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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SVENSKA KYRKANS UNGA I 
STOCKHOLMS STIFT

2018/2019

DISTRIKTSSTYRELSE 
OCH DISTRIKTSKANSLI 

2018/2019
Styrelsen har, sedan Distriktsårsmötet 2018, 
haft 10 protokollförda styrelsemöten under 
2018 och 4 protokollförda styrelsemöten under 
2019.

Styrelsen bestod före Distriktsårsmötet 2018 
Ordförande: Jessica Regnér, Täby
Vice ordförande: Lisa Thellman, Spånga-Kista
Kassör: Signe Wolf, Vantör
Sekreterare: Rebecca Regnér, Vallentuna
Rebecca Lundberg, Huddinge - The Holy Gang
Sophie Edström, Täby
Patrik Wennerqvist, Spånga-Kista
Jonny Nehl Othzén, LIGAN Vällingby
Daniel Andersson, Haninge
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo
Patrik Anglebjer, Sankt Mikael
Alba Åhlander, Farsta
Madeleine Friberg Ahlm, Vantör

Styrelsen bestod efter Distriktsårsmötet 2018 
av:
Ordförande: Jessica Regnér, Täby
Vice ordförande: Signe Wolf, Vantör
Kassör: Daniel Andersson, Haninge (t.o.m. No-
vember 2018)
Sekreterare: Ludwig Andersson, Haninge
Jonny Nehl Othzén, LIGAN Vällingby
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo
Patrik Anglebjer, Sankt Mikael
Alba Åhlander, Farsta
Madeleine Friberg Ahlm, Vantör
Amanda Ahlgren, Sankt Mikael
Daniela Marovic, Skarpnäck
Julanda Jenseg Timonin, Haninge
Liza Lövgren, Farsta

Styrelsehelgen

Distriktsstyrelsens arbetshelg började med en 
helg på Gransnäs ungdomsgård under som-
maren 2018. Under helgen pratades det bland 
annat om hur det fungerar att jobba i utskott 

och projektgrupper. I januari 2019 träffades 
styrelsen på Örnboet för att se över förutsätt-
ningarna för resten av året och slutföra arbetet 
med årets propositioner.

UTSKOTT OCH 
PROJEKTGRUPPER

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift har under året delat upp sig i 
utskott och projektgrupper för att arbeta inom 
olika områden.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har under verksamhetsåret 
ansvarat för personalärenden, relationen till 
Stockholms stift, organisationens ekonomi 
samt för att leda och fördela arbetet i styrelsen.

Den arvoderade arbetsledningen har under året 
bestått av Jessica Regnér och Signe Wolf. De 
har under verksamhetsåret tagit ansvar för det 
operativa arbetsgivaransvaret samt det löpande 
arbetet med relationen till Stockholms stift. 

Arbetsutskottet har under året bestått av: Till 
och med 2018-11-19 Jessica Regnér, Signe 
Wolf och Daniel Andersson. Från och med 
2018-11-19 Jessica Regnér, Signe Wolf och 
Madeleine Friberg Ahlm. 

Friluftsutskottet

Friluftsutskottet består av ideella och styrel-
serepresentanter som tillsammans förvaltar 
Husarö lägerplats samt planerar och genomför 
verksamheten på Husarö.

Friluftsutskottet har under året bestått av: Signe 
Wolf (sammankallande), Amanda Ahlgren, Da-
niela Marovic, Andreas Eriksson, Elisabeth Käll-
ström, Jeanette Petterson, Markus Brunqvist, 
Martin Skog och Torbjörn Karlsson.

Internationella utskottet

Internationella utskottet har fokus på globala, 
hållbara och internationella frågor. Utskottet 
har bland annat haft fokus på den resa till Vit-
ryssland som arrangerades under hösten 2018. 

Internationella utskottet har under året bestått 
av: Till och med 2018-11-19 Daniel Andersson 
(sammankallande), Rebecca Lundberg, Signe 
Wolf, Elin Dellås, Emma Berglund, Joakim Fri-
berg och Joakim Winbom. Från och med 2018-
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11-19 Rebecca Lundberg (sammankallande), 
Signe Wolf, Elin Dellås, Emma Berglund, Joakim 
Friberg och Joakim Winbom.

INTRESSEGRUPPER
På Distriktsårsmötet 2016 kom det in en mo-
tion om möjligheten att starta intressegrup-
per, som röstades igenom. Sedan årsskiftet 
2016/2017 finns möjligheten för medlemmar 
att starta en intressegrupp. 1 ansökan om att 
starta en intressegrupp har inkommit under 
året, varav 1 har blivit godkänd. Alba Åhlander 
har varit ansvarig för intressegrupperna.

Den godkända intressegruppen som startats är 
VOX, “En grupp för körintresserade ungdomar 
som vill ha utrymme att umgås, sjunga det vi 
vill sjunga och utvecklas tillsammans”.

PROJEKTGRUPPER
Styrelsen har under året arbetat i projektgrup-
per kring framför allt olika verksamheter men 
även kring informationsspridning.

Demokrati, lokalavdelningskontakt och 
medlemsvård

De som varit med i demokratigruppen är Ma-
deleine Friberg Ahlm (sammankallande), Signe 
Wolf, Daniel Andersson (t.o.m. november 2018) 
och Richard Sefyrin Lund.

Hemsida och sociala medier

De som varit med i gruppen för hemsidan är 
Jonny Nehl Othzén (sammankallade), Alba 
Åhlander, Richard Sefyrin Lund, Tobias Jonson 
och kansliet. 

