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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT
2019/2020

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Himmel och pannkaka, tänk att den här dagen kom till slut. I skrivande stund vet jag 
heller inte hur årsmötet kommer se ut. Coronan kom insvepandes och ställer till med 
en massa oreda. Vi jobbar hemifrån, får ställa in arrangemang och får hjälpas åt att 
lyfta varandra i denna prövotid. Att ha ett delvis digitalt årsmöte för första gången 
känns både tråkigt men såklart också spännande.

Att världen stannar upp och att det känns som att allt som är roligt ställs in gäller ju 
såklart även oss. Under våren har vi behövt ställa in flera av våra arrangemang, det 
som drabbat flest är ju såklart att vi ställt in vårt största läger Ljuspunkt vinter. Att 
bryta en femårig tradition känns ju såklart kort och gott-SKIT.

Men vi har ju faktiskt också hunnit med mycket roligt innan Corona kom och ändra-
de i folks liv. Vi återupptog PULS och genomförde en dygnskonferens ute på Såsta-
holm för våra lite äldre medlemmar som annars kan ha svårt att hitta naturliga mö-
tesplatser. Tycker det är lika roligt varje gång när jag får vara med och reflektera kring 
olika sorters ledarskap med er. 

Annars är det här året ett år då jag ännu en gång verkligen fått jobba med mycket 
representation. Något som jag under året kan tycka har varit tråkigt i många lägen. 
Man hamnar längre bort från medlemmarna och man inser att ens kvot av SKUSS-
tid helt plötsligt handlar om att mingla, nätverka och förhandla med massa tanter 
och gubbar. Sen kommer jag på, jäklar Jessica, det kanske är så att vi har sparkat in 
den här dörren nu? Har vi helt plötsligt kanske blivit en del av vuxenkyrkan i Stock-
holms stift? Jag hoppas i alla fall att vi har kommit en bra bit på vägen. 

Vi växer och blir med det starkare, tänk att vi 2019 blev 2573 medlemmar, det är ju 
helt fantastiskt.

Och nu har jag själv tippat över och blir på riktigt en av de vuxna, trots att jag för-
söker förneka det, och jag får med glädje lämna över till nya förmågor som nu ska få 
sin chans att växa i tro och ansvar.

Så nu vill jag egentligen bara säga tack! Tack Svenska kyrkans Unga för att jag har 
fått vara med och vara en del av den här gemenskapen. Tack för att jag har fått växa 
tro och ansvar. Tack för att mitt inre barns röst inte har fått kvävas av allt som är trå-
kigt och vuxet.

Och framför allt tack alla ni som har gett mig förtroendet och chansen att ha fått 
göra det här i så många år.

Nu får jag tacka jag för mig och går vidare i livet. Men bär alltid med mig er och 
SKUSS i mitt hjärta.

JESSICA REGNÉR 
Ordförande 

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
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MEDLEM- OCH LOKALAVDELNINGSSTATISTIK

Det är med glädje och stolthet som vi konstaterar att vårt arbete är uppskattat och att våra 
medlemmar väljer att förnya sina medlemskap, eller bli medlemmar för första gången. Våra med-
lemmar är det viktigaste vi har, stort tack för att ni finns!

Under 2019 slog vi medlemsrekord med 2 
573 medlemmar, inräknat både medlemmar 
och vuxenmedlemmar.

År 2019 var vi 2 361 medlemmar i åldern 
0-30 år, fördelat på 41 lokalavdelningar.

År 2019 slog Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift medlemsrekord för femte året i 
rad! 
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I följande graf ser vi fördelningen av vilka årtal våra medlemmar (de som är mellan 0-30 år) är 
födda. 

I följande graf ser vi att SKUSS har olika stora lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har alltifrån 
några medlemmar till 500+ medlemmar, en genomsnittlig lokalavdelning har 56 medlemmar och 
medianen är 26 medlemmar. 
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DISTRIKTTSTYRELSE OCH  
DISTRIKTSSKANSLI

2019-2020
Styrelsen har, sedan Distriktsårsmötet 2019, 

haft 8 protokollförda styrelsemöten under 2019 
och 4 protokollförda styrelsemöten under 2020.

