PÅ GÅNG

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT

MÄSSA FÖR UNGA VUXNA
Svårt att hitta ett sammanhang som känns bra just
för dig? För gammal för att vara ungdom, men för
ung för att vara vuxen? Då är det här mässan för dig.
Kom och fira mässa som du är! Ingen anmälan krävs.
Adolf Fredriks kyrka, 6 maj.

HUSARÖ MINIOR
Friluftsläger för barn mellan 7-9 år på vår lägerplats
på ön Husarö i Stockholms skärgård. Vi bor i tält och
förbereder mat tillsammans, i år under temat ”Tidsresa”.
Husarö lägerplats, 27 juni-1 juli.
(Anmälan via medlem.svenskakyrkansunga.org)

MÄSSA FÖR UNGA VUXNA
Svårt att hitta ett sammanhang som känns bra just
för dig? För gammal för att vara ungdom, men för
ung för att vara vuxen? Då är det här mässan för dig.
Kom och fira mässa som du är! Ingen anmälan krävs.
Adolf Fredriks kyrka, 3 juni.

BARNETS VÄSKA - EN UTBILDNING OM
BARNETS RÄTT
Vad är skillnaden mellan att få vara med och vara
delaktig? Det är en av frågorna som Barnkonsekvensanalys kretsar kring. Barn och unga ska få ta plats och
bestämma i frågor som rör dem.
Sensus/Skolhuset, 25 september.
(Anmälan via anmalan.svenskakyrkan.se)

HUSARÖ JUNIOR
Friluftsläger för barn mellan 10-13 år på vår lägerplats
på ön Husarö i Stockholms skärgård. Vi bor i tält och
lagar mat över öppen eld, i år under temat ”Tidsresa”.
Husarö lägerplats, 25 juni-1 juli.
(Anmälan via medlem.svenskakyrkansunga.org)

Vi uppdaterar flitigt på vår hemsida, där
vi hoppas att det är lättare för er att
hitta den information som ni behöver!
Du hittar den på www.skuss.se
Håll dig uppdaterad du med!

MIDNATTSVOLLEYBOLLTURNERING
En gång om året är det blodigt allvar då lokalavdelningar från hela distriktet möts i kampen
om den åtråvärda vandringspokalen och titeln
som SKUSS:s volleybollmästare.
Vaxholm sporthall, 17 november.
DISTRIKTSÅRSMÖTE
Medlemmarna har makten på årsmötet. Varje
godkänd lokalavdelning får skicka minst två ombud.
Här tar vi beslut om till exempel verksamhet, budget,
ny styrelse och ombud till Riksårsmötet.
Plats meddelas senare, 13-14 april 2019.

KONTAKTA OSS
Adress:						
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 		
Box 16306						
103 25 Stockholm					

Petra Isaksson Jonsson		
Konsulent
08-508 940 63
petra.isakssonjonsson@skuss.se

Möteslokal:						
Skolhuset, Kammakargatan 13			
Adolf Fredriks kyrka					
							

Stina Scott
Vik konsulent
08-508 940 07
stina.scott@skuss.se