Policy/värdedokument

De som varit med i policygruppen är Ludwig 
Andersson (sammankallande), Alba Åhlander
och Daniel Andersson (t.o.m. november 2018).

Ekonomi

De som varit med i ekonomigruppen är Daniel 
Andersson (sammankallande) (t.o.m. novem-
ber 2018), Signe Wolf (sammankallande fr.om. 
november 2018), Amanda Ahlgren, Ludwig An-
dersson.

Anställd kanslipersonal under året

Josefine Allenberg, konsulent. Föräldraledig och 
tjänstledig fr.om. juni 2017.

Stina Scott, vikarierande konsulent. Fr.om. 
oktober 2017.
Sofia Söderborg, konsulent. T.om. juni 2018
Petra Isaksson Jonsson, konsulent Fr.om. 24 
april 2018 t.om. 13 augusti 2018. 
Bettina Klinke, konsulent, Fr.om. november 
2018. 

Räkenskapsrevisorer

Maria Fränne, PWC
Mattias Svensson

Suppleanter: 
Jens Persson, PWC (suppleant för Maria Fränne)
Markus Brunkvist (suppleant för Mattias Svens-
son)

Sakrevisorer

Christian Olsmalm
Linnea Wall

Suppleanter:
Fredrik Olofsson
Martin Braxell

Valberedning

Valberedningen bestod före Distriktsårsmötet 
2018 av:
Daniel Kevesäter, sammankallande
Erika Richardsson
Victor Lagrelius
Theodor Stensö

Valberedningen bestod efter Distriktsårsmötet 
2018 av:
Carl Osterman, sammankallande
Fredrik Olofsson
Isak Reisberg
Julia Malmberg

REPRESENTATION OCH 
SAMVERKAN

Samverkan med Svenska 
kyrkan i Stockholms stift

De bidrag vi mottar från Stockholms stift har 
gjort att vår organisation kunnat bedriva

verksamhet i den utsträckning som vi öns-
kat. Ett tvåårigt avtal (2017-2019) finns även 
mellan organisationerna, där Stockholms stift 
exempelvis tillhandahåller kontorsplatser till 
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våra anställda konsulenter. Under året har vi 
haft en dialog tillsammans med stiftet för att 
tillsammans arbeta fram ett nytt samarbets-
avtal, då det nuvarande avtalet  gäller till 2019 
års slut. Dessa stöd är oerhört viktiga för att vår 
verksamhet ska kunna möjliggöras. I utbyte så 
driver och samverkar vi på olika sätt i barn- och 
ungdomsverksamhet i stiftet. Konsulenterna 
ingår i stiftskansliets Team 0-18 som arbetar 
gentemot anställda ute i församlingarna med 
ansvar för barn och ungdomar/unga vuxna.

Sedan 2014 har vi tillgång till en möteslokal, 
Skolhuset på Adolf Fredriks kyrkogård, som 
vi delar med Centrum för religionsdialog och 
Adolf Fredriks församling.

En ny avtalsförhandling med Stockholms stift 
har påbörjats under 2019. Representanter från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har 
varit ordförande och vice ordförande, repre-
sentanter från Stockholms stift har varit Victor 
Backström och Irene Pierazzi från Stiftsstyrelsen 
och Annica Timmerman från Stiftskansliet. 

Sensus studieförbund

Videlar.nu, tidigare kallat Metodbanken, är ett 
samarbetsprojekt vi har med Stockholms stift 
och Sensus Stockholm-Gotland. Genom kyr-
kokansliets Dela tro-Dela liv har Sensus haft 
en anställd på en projekttjänst för att sprida 
projektet och utöka tekniken kring hemsidan. 
Under våren 2019 beslutade styrgruppen för 
att avsluta arbetet med projektet.

Vi samarbetar dessutom med Sensus kring någ-
ra av våra utbildningar, t.ex. barnets väska och 
ledarutbildningen. Under årsskiftet 2018/2019 
har vi även arbetat tätt med Sensus i utform-
ningen av den Barnhearing som Svenska Kyr-
kans Unga i Stockholms stift, Sensus och Stock-
holms stift arrangerade tillsammans som en del 
av biskopsvalet i Stockholm.  

 Svenska kyrkans internationella arbete i 
Stockholms stift (SKISS)

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts di-
striktsstyrelse har sedan ett antal år tillbaka 
möjligheten att utse en representant bland 
ledamöterna i styrelsen för Svenska kyrkans 
internationella arbete i Stockholms stift (SKISS). 
Under verksamhetsåret har Signe Wolf deltagit 
på SKISS möten som representant från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift. Under 2018 
har stiftet i samarbete med SKISS valt att om-
organisera det internationella arbetet och under 
våren kommer SKISS därför att avvecklas.

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund är en del 
av Sveriges Kyrkosångsförbund, en organisation 
inom Svenska kyrkan som har som huvudupp-
gift att stödja kyrkans körer, körsångare och 
körledare. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift har en adjungerad plats i deras styrelse. 
Under året har denna representant varit Stina 
Scott samt Petra Isaksson Jonsson. 

Fryshuskyrkan

Fryshuskyrkan arbetar med globala och sociala 
frågor på Fryshuset, till exempel genom Klubb 
MANIFEST. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift är en av flera samverkansparter och hjälper 
bland annat med att sprida information om 
dessa arrangemang.

Kansliet har även deltagit i ett möte med Frys-
huskyrkans Referensgrupp där det pratades om 
Fryshuskyrkans verksamhet, vad som var aktu-
ellt just nu och framtida utveckling. 