Styrelsen bestod före Distriktsårsmötet 2019 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

Styrelsen bestod efter Distriktsårsmötet 2019 
av:

Ordförande: Jessica Regnér, Täby 
Vice ordförande: Signe Wolf, Vantör 
Matilda Hellgren, Saltsjöbaden 
Ida Oscarsson, Västermalm 
Linnea Ahdenkari, Högalid 
Daniel Kevesäter, Brännkyrka 
Daniela Marovic, Skarpnäck  
Ludwig Andersson, Haninge 
Amanda Ahlgren, Sankt Mikael 
Patrik Anglebjer, Sankt Mikael 
Madeleine Friberg Ahlm, Vantör 
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo 
Elvira Donnerlid, Sundbyberg (t.o.m. November 
2019)

Styrelsehelger

Distriktsstyrelsen la grunden till sommarens och 
höstens arbete med en styrelsehelg på Sigtuna 
folkhögskola under pingsthelgen. Under helgen 
diskuterades bland annat om hur det fungerar 
att jobba i utskott och projektgrupper. I januari 
2020 träffades styrelsen på Marholmen för att 
se över förutsättningarna för resten av året och 
slutföra arbetet med årets propositioner.

UTSKOTT
Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift har under verksamhetsåret 

delat upp sig i utskott för att arbeta inom olika 
områden.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ansvarat för personalären-
den, relationen till Stockholms stift, organisa-
tionens 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. 
Även sammankallande för verksamhetsutskot-
tet och organisationsutskottet har varit en del 
av arbetsutskottet.  

Arbetsutskottet har under året bestått av: Jessi-
ca Regnér, Signe Wolf,  Madeleine Friberg Ahlm 
och Ida Oscarsson. 

Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet har bestått av ledamöter 
i distriktsstyrelsen. Utskottet har under året 
arbetet med att planera och verkställa den 
verksamhet som beslutades av årsmötet.

Verksamhetsutskottet har arbetat med följan-
de: Husarö minior och junior, Ljuspunkt som-
mar, Ljuspunkt vinter, Mässa för Unga Vuxna, 
Ungdomsmässor, DISKUSS, Barndagen och 
SKUSS-kvällar.   

Verksamhetsutskottet har under året bestått av: 
Ida Oscarsson (sammankallande), Elvira Don-
nerlid (t.o.m. 2019-11-12), Linnea Ahdenkari, 
Patrik Anglebjer, Daniela Marovic och Amanda 
Ahlgren.

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet har bestått av ledamö-
ter i distriktsstyrelsen. Utskottet har under året 
arbetat med löpande organisatoriska frågor. 

Organisationsutskottet har arbetat med följan-
de: Uppdatera och utveckla policys, utveckla 
interna styrdokument kring lokalavdelningsbe-
sök, distriktsårsmötet, Grogrund och Växtpunkt, 
Stockholm Pride, Uppdrag Global och Samling-
en.  

Organisationsutskottet har under året bestått 
av: Madeleine Friberg Ahlm (sammankallande), 
Ludwig Andersson, Daniel Kevesäter, Richard 
Sefyrin Lund och Matilda Hellgren.

Verksamhetsberättelse
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Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet har bestått av ledamöter i 
distriktsstyrelsen. Utskottet har under året ar-
betat med det löpande ekonomiarbetet. En stor 
del av arbetet har varit att utbilda utskottet och 
styrelsen i organisationens ekonomi, samt att 
ta fram långsiktiga rutiner för rapportering av 
ekonomi till styrelsen. 

Ekonomiutskottet har under året bestått av: 
Signe Wolf (sammankallande), Richard Sefyrin 
Lund, Daniel Kevesäter, Ludwig Andersson och 
Linnea Ahdenkari.

Friluftsutskottet

Friluftsutskottet har bestått av ideella medlem-
mar och ledamöter i distriktsstyrelsen som till-
sammans förvaltar vår lägerplats på Husarö och 
har en stöttande roll i planering och genomför-
ande av verksamheten på Husarö.

Friluftsutskottet har under året bestått av: Pat-
rik Anglebjer (sammankallande), Elvira Donner-
lid (t.o.m. 2019-11-12), Amanda Ahlgren, Da-
niela Marovic, Torbjörn Karlsson, Martin Skoog, 
Andreas Eriksson (t.o.m. 2019-05-06), Jeanette 
Pålsson, Elisabeth Källström och Markus Brun-
qvist.

Internationella utskottet

Internationella utskottet har bestått av ideella 
medlemmar och ledamöter i distriktsstyrelsen. 
Utskottet har fokus på internationella frågor. 
Under verksamhetsåret har utskottet startat 
upp verksamheten för SKUGG (Svenska Kyrkans 
Unga Global Generation). SKUGG är en grupp 
för medlemmar i Stockholm som är ageravolon-
tär, har varit utbytesdeltagare i ung i den världs-
vida kyrkan, som är internationellt ombud, har 
varit globalledare eller är intresserad av globala 
och internationella frågor. 

Internationella utskottet har under året bestått 
av: Rebecca Lundberg (sammankallande), Lud-
wig Andersson, Signe Wolf och Madeleine Fri-
berg Ahlm.

