STIFTSKOLLEKT TILL
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT

Stockholm, 2 maj 2018

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en
gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
Stiftskollekten den 20 maj, pingstdagen, tillfaller Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift.
Stiftskollekten utgör en mycket viktig del för vår organisation när det gäller att möjliggöra vårt arbete med barn och
ungdomar. Därför vill jag med detta brev uppmuntra dig att uppmärksamma kollektcirkuläret för den 20 maj 2018.
Dagens samhälle ställer höga krav på unga människor och ofta känner ungdomar ett stort behov av mötesplatser som
skapar pauser i deras stressade vardag. Mötesplatser där den unga människan ges andrum och möjlighet att diskutera
det viktiga i livet och livets verkligt stora frågor, såväl med vuxna som med andra ungdomar. Mötesplatser som ökar
gemenskapen barn och ungdomar emellan och därmed också förebygger fördomar och skapar samhörighet.
För många unga finns det allt för få forum som behandlar frågor som handlar om den egna identiteten, om det glada
och det svåra i tillvaron och meningen med livet självt. Samtal som är nödvändiga för att barn och ungdomar ska kunna
ges möjlighet att själva fundera och reflektera över sin egen självbild men också för att de ska kunna formulera sin egen
tro på, och relation till, Gud.
Då det är Svenska Kyrkans Ungas vision att stötta barn och ungdomar på deras väg såväl in i det vuxna som in i det
kristna livet ser vi dessa mötesplatser som oerhört viktiga. Att skapa öppna mötesplatser för unga människor gör vi som
organisation främst genom att anordna verksamheter och utbildningar både i församlingar och i hela stiftet.
Därför är stiftskollekten denna söndag oerhört betydelsefull då den på flera sätt bidrar till att vi kan fortsätta bedriva vår
verksamhet med den goda kvalitet som verksamheten har idag.
Ännu viktigare är att detta också är en möjlighet för oss att tillsammans skapa större delaktighet för barn och
ungdomar i gudstjänsten samt ett tillfälle för unga människor att mötas och tillsammans dela kristen tro.

Hjälp oss att göra denna söndags gudtjänst till en gudstjänst med barn och ungdomar
– kyrkans framtid och nutid –
i centrum!
I Kristus,
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