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet delas ut till såväl ide-
ella ledare och anställda som gjort en beröm-
värd insats för ungdomar i Stockholms stift. 
Stipendiet delas ut till två eller flera stipendia-
ter. Alla är välkomna att nominera kandidater 
till Ungdomsledarstipendiet. Pristagarna utsågs 
2019 av en stipendiekommitté bestående av 
biskop Eva Brunne, Kerstin Rossipal från stifts-
styrelsen, Elisabet Hillbratt (stiftspedagog) från 
Stockholms stift samt Stina Scott från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift. Stipendieut-
delning skedde under Uppdrag Global den 16 
mars 2019.

Kraftsamling

Den 18 september 2018 träffades alla som 
arbetar med barn och unga i Stockholms stift 
på Rival för en dag med föreläsningar, inspi-
ration och workshops. Huvudföreläsare var 
Åke Pålshammar som föreläste om “Den unga 
hjärnan” och Ulrica Stigberg som föreläste på 
temat “Visuell drog” om ungdomar och porr. 
På förmiddagen och eftermiddagen fanns det 
olika seminarier att välja på, bland annat höll 
vår konsulent Stina Scott i ett pass om metod-
materialet Barnets Väska tillsammans med Sara 
Björk från Sensus.  

Projekt Ledarstöd

Tillsammans med Sensus Stockholm-Gotland 
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och Stockholms stift arbetar vi för att utveckla 
ledarutbildningarna. Under 2017 skrevs en skrift 
(“Arbete med Unga Ledare”) Under 2018 pla-
nerades en fortbildning för unga ledare, kallad 
4 teman en helg, som en fortsatt del av arbetet 
med Projekt Ledarstöd. 

Denna fortbildning fick 4 st anmälningar och 
ställdes därför in, en ny satsning är planerad till 
hösten 2019. En av anledningarna till att fort-
bildningen fick ställas in var att Stockholms stift 
saknade personal (till följd av ett vikariestopp) 
under våren 2018. Denna personalbrist innebar 
en minskad möjlighet för att få ut information 
om utbildningen till församlingar. 

Mötesplats konfirmand

En gång per år bjuds anställda som arbetar med 
konfirmander och ungdomar in till en heldag. 
Under 2018 hölls Mötesplats konfirmand den 
13 november i Storkyrkan. För inbjudan står 
Stockholms stift. Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift har genom Stina Scott och Bettina 
Klinke deltagit som representant under dagen.

Barnkonvent

Stockholms stift håller vanligtvis i en heldag 
med fokus på personal som arbetar med barn 
och skolkyrka i församling. Under 2019 ge-
nomfördes istället ett inspirations- och fort-
bildningsdygn riktat till den målgruppen. Detta 
skedde den 10-11 januari tillsammans med 
Strängnäs stift på stiftsgården Stjärnholm. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift var 
genom vår konsulent Stina Scott en av arrang-
örerna, och höll även ett pass tillsammans med 
Elisabet Hillbratt (stiftspedagog) från Stock-
holm stiftskansli om hur en sätter tydliga mål 
och visioner i ens arbete med barn och unga. 

Inspirationsdag för ideella

Den 24 mars 2019 var ideellt engagerade i för-
samlingar och lokalavdelningar välkomna till en 
fest- och inspirationsdag för ideella i Fisksätra 
kyrka. Dagen är ett samarrangemang mellan 
Sensus studieförbund, Stockholms stift och 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. I ar-
betsgruppen för inspirationsdagen är Madeleine 
Friberg Ahlm representant för Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift.

Barnets väska/Barnkonsekvensanalys

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram en ut-
bildning för barn och unga kring barnkonse-
kvensanalys. Ett utbildningsmaterial med en 

ledarhandledning har utformats i samarbete 
med Sensus studieförbund. Under 2018 hölls 
utbildningen den 26 april för anställda i Välling-
by församling, med Stina Scott från kansliet och 
Sara Björk från Sensus Stockholm-Gotland som 
kursledning. Metodmaterialet presenterades 
även under ett seminarie på Stockholms stifts 
inspirationsdag Kraftsamling.  

Referensgrupp för konfirmand- och ung-
domsfrågor

Under 2016 startade Stockholms stift upp re-
ferensgruppen för konfirmand- och ungdoms-
frågor, som riktar sig till anställda som arbetar 
med dessa frågor i församlingarna. En träff har 
genomförts under våren 2019, våra konsulenter 
Stina Scott och Bettina Klinke har varit repre-
sentant för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift under planering och träffen.

På tal om dopet

Under 2018 utvecklades en projektgrupp på 
Stockholms stiftskansli med fokus på att lokalt 
stötta församlingars arbete kring dopet.  Svens-
ka Kyrkans Unga är en del i detta genom vår 
konsulent Stina Scott som är en del av projekt-
gruppen. Under 2019 påbörjade två försam-
lingar sin fördjupning om dopet inom ramen 
för detta projekt, Solna församling och Skärhol-
mens församling. Projektet är planerat att pågå 
under hela 2019, med avslut i januari 2020. 

Nationell nätverksträff för barnkonse-
kvensanalys

Den 14 november samlades representanter 
från hela Sverige som arbetar med barnkon-
sekvensanalys inom stiftsorganisationer och 
församlingar för en dag av kunskapsutbyte och 
inspiration. Under dagen samtalades det kring 
metodik, barnkonventionen som svensk lag 
samt hur olika stift och pastorat rent praktiskt 
har arbetet med barnkonsekvensanalyser. Från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift deltog 
Stina Scott i nätverksträffen.