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 intressegrupp 
finns sedan innan, VOX “en grupp för körintres-
serade ungdomar”. Ingen ansökan om att bilda 
intressegrupp har inkommit under verksam-

hetsåret 2019/2020.  

Anställd kanslipersonal under året

Josefine Allenberg, konsulent. Föräldraledig och 
tjänstledig fr.om. juni 2017. 
Stina Scott, konsulent.  
Bettina Klinke, konsulent. 

Räkenskapsrevisorer

Maria Fränne, PWC 
Gustav Ewerklou

Suppleanter: 
Jens Persson, PWC (suppleant för Maria Fränne) 
Hannes Brinklert (suppleant för Gustav Ewerk-
lou)

Sakrevisorer

Christian Olsmalm 
Anders Marklund

Suppleanter:

Martin Braxell 
Joel Bengtsson Redner

Valberedning

Valberedningen bestod före Distriktsårsmötet 
2019 av:

Carl Osterman, sammankallande 
Fredrik Olofsson 
Isak Reisberg 
Julia Malmberg

Valberedningen bestod efter Distriktsårsmötet 
2019 av:

Fredrik Olofsson, sammankallande 
Isak Reisberg  
Beata Gustafsson  
Amanda Fjellström

VERKSAMHET

Ljuspunkt Sommar 2019

Ljuspunkt Sommar var planerat att genomföras 
den 14-16 juni 2019 på Husarö lägerplats. På 
grund av för få anmälningar var den tvungen 
att ställas in. Planeringen av Ljuspunkt Sommar 
2020 har påbörjats. 

Verksamhetsberättelse
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Ljuspunkt Vinter 2020

Helgen 20-22 mars var det planerat att ca 100 
deltagare skulle samlas på Stiftsgården i Rättvik 
för att delta på Ljuspunkt vinter. Årets tema var 
”Hållbarhet” och på schemat stod bland annat 
workshops med våra ideella ledare, Gnistorna. 
Lägret blev dock inställt på grund av Covid-19. 

Distriktsårsmöte

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stifts högsta beslutande organ. På 
årsmötet bestämmer medlemmarna vad Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholm stift ska göra un-
der det kommande verksamhetsåret och vilka 
de vill ha som förtroendevalda. 

Distriktsårsmötet 2019 genomfördes i Söder-
ledskyrkan i Hökarängen den 13 april. Även 
detta år följdes det beslut som distriktsårsmö-
tet tog 2013, att om möjligt hålla årsmötet på 
en dag. Årsmötet samlade 71 ombud från 19 
lokalavdelningar.

DISKUSS

DISKUSS är en mötesplats för ungdomar och 
unga vuxna inom Stockholms stift, där deltaga-
re samlas för att prata om ett förbestämt ämne. 
Målet för verksamhetsåret var att DISKUSS 
skulle arrangeras en gång per termin. Våren 
2019 genomfördes en DISKUSS med tema “Vit-
ryssland”, där den grupp som deltog på Interna-
tionella utskottets resa till Vitryssland berättade 
om sina erfarenheter. En DISKUSS planerades 
även in i januari 2020, men fick ställas in på 
grund av lågt intresse. 

Husarö

På Husarö i Stockholms skärgård hyr Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift en lägerplats. 
På Husarö arrangerar vi friluftsläger för miniorer 
och juniorer samt för ungdomar. På lägerplatsen 
finns det badberg, egen brygga, lägerkök, sjuk-
stuga och friluftsutrustning. 

Vi hyr även ut lägerplatsen till scoutkårer, för-
samlingar och andra aktörer. Det är ett sätt för 
oss att ekonomiskt kunna ha kvar och investera 
i lägerplatsen. 

Den verksamhet som bedrivs ute på Husarö är 
något som organisationen är och bör vara stolta 
över. 

Uppbyggnad och rivning av Husarö lä-
gerplats

Under uppbyggnaden av Husarö lägerplats 
förberedde vi lägerplatsen för att kunna hålla 
årets läger och hyresgäster. Den ideella skaran 
som deltog lyckades med gott resultat och god 
hastighet göra det som var planerat för helgen. 
Sammanlagt deltog ca tio personer på Husarö 
Uppbyggnad. 

Under en helg i oktober stängde vi ned läger-
platsen för att skydda den från vinterns väder 
och vind. En liten skala volontärer plockade ner 
lägerplatsen med gott resultat. 

Husarö Minior och Junior

2019 genomfördes Husarö Junior den 24 juni-
10 juni under temat ”Husarö äventyret”. Det 
var 23 deltagare, 6-14 år gamla, men på grund 
av få anmälda miniorer valde vi att inte dela 
upp gruppen utan alla deltog tillsammans. På 
lägret satte barnen upp sina tält och byggde 
upp en egen lägerplats med hjälp av sina ledare. 
12 ledare från Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift var med i planering och genomförde 
lägret. 

