kan användas i 
församlingens verksamhet kring Barnkonsevensanalys. 
Skolhuset/Sensus, 13 februari eller 22 mars.
(Anmälan sker via anmalan.svenskakyrkan.se)

LJUSPUNKT (15+)
Vårt stora ungdomslägerför alla som är 15 år och äldre.
Basen är workshops, gudstjänster och goda måltider.
Stiftsgården Rättvik, 9-11 mars.

INSPIRATIONSDAG FÖR IDEELLA
En fest- och inspirationsdag för dig som är ideellt engagerad 
i en lokalavdelning, församling eller på distriktsnivå.
Flemingsbergs kyrka, 14 april.

DISTRIKTSÅRSMÖTE
Medlemmarna har makten på årsmötet.
Plats bestäms senare, 21-22 april.

FRILUFTSLÄGER STORA TÄLT
Ett friluftsläger med blandade åldrar från hela landet, 
med varierande erfarenhet av friluftsliv.
Husarö lägerplats, 25-30 juni.