Nätverk för öppna förskolan

2 oktober genomfördes en nätverksträff för 
personal inom Öppna förskolan. 6 personer 
deltog i en process med fokus på delaktighet 
och tillgänglighet. Från Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift deltog Stina Scott i planering 
och genomförande av träffen, tillsammans med 
Elisabet Hillbratt (stiftspedagog) från Stock-
holms stift.

Verksamhetsberättelse
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Barn och Familjedagar

Barn och familjedagen är en nationell träff för 
personal på stiftsnivå som arbetar med barn 
och familj. Under 2018 skedde dagen den 17 
maj. På träffen presenterades den nya appen 
“Kyrkan” som riktar sig till yngre barn, samt att 
Kyrkornas Världsråds text “Churches’ Commit-
ments to Children” gicks igenom och diskute-
rades.   

Säkerhets- och krisberedskap

Stockholms stifts kurs i säkerhets- och kris-
beredskap på läger är en kurs som hålls av 
Anders Rune (stiftsadjunkt) och Jenny Ahlén 
(polispräst). Kursen går igenom metoder och 
tankesätt kring hur en kan tänka kring säkerhet 
och krisberedskap vid resor och läger med kon-
firmander och ungdomar. Från Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift har Bettina Klinke del-
tagit på kursen som hölls den 21/11-2018. 

Kurs i orosanmälningar

Stockholms stifts kurs Rutiner vid oro om att 
barn far illa är en kurs som hålls av Lena Berg-
man (stiftsdiakon), Ann Nordberg (stiftsjurist) 
och Elisabet Hillbratt (stiftspedagog). Kursen 
går igenom när och hur man gör en orosanmä-
lan till socialtjänsten, varningssignaler att vara 
vaksam på samt hur man kan arbeta förebyg-
gande i dessa frågor. 

Från Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
har våra konsulenter Stina Scott och Bettina 
Klinke deltagit då kursen hölls den 27 april 
2018 respektive 4 februari 2019. Även Sara 
Garpe (stiftsadjunkt) som var lägerpräst på Hu-
sarö Junior och Minior gick kursen den 27 april 
2018.  

MR Dagarna

MR dagarna är Nordens största forum för 
Mänskliga Rättigheter. 2018 deltog vår konsu-
lent Stina Scott den 15 november då hon be-
sökte seminarier kring barn och ungas psykiska 
ohälsa, religionsfrihet och engagemangsskapan-
de. 

Earth Hour

2019 inföll Earth Hour den 30 mars, och eve-
nemang anordnades i flera olika kyrkor runt om 
i Stockholm. Svenska Kyrkans Unga lyfte Earth 
Hour i våra sociala medier och delade med oss 
om tips och kunskap. 

Earth Hour inträffade samtidigt som 2019 års 
ljuspunkt. På kvällen hölls, efter ett nedsläckt 
kvällsfika, en pilgrimsvandring med fackeltåg. 
Det avslutades med en andakt i kapellet på 
Rättviks stiftsgård. Inga mobiltelefoner, lampor 
eller elektriska instrument användes på kvällen.  

Barnkonsekvensanalys S:t Jacobs kyrka

Stockholms stift har under många år varit i en 
process för att köpa S:t Jacobs kyrka. I början 
av 2019 skrevs kontraktet på mellan domkyr-
koförsamlingen (som ägde kyrkan tidigare) 
och Stockholms stift. För detta har Stockholms 
stiftsstyrelse utsatt en projektgrupp som leder 
“Projekt Jacob”. Den projektgruppen arbetar 
under våren 2019 genom en extern konsult 
med att ta fram ett förslag på en verksamhets-
inriktning och utformning av S:t Jacob. Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift är med i denna 
process genom vårt kansli som tillsammans 
med Team 0-18 är en referensgrupp som den 
externa konsulten använder sig av. Även en 
muntlig beställning av en barnkonsekvensana-
lys för utformningen av S:t Jacob har getts till 
stiftkansliets Team 0-18, där tidsplanen är en 
leverans i slutet av april 2019. 

Möte med Oslos stift

Den 13 oktober 2018 var Oslos stiftsstyrelse 
på besök i Stockholm stift för att hämta inspi-
ration inför en organisationsförändring. I och 
med detta höll Julanda Jenseg Timonin och 
Madeleine Friberg Ahlm från distriktsstyrelsen, 
en presentation om Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift och ungas organisering inom 
Svenska Kyrkan.  

Biskopsval 2018

Stockholms stift har under hösten 2018 och 
vintern 2018/2019 varit i en process där en 
ny biskop ska väljas. Detta för att nuvarande 
biskopen Eva Brunne ska gå i pension hösten 
2019. 

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har 
deltagit i denna process genom att kansliet har 
tagit fram underlag till frågor för utfrågningen 
av biskopskandidaterna, att volontärer från oss 
har hjälpt till praktiskt på nomineringsvalet den 
6 december 2018 och på utfrågningen den 30 
januari 2019, att vår ordförande Jessica Reg-
nér intervjuade alla biskopskandidater som en 
del av utfrågningen den 30 januari. Samt att 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift till-
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sammans med Sensus studieförbund och Stock-
holms stiftskansli arrangerade en utfrågning 
av biskopskandidaterna med fokus på barn och 
ungas frågor, där ordförande Jessica Regnér var 
moderator. 

Ung i den världsvida kyrkan

Ung i den Världsvida kyrkan är ett internatio-
nellt utbytesprogram för unga vuxna. Det är ett 
nationellt program där deltagare ansöker och 
väljs ut på stiftsnivå. Svenska kyrkans unga i 
Stockholms stift deltar genom att sprida infor-
mation om programmet.  