Studiebesök på Husarö

I slutet på sommaren 2019 bjöds personal i 
församlingar in till ett studiebesök på Husarö 
lägerplats. Tillsammans med Stina Scott från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts kansli 
och Sara Garpe som tidigare varit lägerpräst på 
Husarö Minior och Junior åkte sex församlings-
medarbetare från fyra församlingar med på stu-
diebesöket. Syftet var att visa upp lägerplatsen, 
inspirera till deltagande på våra läger och upp-
muntra fler att använda lägerplatsen för läger. 

Midnattsvolleybollturnering

Årets midnattsvolleybollturnering arrangerades 
av Svenska Kyrkans Unga i Spånga-Kista  och 
gick av stapeln den 16 november 2019 i Är-
vingehallen. 25 lag deltog i denna spännande 
turnering. Kvällen inleddes i Kista kyrka med en 
mässa och sedan kunde spelet börja. Det hand-
lade inte bara om att vara bäst på volleyboll 
utan det delades också ut pris till bästa tema, 
laganda, spelare och hejarklack. Finalmatchen 
blev ett rafflande drama mellan Värmdö och 
Vaxholm, där Vaxholm vann årets turnering. 

Verksamhetsberättelse
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Ledarutbildningarna Grogrund och 
 Växtpunkt

Under hösten 2019 fördes samtal med försam-
lingar och lokalavdelningar om de var intresse-
rade Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 
egna ledarutbildning, Grogrund och Växtpunkt. 
Mycket lite intresse visades och därför togs ett 
beslut att inte genomföra utbildningarna. Under 
vintern 2019/2020 påbörjades ett arbete med 
att se om konceptet kan förändras i framtiden. 

Pepparkakskrubban

Pepparkakskrubban riktar sig till lokalavdel-
ningarnas yngre barngrupper och går ut på att 
barngruppen bygger ett pepparkakshus utifrån 
olika teman. Årets tävling fokuserade på att 
bygga “sin hemkyrka” med pepparkakor och 
presentera detta med fotografier. Fyra fina bi-
drag skickades in från tre olika lokalavdelningar 
och församlingar. 

Barndagen

Barndagen är en dag ägnad till våra yngre med-
lemmar, där de får träffas och delta olika kreati-
va aktiviteter. Målet för barndagen under verk-
samhetsåret var att genomföra den en gång. 
Ingen barndag har genomförts verksamhetsåret 
2019/2020. 

Samlingen

Samlingen är till för registeransvarig, kontakt-
person och styrelser i våra lokalavdelningar. 
Under hösten 2019 erbjöds Samlingen den 1 
december men ställdes in på grund av för få 
anmälda. Under vårterminen 2020 har fokus 
varit på att utvärdera och arbeta fram ett nytt 
koncept för Samlingen, snarare än att bjuda in 
till en träff. 

SKUSS-kvällar

SKUSS-kvällarna (tidigare spontankvällar) är till 
för att medlemmar spontant och enkelt ska ha 
ett tillfälle att umgås och ha det roligt tillsam-
mans. Under detta verksamhetsår har det ge-
nomförts tre stycken SKUSS-kvällar med dessa 
teman; filmkväll, julpysselkväll och spelkväll. En 
fjärde SKUSS-kväll planerades med tema mo-
tionsskrivarkväll, men den blev inställd på grund 
Covid19. Alla aktiviteter genomfördes i Skolhu-
set på Adolf Fredriks kyrkogård. 

Lokalavdelningsordförandeträff

Lokalavdelningsordförandeträff (kallad för 
LO-samling) är en mötesplats, ledd av distrikts-
ordförande och vice distriktsordförande, för ord-
förande eller motsvarande i lokalavdelningar att 
träffas över församlingsgränserna för att utbyta 
tankar, idéer och erfarenheter samt låta sig 
inspireras och lära av varandra. En LO-samling 
planerades genomföras den 1 april men ställdes 
in på grund av för få anmälda. 

Lunch med församlingsanställda

Lunch med församlingsanställda är ett tillfälle 
för anställda i församling som jobbar med barn 
och unga att träffa Distriktsordförandeparet och 
SKUSS anställda i ett avslappnat forum. Här ger 
vi de församlingsanställda en bild av SKUSS och 
vår verksamhet samt diskuterar hur anställda 
kan underlätta lokalavdelningars arbete. Må-
let för lunch med församlingsanställda var att 
genomföra lunchen en gång. Ingen lunch med 
församlingsanställda har genomförts verksam-
hetsåret 2019/2020 och planen är att göra om 
konceptet för nästa år. 

