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, 3 juni.

HOUSE OF GOD- Technomässa goes Pride
Technomässan är en gudstjänst med dansmusik. Till
Pride blir det premiär för mässan på engelska och med
predikan av Biskop Eva Brunne. Hedvig Eleonora
Gospel är kör för kvällen. Ingen anmälan krävs.
S:t Jacobs kyrka, 1 augusti.

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)

REGNBÅGSMÄSSA
Regnbågsmässa ledd av Adrienne Riddez, komminister.
Sofia kyrka, 2 augusti. Ingen anmälan krävs.
PARADMÄSSA
Mässa med efterföljande kyrkfika och parad-pepp.
Kungsholms kyrka, 4 augusti. Ingen anmälan krävs.

HUSARÖ MINIOR
PRIDE PARADEN
Friluftsläger för barn mellan 7-9 år på vår lägerplats
Kom med och visa hela världen att störst av allt är
på ön Husarö i Stockholms skärgård. Vi bor i tält och
förbereder mat tillsammans, i år under temat ”Tidsresa”. kärleken! Även i år börjar vi dagen med mässa 10.30
i Kungsholms kyrka, med efterföljande kyrkfika och
Husarö lägerplats, 27 juni-1 juli.
parad-pepp. Alla är välkomna att gå med oss i paraden
(Anmälan via medlem.svenskakyrkansunga.org)
den 4 augusti. Ingen anmälan krävs.
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!
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