Interreligös dialog inför förändrade rikt-
linjer för kulturförvaltningens stöd till 

distriktsorganisationer 

Under verksamhetsåret har ett nätverk etable-
rats mellan Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift, Sveriges Unga Katoliker i Stockholm, 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa i Stock-
holm samt Equmenia Stockholm. Samarbetet 
har fokuserat på Stockholm regionens (fd. 
landstinget) organisationsstöd och relation till 
religiösa ungdomsorganisationer på distriktsni-
vå. 

VERKSAMHET

Ljuspunkt Vinter 2019

Helgen 29-31 mars samlades cirka 120 deltaga-
re på Stiftsgården i Rättvik för att delta på Ljus-
punkt 2019. Årets tema var ”Pilgrimsfärden”. På 
schemat stod bland annat workshops med våra 
ideella ledare, “gnistor”. Föreläsare under lägret 
var Pa Modou Badije, medlem i musikgruppen 
Panetoz.

Deltagarna kom från 18 olika lokalavdelningar 
och församlingar. Vi hade även deltagare från 
Skara distrikt, samt fyra internationella gäster 
från utbytesprogrammet Ung i den världsvida 
kyrkan. Totalt med gäster, funktionärer och del-
tagare var det 130 deltagare på årets Ljuspunkt.

Projektgruppen bestod av Alba Åhlander (sam-
mankallande), Patrik Anglebjer, Daniela Marovic 
och Amanda Ahlgren.

Ljuspunkt Sommar 2019

Under året påbörjade planeringen inför ljus-
punkt sommar 2019. Lägret kommer genom-
föras under nästa verksamhetsår, den 14-16 

juni 2019 på Husarö Lägerplats. 

Projektgruppen bestod av Signe Wolf (samman-
kallande), Patrik Anglebjer och Alba Åhlander. 

Distriktsårsmöte

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stifts högsta beslutande organ och 
bestämmer hur och av vilka organisationen ska 
förvaltas mellan årsmöten. Distriktsårsmötet 
genomfördes i Vantörs kyrka den 21 april 2018. 
Beslutet från Distriktsårsmötet 2013 om att 
hålla årsmötet på endast en dag, om möjligt, 
uppfylldes samtidigt som många goda diskus-
sioner kring styrelsens propositioner hanns 
med. Årsmötet samlade 78 ombud.

Distriktsårsmötet 2018 planerades av Richard 
Sefyrin Lund, Madeleine Friberg Ahlm, Rebecca 
Regnér. 

DISKUSS

DISKUSS är en mötesplats för ungdomar och 
unga vuxna inom Stockholms stift. Deltagare 
möts på en bestämd plats ett visst datum och 
tid och diskuterar kring det förbestämda temat. 
Ingen anmälan krävs och upplägget är öppet 
och flexibelt. Målet för verksamhetsåret var att 
DISKUSS skulle arrangeras minst två gånger.

Sammanlagt har det hållits 0 träffar.

DISKUSS har planerats av Julanda Jenseg Timo-
nin (sammankallande), Liza Lövgren och Jonny 
Nehl Othzén. 

Husarö

På Husarö i Stockholms skärgård hålls Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stifts friluftsläger. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift er-
bjuder Minior/Juniorläger för barn mellan 7 och 
13 år.

Uppbyggnad av Husarö lägerplats

Under uppbyggnaden av Husarö lägerplats 
förbereds lägerplatsen för att kunna ta emot 
årets läger och hyresgäster. Den ideella skaran 
som deltog lyckades med gott resultat och god 
hastighet göra det som var planerat för helgen. 
Även fem deltagare från Västermalms försam-
ling deltog som en del av deras ledarutbildning. 
Sammanlagt deltog 12 personer på Husarö 
Uppbyggnad. 

Husarö Junior och Minior

Verksamhetsberättelse
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Juniorlägret har som målgrupp barn i åldern 
10-13 år. 2018 genomfördes Husarö Junior 
den 25 juni-1 juli, under temat ”Tidsresan”. 16 
barn samlades tillsammans med ledarna för 
att tillsammans ta båten ut till lägerplatsen. 
Väl ute på Husarö satte barnen med hjälp av 
sina ledare upp sina tält och byggde upp en 
egen lägerplats. Miniorlägret har som målgrupp 
barn i åldern 7-9 år. 2018 genomfördes Husarö 
Minior den 27 juni-1 juli, under samma tema 
som juniorlägret “Tidsresan”. 6 barn samlades 
tillsammans med ledarna på Strömkajen för att 
tillsammans ta båten ut till lägerplatsen. Lägret 
förflöt i framgångsrik anda och Husarö läger-
plats och den verksamhet som bedrivs där ute 
är något som organisationen är och bör vara 
stolta över.

Husarö Minior och Junior planerades av Elvira 
Donnerlid, Erica Karlsson, Niels Hedberg, An-
dreas Eriksson, Ida Bergqvist, Torbjörn Karlsson, 
Stina Scott, kansli (lägerchef), Sara Garpe (lä-
gerpräst). Med på lägret deltog även Lena Er-
iksson, Emil Eriksson och Petra Isaksson Jonsson 
(kansli) som ledare.  

Rivning av Husarö lägerplats

Under helgen 7 september - 9 september 
plockades lägerplatsen ned och stoppades in i 
förråd för att inte bli förstörd av vinterns väder 
och vind.