SKUSS Ungdomsmässa

Ett nytt arrangemang i SKUSS där ungdomar 
kan träffas och fira mässa tillsammans med 
möjlighet att fika och skapa kontakter efteråt. 
Ungdomsmässorna vill hjälpa unga ta klivet 
in i distriktets verksamhet. Målet med arrang-
emanget Ungdomsmässa var att genomföra 
mässan två gånger per termin. Det fördes 
diskussioner kring att hålla en ungdomsmässa 
tillsammans med Högalid lokalavdelning, något 
som inte av. SKUSS Ungdomsmässa har inte 
genomförts någon gång under verksamhetsåret 
2019/2020 men SKUSS har kontakt med lo-
kalavdelningar som är intresserade av att hålla i 
en ungdomsmässa till hösten 2020. 

Plats för unga ledare i Stockholms Stift, 
PULS

Under en helg hösten 2019 genomfördes PULS, 
en konferens som vänder sig till unga vuxna 
som har varit ledare i sin församling under en 
längre tid och kan ha svårt att hitta sin na-
turliga plats i ungdomsgruppen. Under helgen 
erbjöds olika workshops och föreläsningar på 
temat ledarskap. Huvudföreläsare var Sofia 
Karlsson och Bianca Kronlöf. Sammanlagt del-
tog 48 personer från 18 olika lokalavdelningar.  

Verksamhetsberättelse
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Minska klimatpåverkan

På distriktsårsmötet 2019 inkom en motion om 
att inrätta ett nytt utskott som ska utvärdera 
distriktets miljöpåverkan. Motionens att-sats 
avslogs men årsmötet beslutade att genomföra 
en utredning kring hur arbetet för att minska 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts kli-
matpåverkan kan utvecklas. Utredningen har 
påbörjats under verksamhetsåret, men är inte 
klar. Arbetet med utredningen planeras fortsätta 
under följande verksamhetsår.

SAMVERKAN MED ANDRA 
ORGANISATIONER

Svenska kyrkan i Stockholms stift

De bidrag vi mottar från Stockholms stift har 
gjort att vår organisation kunnat bedriva verk-
samhet i den utsträckning som vi önskat. Ett 
treårigt avtal (2017-2019) finns även mellan 
organisationerna, där Stockholms stift exem-
pelvis tillhandahåller kontorsplatser till våra 
anställda konsulenter. Dessa stöd är oerhört 
viktiga för att vår verksamhet ska kunna möj-
liggöras. I utbyte så driver och samverkar vi 
på olika sätt i barn- och ungdomsverksamhet 
i stiftet. SKUSS anställda konsulenter 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. Under 2019 sa stiftsled-
ningen upp kontraktet för Skolhuset och samtal 
har påbörjats kring en ny verksamhetslokal. 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har en av-
talsförhandling med Stockholms stift pågått för 
att ta fram ett nytt samarbetsavtal. Represen-
tanter från Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift har varit ordförande och vice ordförande, 
representanter från Stockholms stift har varit 
Victor Backström och Irene Pierazzi från Stifts-
styrelsen och Annica Timmerman från stift-
skansliet. 

Sensus studieförbund region Stockholm 
- Gotland

Svenska Kyrkans Unga är medlemsorganisation 
hos Sensus studieförbund. Både lokalavdelning-
ar, distrikt och förbund har möjlighet att rap-
portera in verksamhet till dom för att få stöd i 

form av kunskap, personal eller pengar. Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift samarbetar 
med Sensus kring några av våra utbildningar, 
t.ex. barnets väska, ledarutbildningar, utbild-
ningar i barnrätt och valberedningsutbildningar.  

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet delas ut till två eller 
flera ideella ledare eller anställda som gjort en 
berömvärd insats för ungdomar i Stockholms 
stift. Alla är välkomna att nominera kandidater 
till Ungdomsledarstipendiet. Pristagarna utsågs 
2020 av en stipendiekommitté bestående av 
biskop Andreas Holmberg, Kerstin Rossipal från 
stiftsstyrelsen, Elisabet Hillbratt från Stock-
holms stiftskansli samt vår konsulent Stina 
Scott. 

Kraftsamling

Den 18 september 2019 bjöds alla som arbetar 
med barn och unga i Stockholms stift på Frys-
huset för en dag med föreläsningar, inspiration 
och workshops. Matilda Hellgren från distrikts-
styrelsen fanns på plats och höll i morgonbö-
nen och Stina Scott från kansliet var med och 
arrangerade dagen. Kraftsamling arrangeras av 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift till-
sammans med Stockholms stiftskansli och Sen-
sus region Stockholm-Gotland. 

Att växa som… 

Tillsammans med Sensus region Stock-
holm-Gotland och Stockholms stift vill vi stötta 
unga ledare i deras ledarskap. Därför har vi 
under 2019  tillsammans genomfört fördjup-
ningskvällar för unga ledare utifrån tre teman; 
att växa som ledare; att växa som kristen; att 
växa som människa. Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stifta ansvarade för temat “Att växa 
som människa” som vår konsulent ledde genom 
en Stina Scott workshop om normkritik och 
fördomar. 

Barnkonvent

Under 2020 genomfördes ett inspirations- och 
fortbildningsdygn riktat till personal i försam-
ling som arbetar med barn under 12 år. Barn-
konventet är ett samarbete mellan Stockholms 
stiftskansli, Strängnäs stiftskansli och Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift.  Vi deltog även 
som föreläsare genom vår konsulent Stina Scott 
som höll i ett pass om barns rätt till andlig ut-
veckling och barnkonventionen. 

Verksamhetsberättelse
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Barnets väska

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram en utbild-
ning med ledarhandledning för barn och unga 
om barnkonsekvensanalys. Under 2019 påbör-
jades ett revideringsarbete av detta material 
där vi deltog genom vår konsulent Stina Scott. 

Fokus Barnrätt och barnets perspektiv

Fokus barnrätt och barnets perspektiv är en 
utbildning riktat mot personal i församling 
som har utvecklats i samarbete med Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift, Sensus stu-
dieförbund region Stockholm-Gotland samt 
stiftskansliets Team 0-18. Utbildningen handlar 
om barns rätt i kyrkan, barnets perspektiv och 
barnkonsekvensanalys. Hösten 2019 hölls ut-
bildningen vid två tillfällen, där Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift representerades genom 
Stina Scott. 

Referensgrupp för konfirmand- och ung-
domsfrågor

Detta är en grupp som riktar sig till anställda 
som arbetar med dessa frågor i församlingarna. 
En träff har genomförts under våren 2020, våra 
konsulenter Stina Scott och Bettina Klinke har 
varit representant för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift i planeringsarbetet och under 
träffen.

På tal om dopet

Under 2018 bildades en projektgrupp på Stock-
holms stiftskansli med fokus på att lokalt stötta 
församlingars arbete kring dopet. Svenska Kyr-
kans Unga är en del i detta genom vår konsu-
lent Stina Scott som är en del av projektgrup-
pen. Under 2019 påbörjade två församlingar 
sin fördjupning om dopet inom ramen för detta 
projekt, Solna församling och Skärholmens för-
samling. Fokus har varit på att tillgängliggöra 
dopet, förenkla hur vi pratar om dopet samt 
bredda bilden av vem som blir döpt. 

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 orosanmälan 
till socialtjänsten, varningssignaler att vara vak-
sam på samt hur man kan arbeta förebyggande 
i dessa frågor. 

Utbildningen hölls för ledare till våra läger Ljus-
punkt Vinter, Ljuspunkt Sommar och Husarö 
minior och -junior samt distriktsstyrelsen under 
våren 2020. 

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. Stiftskansliets kontor 
kommer i framtiden att flyttas till församlings-
hemmets byggnad och kyrkobyggnaden ska bli 
någon form av mötesplats för församlingar och 
medlemmar i Svenska Kyrkan. 

Under våren 2019 gjorde Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift tillsammans med stiftskansli-
ets Team 0-18 en barnkonsekvensanalys på ett 
förlag om hur S:t Jacobs kyrka skulle kunna se 
ut. 

Under vintern 2020 skapades en ny projekt-
grupp på stiftskansliet för projektet S:t Jacob. 
I delprojektet som handlar om kyrkorummets 
utformning deltar vår konsulent Stina Scott 
som projektdeltagare.

Ny biskop i Stockholms stift 

I början av 2019 valdes en ny biskop i Stock-
holms stift,  Andreas Holmberg. Den 18 sep-
tember la biskop Eva ner staven (gick i pension) 
i en ceremoni i Storkyrkan, under ceremonin 
representerades Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift genom Linnea Ahdenkari och Daniel 
Kevesäter som delade ut nattvard. Efteråt tack-
ades Eva Brunne av i Storkyrkan och här deltog 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift genom 
bland annat ordförande Jessica som höll ett 
avskedstal. 

Andreas vigdes till biskop i Uppsala domkyrka 
den 22 september 2019, Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift var representerade av Jessica 
Regnér som deltog som insigniebärare och Ma-
deleine Friberg Ahlm, Elvira Donnerlid, Matilda 
Hellgren och Jonny Nehl Othzén delade ut 
nattvard. Jessica Regnér och Signe Wolf deltog 
även på den tillhörande lunchen i Ärkebiskops-
gården efter vigningen.  