Midnattsvolleybollturnering

Årets midnattsvolleybollturnering arrangerades 
av Vaxholms lokalavdelning och gick av stapeln 
den 17 november 2018 i Vaxholms sporthall. 
Arrangör var Svenska Kyrkans Unga i Vaxholm. 
24 lag deltog i denna spännande turnering 
och kvällen inleddes i Vaxholms kyrka med 
en mässa och sedan kunde spelet börja. Allt 
handlade inte bara om att vara bäst på volley-
boll, det delades också ut pris till bästa tema, 
laganda, spelare och hejarklack. Finalmatchen 
blev ett rafflande drama mellan Solna och 
Spånga-Kista, där Spånga-Kista gick vinnande 
ur striden. Nu ser vi fram emot midnattsvolley-
bollturneringen som arrangeras av Spånga-Kista 
i November 2019! Totalt deltog 24 lag från 22 
olika lokalavdelningar och församlingar i turne-
ringen. 

Ledarutbildningarna Grogrund och Väx-
tpunkt

Under hösten 2018 planerade vi inför Grogrund 
och Växtpunkt, Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stifts egna ledarutbildning, som brukar 

genomföras på Skolhuset och Sigtuna folkhög-
skola. Utbildningarna fick tyvärr ställas in pga 
för få anmälda. Projektgrupp var kansliet.

Pepparkakskrubban

Pepparkakskrubban riktar sig till lokalavdel-
ningarnas yngre barngrupper och går ut på att 
barngruppen bygger ett pepparkakshus med 
kristet motiv, som sedan presenteras på något 
sätt. I år låg tävlingen i gruppens presentation, 
som skedde via videoklipp. Tre fina bidrag skick-
ades in, och ett pris delades ut till den vinnande 
lokalavdelningen. Pepparkakskrubban har pla-
nerats av Bettina Klinke och Stina Scott från 
kansliet.

Barndagen

Den 7 april 2019 arrangeras Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholm stifts fjärde barndag i Mar-
kuskyrkan, i samarbete med Skarpnäcks försam-
ling. Dagen ska innehålla aktiviteter som pyssel, 
fiskdamm och lekar. Barndagen har planerats 
av Daniela Marovic (sammankallade) och Patrik 
Anglebjer. 

Uppdrag Global

Uppdrag Global är en satsning av Stockholms 
stift vars mål är att skramla in pengar till fas-
tekampanjen och ge unga som vill engagera 
sig i internationella frågor de rätta verktygen. 
Projektet är ett sätt att uppmärksamma rätt-
visefrågor i dess olika former, där syftet är att 
ge konfirmander, ideella och anställda en större 
medvetenhet om den världsvida kyrkan samt 
om globala frågor. Uppdrag Global 2019 ge-
nomfördes den 16 mars i Gustav Vasa Kyrka 
och samlade över 1000 konfirmander. Dagen 
fylldes av insamling till fastekampanjen och ak-
tivitetstorg, under eftermiddagen är det guds-
tjänst med biskop Eva Brunne samt utdelning 
av årets ungdomsledarstipendium. Totalt sam-
lades 98.480 kronor in till Svenska Kyrkans fas-
tekampanj. Stina Scott och Bettina Klinke har 
varit representanter för Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift i projektgruppen. På plats på 
dagen fanns även volontärer från Svenska Kyr-
kans Unga i Stockholms stift med i olika roller. 

Samlingen

Samlingen är en dag som genomfördes för 
registeransvarig, kontaktperson och styrelser 
våra lokalavdelningar. Under dagen diskutera-
des medlemsrekrytering, ekonomi och relation 
till församlingen. Dagen genomfördes den 8 
december på Skolhuset med 12 deltagare från 
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4 lokalavdelningar. Samlingen har planerats av 
demokratigruppen, bestående av Madeleine 
Friberg Ahlm, Signe Wolf och Richard Sefyrin 
Lund.

Spontankvällar

Tack vare att vi under 2014 fick tillgång till 
lokaler i Skolhuset på Adolf Fredriks kyrkogård 
öppnades nya möjligheter för att arrangera 
mindre arrangemang. I december anordnades 
en spontankväll med julmys den 18 december, 
det anordnades också en motionsskrivarkväll 
med filmmys den 20 mars. 

I projektgruppen för spontankvällar ingår Liza 
Lövgren (sammankallande), Richard Sefyrin 
Lund, Ludwig Andersson, Julanda Jenseg Timo-
nin. 

Mässa för unga vuxna

Mässa för Unga Vuxna är ett arrangemang 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift star-
tade upp under förra verksamhetsåret. Mässan 
är öppen för alla, med ett särskild fokus på unga 
vuxna. Detta är ett samarbete mellan Adolf 
Fredriks församling, Stockholms stift och Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholms stift. Mässan har 
under verksamhetsåret 2018/2019 genomförts 
vid nio tillfällen. 

Stockholm Pride

Stockholm Pride genomfördes den 27 Juli-5 
augusti 2018. Även i år var Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift drivande i arbetet kring 
Pride, tillsammans med Svenska Kyrkans Ungas 
normgrupp. Vi ordnade ungdomsvolontärer 
som var på plats på Öppna förskolan i Högalids 
församling, i PridePark och på Regnbågsmässan 
i Sofia kyrka. Vi stod även i ett informationstält 
inne på festivalområdet PridePark. Kyrkan på 
Pride består av bland annat Svenska Kyrkans 
Unga, Svenska kyrkan, EKHO Stockholm, Equ-
meniakyrkan, Equmenia och Universitetskyrkan 
under slogan ”Störst av allt är kärleken”. Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholms stift var med i 
styrgruppen för kyrkans medverkan på Pride, 
representerad av Sofia Söderborg och Petra 
Isaksson Jonsson från kansliet, samt Daniel An-
dersson.

Resa till Vitryssland

Under hösten 2018 planerades och genom-
fördes en resa till Vitryssland för unga vuxna 
i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 
regi. Resan gick av stapeln den 12-21 oktober, 

och fem deltagare från Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift deltog i resan tillsammans 
med en chaufför, en tolk och en reseledare. 
Resan hade som syfte att möta andra kyrkor i 
en ny kulturell kontext, lära sig mer om Vitryss-
land och det sociala arbete som sker på plats. 
Resan planerades av Rebecca Lundberg i från 
det internationella utskottet och Tomas Sund-
berg som var reseledare. 

Ekumeniskt samarbete

Inget specifikt ekumeniskt samarbete har ge-
nomförts under verksamhetsåret men Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift har två delar 
av den befintliga verksamheten som har arbetat 
med ett aktivt ekumeniskt samarbete. 

I det internationella utskottets resa till Vitryss-
land skedde ett samarbete med Equmenias 
församling i Kungsör, samt besök hos många 
församlingar på plats i Vitryssland som inte är 
av en svenskkyrklig tradition. 

Även i arbetet gentemot regionens process för 
förändrade riktlinjer för stöd till distriktsorga-
nisationer har ett interreligiöst och ekumeniskt 
samarbete uppstått. Tillsammans med Equ-
menia, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
samt Sveriges Unga Katoliker arbetar vi för att 
uppmärksamma politiker och tjänstemän om 
religionens betydelse i ungas engagemang. 

I projektgruppen för det specifikt ekumeniska 
samarbetet ingår Patrik Anglebjer (sammankal-
lande) och Madeleine Friberg Ahlm.

Fotbollsturnering

Ingen fotbollsturnering har tyvärr genomförts 
under verksamhetsåret, men planeringsarbetet 
fortsätter. 

I projektgruppen för detta ingår Amanda Ahl-
gren (sammankallande) och Daniela Marovic.

RIKSARRANGEMANG

Riksårsmötet

Riksårsmötet gick av stapeln den 2-5 augusti 
2018 i Hässleholm, Lunds stift. Stockholms 
distrikt fick skicka 22 ombud och 4 ersättare. 
Under årsmötet togs bland annat beslut om 
verksamhetsinriktning och nya ledamöter till 
förbundsstyrelsen valdes in. 

Verksamhetsberättelse
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Representanter för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift var Daniel Kevesäter, Rebecca 
Regnér, Daniela Marovic, Isak Reisberg, Jessica 
Regnér, Beatris Ruthström, Oskar Allerstrand, 
Matilda Hellgren, Signe Wolf, Elin Grundström 
och Aron Kostmann.

De Ungas Kyrkomöte

På De Ungas Kyrkomöte samlas medlemmar 
från Svenska Kyrkans Unga och ger svar på 
motioner till kyrkomötet ur barn och ungas 
perspektiv. Svaren delades sedan ut på kyrko-
mötet, för att visa vad barn och unga tycker om 
besluten som ska tas. Från och med 2016 hålls 
De Ungas Kyrkomöte i samband med Kyrkomö-
tet. Det är en ny plats för De Ungas Kyrkomöte 
som ger möjlighet att träffa representanter från 
de olika nomineringsgrupperna. Isak Reisberg, 
Madeleine Friberg Ahlm, Amanda Ahlgren, El-
vira Donnerlid och Rebecca Regnér represente-
rade Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. 
Jessica Regnér var ansvarig ledare.

Rikshelg

Under hösten arrangerades den årliga Rikshel-
gen för distriktsstyrelser och riksaktiva inom 
Svenska Kyrkans Unga på Sigtuna folkhögskola. 
En person från distriktsstyrelsen deltog och 
under helgen var det bland annat workshops, 
mingel och gudstjänster som stod på schemat. 
Under helgen knöts det nya kontakter med 
distriktsstyrelser i andra distrikt och medlem-
mar från hela landet. Även representanter från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts val-
beredning deltog under helgen.

Distriktsordförandesamling

Distriktsordförandesamlingen är en mötesplats 
där alla distriktsordförande och vice dito träffas 
och diskuterar gemensamma frågor och dela 
kunskaper med varandra. DO-samlingen ar-
rangeras av förbundet och leds i första hand av 
förbundsordförande. Under 2018 har två till-
fällen ägt rum, den första var på våren och det 
andra var på Rikshelgen på Sigtuna folkhögskola 
i oktober.

Jessica Regnér deltog på distriktsordförande-
samlingen i maj i Uppsala.

Konsulentsamling

En gång per termin bjuds alla som arbetar inom 
Svenska Kyrkans Unga till en gemensam sam-
ling i Uppsala. Syftet med konsulentsamlingen 
är att stärka samarbetet mellan distrikt och 

förbund, samt informera om kommande för-
ändringar inom organisationen. Hösten 2018 
hölls konsulentsamlingen den 4-5 september 
och under våren 2019 inföll konsulentsamling-
en den 5-6 mars. Från Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift deltog Stina Scott under 
hösten. Under våren deltog Bettina Klinke och 
Stina Scott.

Svenska Kyrkans Unga 25 år

Under 2018 fyllde Svenska Kyrkans Unga 25 år, 
detta uppmärksammades på många olika sätt 
på nationell och distriktsnivå. Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms Stift firade bland annat med 
tårtfest på Husarö Junior och Minior. 

På nationell nivå bjöds det in till en festmässa i 
Uppsala domkyrka den 15e december. Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stifts stiftskör VOX 
uppträdde på mässan. 