Andreas välkomnades sedan som biskop i 
Stockholms stift den 29 september 2019, där 
deltog Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
genom Fredrik Olofsson och Madeleine Friberg 
Ahlm som bad förbön, gick i procession och 
delade ut nattvard.  

Verksamhetsberättelse
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Uppdrag Global

Uppdrag Global är en heldag för Stockholms stifts 
alla konfirmander som träffas och tillsammans 
samlar in pengar till Act Svenska kyrkans fasteak-
tion. Dagen uppmärksammar olika typer av globa-
la- och rättvisefrågor. Uppdrag Global 2020 skulle 
ha genomförts, med ca 800 deltagare, den 14 
mars i Gustav Vasa Kyrka. Dagen blev dock inställd 
på grund av Covid-19. Ett arbete har påbörjats för 
att undersöka om dagen ska genomföras till hös-
ten. Uppdrag Global är ett samarbete mellan Sen-
sus region Stockholm-Gotland, Stockholms stift 
och Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Vår 
konsulent Stina Scott har representerat Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift i projektgruppen. 
Planerat var även att volontärer från Svenska Kyr-
kans Unga skulle finnas på plats på dagen samt att 
Svenska Kyrkans Unga -Global Generation skulle 
finnas på plats med information och aktiviteter. 

Mässa för unga vuxna

Mässa för unga vuxna är sedan det startades upp 
för några år sen ett välkänt arrangemang. Mässan 
är öppen för alla, med ett särskild fokus på unga 
vuxna. Mässa för unga vuxna är ett samarbete 
mellan Adolf Fredriks församling, Stockholms stift 
och Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. 
Mässan har under verksamhetsåret 2019/2020 
genomförts sex gånger. 

Stockholm Pride

Stockholm Pride genomfördes den 29 Juli-3  
augusti 2019. Även i år var Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift drivande i arbetet kring Pride, 
tillsammans med Svenska Kyrkans Ungas norm-
grupp. Vi ordnade ungdomsvolontärer som var på 
plats på Öppna förskolan i Högalids församling, i 
PridePark och till Paradmässan i Kungsholms kyrka.

Kyrkorna på Pride består av bland annat Svenska 
kyrkan och Equmeniakyrkan under slogan ”Störst 
av allt är kärleken”. Ledamöter från distriktsstyrel-
sen var med i planeringsgruppen för kyrkans med-
verkan på Pride.

Utbildning för valberedningar

Vid två tillfällen under verksamhetsåret, i maj och 
i augusti, har vi erbjudit en utbildning för distrik-
tets och lokalavdelningars valberedningar. Båda 
dessa tillfällen har erbjudits i samarbete med Sen-
sus region Stockholm-Gotland. Tillfället i maj blev 
inställt på grund av för få anmälda och tillfället i 
augusti blev inställt på grund av sjukdom hos ut-
bildningsledaren.

Samarbete med andra religiösa ung-
domsorganisationer 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har ett nätverk 
etablerats mellan Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift, Sveriges Unga Katoliker i Stockholm, 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa region 
Stockholm samt Equmenia Stockholm. Nätver-
ket skapades när kulturförvaltningen föreslagit  
att förändra Region Stockholms (fd. landstinget) 
riktlinjer för det ekonomiska stöd som ges till di-
striktsorganisationer. Samarbetet har fokuserat på 
Region Stockholms organisationsstöd och relation 
till religiösa ungdomsorganisationer på distriktsni-
vå. Detta arbete har fortsatt under verksamhets-
året 2019/2020.

SKUSS REPRESENTATION 
I FÖRENINGAR OCH UT-

SKOTT

Stockholms stifts internationella utskott

Under året har SKUSS haft en adjungerad plats i 
Stockholms stiftsstyrelse internationella utskott 
där Signe Wolf varit SKUSS representant. Stiftets 
internationella utskottet diskuterar frågor som rör 
det internationella arbetet i Stockholms stift. 

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund är en del 
av Sveriges Kyrkosångsförbund, en organisation 
inom Svenska kyrkan som har som huvuduppgift 
att stödja kyrkans körer, körsångare och körle-
dare. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
har en adjungerad plats i deras styrelse. Under 
2019/2020 har denna representant varit konsulent 
Stina Scott.

Fryshuskyrkan

Fryshuskyrkan arbetar med globala och sociala 
frågor på Fryshuset. Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift är en av flera samverkansparter och 
hjälper bland annat med att sprida information 
om dessa arrangemang.