INFORMATION
Under året har arbetet med informations-
spridning och sociala medier setts över för att 
se genom vilka kanaler vi lättast kan nå ut till 
våra medlemmar. Arbetet har även innefattat 
hur hantering av sociala medier ska ske. Vi har 
under året aktivt arbetat med att nå ut till så 
många medlemmar som möjligt och utvidgat 
informationsspridningen inom de sociala medi-
erna.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till alla 
våra medlemmar, som har en korrekt e-post-
adress inskriven på Medlemssidorna. Det läses 
av cirka 35% av mottagarna, per nyhetsbrev. 
Det skickas även ett nyhetsbrev från Stock-
holms stifts Team 0-18 där vi sprider informa-
tion om Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift, detta nyhetsbrev skickas till prenumeran-
ter som främst är anställda och ideella inom 
Stockholms stift.

Sociala medier

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts so-
ciala medier innefattar en Facebook-sida, ett 
Twitter-konto, ett Instagram-konto och ett 
Snapchat-konto. Användandet av sociala me-
dier har ökat och förbättrats vilket har gjort 
att dessa kanaler blivit bättre för spridning av 
information.
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Den största informationsspridningen via sociala 
medier har skett via Facebook-sidan. Antalet 
personer som gillar Facebook-sidan har ökat, 
vid distriktsårsmötet 2018 var det 1 022 perso-
ner som gillade sidan vilket har ökat till 1 112 
personer den 26 mars 2019. 

Vi använder oss av följande medier:

-Hemsidan, www.skuss.se, där man kan hitta 
information om bland annat kommande ar-
rangemang och länkar till anmälningsförfaran-
de.

- Sida på Facebook: ”Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift”, där uppdaterar vi kontinuer-
ligt under året med aktuella ämnen och aktivi-
teter.

- Facebook-grupp: ”SKUSS Volontärer”, där in-
tresserade kan gå med och ta volontäruppdrag. 
“Lokalavdelning i stockholms stift”, där kon-
taktpersoner, ordförande och vice ordförande i 
lokalavdelningar kan få riktad information och 
påminnelser. 

-Twitter-konto, @SKUSS, där uppdaterar vi med 
aktuella ämnen och aktiviteter.

-Instagram-konto, @skustockholm, där vi lägger 
upp bilder från arrangemang och möten.

-Instagram Stories, där vi lägger ut videos kring 
aktuella ämnen. De syns i 24 timmar för våra 
följare.

-Snapchat-konto, @skuss08, där vi lägger ut 
videos kring aktuella ämnen samt från möten 
och arrangemang. De syns i 24 timmar för våra 
följare.

-YouTube-kanal, ”Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift”, där vi lägger upp videos från 
arrangemang.

Statistik för sociala medier 

26 mars 2019 hade vår Facebook-sida Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholm 1112 gillningar. Vi 
följdes av 264 personer på Twitter (@SKUSS). 
801 personer följer oss på Instagram (@sku-
stockholm), och ungefär 230 personer ser 
våra InstaStories. Facebook-gruppen (SKUSS 
volontärer) har ca 70 medlemmar, gruppen 
“lokalavdelning i stockholms stift” har ca 60 
medlemmar. Mellan 100 och 3 900 personer 
såg något av våra inlägg från vår Facebook-sida 
under året, i genomsnitt ser ca 500 personer 
våra inlägg på facebook. Vi taggar alla våra 
Instagram-inlägg med #livetiskuss – något som 

den 26 mars 2019 har samlat över 1 800 inlägg 
från lokalavdelningar, ungdomsgrupper och 
medlemmar. 

På grund av den administrativa utmaningen 
med att vi inte kan ha snapchatkontot på flera 
enheter har det kontot legat vilande under året. 

MEDLEMSVÅRD OCH 
MEDLEMSSTATISTIK

Lokalavdelningsbesök och medlemsvård

Efter beslut från Distriktsårsmötet 2014 har alla 
lokalavdelningar en kontaktperson i distriktssty-
relsen. Styrelsen ökar därmed närheten mellan 
distriktsstyrelsen och distriktets lokalavdelning-
ar. Under året har förtroendevalda från styrel-
sen samt kanslipersonal åkt ut till lokalavdel-
ningar för besök. Besöken har innefattat besök 
till lokalavdelningars årsmöten, församlingars 
ungdomsgrupper och träffar med församlings-
anställda.

Fram till och med 26 mars 2019 har följande 
lokalavdelningar under verksamhetsåret fått 
besök: 

Hägersten, Farsta, Tyresö, Skarpnäck, Saltsjö-
baden, Sundbyberg, Sollentuna, Danderyd och 
Brännkyrka. 

Medlemsstatistik (medlemmar 0-30 år)

Den 31 december 2018 hade Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift 2 249 medlemmar i 
åldern 0-30 år, fördelat på 40 lokalavdelningar. 
Inräknat både medlemmar och vuxenmedlem-
mar kom vi totalt upp i den otroliga siffran 2 
447 medlemmar. 

Våra lokalavdelningar är olika stora, alltifrån 
några få personer till flera hundra. En aktiv 
lokalavdelning har två kontaktpersoner, en 
registeransvarig, minst fem medlemmar samt 
rapporterad verksamhet.

Medlemsrekord

2018 blev Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift medlemsmässigt det största distriktet i 
Svenska Kyrkans Unga – för fjärde året i rad. 
Det är med glädje och stolthet som vi konsta-
terar att vårt arbete är uppskattat och att våra 
medlemmar väljer att förnya sina medlemskap, 
eller bli medlemmar för första gången. Våra 
medlemmar är det viktigaste vi har, stort tack 