RIKSARRANGEMANG

Riksårsmötet

Riksårsmötet gick av stapeln den 8-11 augusti 
2019 i Hallunda, Stockholms stift. Botkyrka lo-
kalavdelning och församling hjälpte till med vo-
lontärer och värdskap för riksårsmötet. 
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Stockholms distrikt fick skicka 22 ombud och 4 
ersättare. Under årsmötet togs bland annat beslut 
om verksamhetsinriktning och nya ledamöter till 
förbundsstyrelsen valdes in. 

Representanter för Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift var:

Anna Ljungström-Armah, Beata Gustavsson, 
Beatris Ruthström, Esther Longo, Felicia Svensson, 
Nicole Eriksson, Noomi Agri Garpe, Nora Beck, 
Rebecca Regnér, Sara Fjäll Sving, Daniel Kevesäter, 
Daniela Marovic, Elvira Donnerlid, Jessica Regnér, 
Linnea Ahdenkari, Ludwig Andersson, Madeleine 
Friberg Ahlm, Matilda Hellgren, Signe Wolf och 
Richard Sefyrin Lund.  

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. Sva-
ren delades sedan ut på kyrkomötet, för att visa 
vad barn och unga tycker om besluten som ska 
tas. Matilda Hellgren, Amanda Ahlgren, Elvira Don-
nerlid, Noomi Agri Garpe och Linnea Ahdenkari 
representerade Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift. 

Rikshelg

Under hösten arrangerades den årliga Rikshelgen 
på Rättviks stiftsgård. Det är en helg för förtro-
endevalda på distrikts- och förbundsnivå inom 
Svenska Kyrkans Unga. Tre personer från distrikts-
styrelsen deltog och under helgen var det bland 
annat workshops, mingel och gudstjänster som 
stod på schemat. Under helgen knöts det nya kon-
takter med distriktsstyrelser i andra distrikt och 
medlemmar från hela landet. 

Distriktsordförandesamling

Distriktsordförandesamlingen är en mötesplats där 
alla vice- och ordföranden från distrikt från hela 
landet träffas och diskuterar gemensamma frågor 
och dela kunskaper med varandra. DO-samlingen 
arrangeras av förbundet och leds i första hand av 
förbundsordföranden. Under 2019 har två tillfäl-
len ägt rum, ingen från Stockholm har deltagit på 
dessa träffar under verksamhetsåret. 

MEDLEMSVÅRD 

Lokalavdelningsbesök 

Efter beslut från Distriktsårsmötet 2014 har alla 
lokalavdelningar en kontaktperson i distriktsstyrel-
sen. Under året har förtroendevalda från styrelsen 

samt kanslipersonal åkt ut till lokalavdelningar för 
besök. Besöken har innefattat besök till lokalavdel-
ningars årsmöten, församlingars ungdomsgrupper 
och träffar med församlingsanställda.

Fram till och med 30 mars 2020 har följande lo-
kalavdelningar under verksamhetsåret fått besök: 

Hej Sofia!, BEA von Enskede-Årsta, Farsta, Boo, 
Nacka, Högalid, Tyresö, Spånga-Kista, Sollentuna, 
Haninge, Huddinge, Skarpnäck, Saltsjöbaden (?), 
Västermalm, Fresta, Hammarby, Hägersten-Enade, 
Vantör, Sundbyberg, Vaxholm, Skärholmen.  
Kansliet har även besökt Hedvig Eleonora. 
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INFORMATION

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till alla 
våra medlemmar som har en korrekt e-postadress 
inskriven på Medlemssidorna. Det läses av cirka 
35% av mottagarna. Vårt kansli skickar även ett 
nyhetsbrev tillsammans med Stockholms stifts 
Team 0-18 där vi sprider information om Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift, detta nyhetsbrev 
skickas till prenumeranter som främst är anställda 
och ideella inom Stockholms stift.

Sociala medier och statistik 

Att nå ut med information till barn och unga krä-
ver att informationen sprids på de digitala platser 
som medlemmarna är aktiva på. Det kommer 
hela tiden nya sociala medier och SKUSS försöker 
att kommunicera där medlemmarna finns. Under 
verksamhetsåret 2019/2020 har vi främst kom-
municerat via vår instagram-konto @skustock-
holm och vår Facebook-sida ”Svensa Kyrkans Unga 
i Stockholms stift”. 

I mars 2020 är det 1 112 personer som gillar 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift på Face-
book och 854 personer följer oss på instagram.

I genomsnitt brukar cirka 220 personer titta på 
våra Insta-storys och cirka 500 personer ser våra 
facebook-inlägg. 

Vi taggar alla våra Instagram-inlägg med #live-
tiskuss – något som har samlat över 1 900 inlägg 
från lokalavdelningar, ungdomsgrupper och med-
lemmar.

Följande bilder våra mest gillade under år 2019


