Preliminär verksamhetsplan 2018
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt
Det övergripande syftet och målet med vår verksamhet uttrycks i syftesparagrafen
som lyder: ”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar
i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och dopet som grund verka i hela
Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
För oss är det självklart att alla människor har samma värde oavsett kön, sexuell läggning, etnisk
härkomst eller liknande. Rent praktiskt märks detta t ex i vår policy att inte engagera ledare som
uttrycker en ojämlik människosyn i sin yrkesroll (t ex nedvärderar kvinnliga präster, homosexuell
kärlek osv).
Vi strävar efter att vara en plats där unga människor kan känna trygghet och stärkas i sin identitet.
Etisk och teologisk reflektion sker i många former (t ex seminarier, workshops, rollspel) såväl
planerat i olika typer av verksamheter (t ex bibelskola, Allhelgona STUM), som spontant när
människor möts i matkön, över en kopp te på fikarasten. Vi tror att genom detta genereras
positiva effekter i form av t.ex. personlig mognad, ökad förståelse för andra människor, styrka att
säga nej till droger, minskad benägenhet att tillgripa våld och medvetenhet om nödvändigheten
att ta hänsyn till konsekvenserna av våra handlingar mot såväl andra människor som
världen/miljön.

Camelots Allhelgonaläger
Antal deltagare: 150
Detta är ett av de två läger där vi ekonomiskt stöttar vår lokalavdelning Svenska Kyrkans Unga
Camelot. Detta läger genomförs på Finnåkers kursgård. Lägret har olika teman varje år som man
arbetar med på olika sätt. De gudstjänster och andakter som är under lägret utformas av
deltagarna och en av dessa är en temagudstjänst.

Camelots Påskläger
Antal deltagare: 150
Detta är det andra av de två läger där vi ekonomiskt stöttar vår lokalavdelning Svenska Kyrkans
Unga Camelot. Detta läger genomförs på Finnåkers kursgård. Lägret har olika teman varje år.
Under lägret får man arbeta kring det aktuella temat på olika sätt. De gudstjänster och andakter
som är under lägret utformas av deltagarna och en av dessa är en temagudstjänst.

Distriktsårsmöte (DÅM)
Antal deltagare: 80
Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas varje år före april månads utgång. Årsmötet är distriktets
högst beslutande organ och innehåller naturligtvis sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Distriktsordförandesamling
En samling för ordförandeparen i distrikten där man får möjlighet att lära sig om ledarskap och
styrelsearbete. Det är en bra möjlighet att träffa andra distrikt och diskutera, reflektera och
utvecklas tillsammans.

Informationskanaler
Vi jobbar för att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information om våra arrangemang och
vad som händer i vårt distrikt. Vi har även en facebooksida, twitterkonto och ett instagramkonto
där vi kontinuerligt försöker uppdatera.

Internationellt arbete
Vi är inne i en period där vi funderar över hur vi ska göra med vårt internationella arbete. Vi
satsar på att under året utforma planer för hur det internationella arbetet ska bedrivas. Beroende
på hur arbetet fortskrider kommer en idé att genomföras.
Crossroads
Crossroads är en ledarutbildning och ett samarbete mellan Västerås stift, Lutherska kyrkan i
Palestina och den Anglikanska kyrkan i Lebombostiftet. Utbildningen kommer i år att hållas i
Sverige.

Juniormöte (JUM)
Antal deltagare: 70
Ett läger som arrangeras för juniorer i Västerås distrikt. Det är tänkt att vara en mötesplats för
barnen. Under åren har JUM haft olika teman och aktiviteter, till exempel äventyrsbana, disco
och olika workshops.

Konfirmandassistentutbildning
Vi besöker Västerås stifts konfirmandassistentutbildning som bedrivs på Stiftsgården i Rättvik för
att berätta om Svenska Kyrkans Unga.

Materiallager
I materiallagret finns profilprodukter samt annat material för försäljning/gåvor vid olika läger och
arrangemang. Det finns idéer för att ta fram nytt material.

Miniormöte (MIM)
Antal deltagare: 30
Vi stöttar Hedemora-Garpenbergs församling för att skapa ett läger riktat mot miniorer i Västerås
distrikt.

Rikshelg
Ett arrangemang av förbundet där hela styrelsen deltar. Under helgen får man lära känna de andra
distriktens styrelser och andra engagerade medlemmar i organisationen, samt diskutera frågor
kring Svenska Kyrkans Unga i stort.

Riksårsmöte
Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas ombud från alla 13
distrikt . Västerås stifts ombud väljas på distriktsårsmötet. På Riksårsmötet tar vi beslut om
verksamhet och budget för det kommande året.

Stiftskonfirmanddagar
Antal deltagare: upp mot 2000
Stiftskonfirmanddagarna samlar tillsammans ca 2000 deltagare från församlingar i Västerås stift.
Vi har två dagar, Älskad i Västerås och Fighting the Darkness i Mora. Syftet med
stiftskonfirmanddagarna är dels: att samlas kring ett viktigt tema, gärna med internationell prägel
och knutet till Svenska Kyrkans fastekampanj. Svenska Kyrkans Unga är medarrangörer för att vi
tycker att det är viktigt att unga människor samlas och för att visa vilka vi är och vad vi står för.

Stiftsungdomsmöte (STUM)
Antal deltagare: 150-200
Ett av våra största läger för ungdomar som utformas för att ge unga en mötesplats och möjlighet
att träffa andra deltagare. Samt att under lägret under olika former lära sig någonting kring det
aktuella temat. Arrangeras på Stiftsgården i Rättvik. Lägret har olika tema varje år. Detta tema
bestäms i år av planeringsgruppen för STUM.

Styrelseutbildning (SUB)
Antal deltagare: 30
Vi vill fortsätta arbetet med att hitta rätta formerna för lokalavdelningsstyrelserna i stiftet genom
att återigen hålla i en styrelseutbildning. Vi vill belysa kontaktpersonerna och valberedningens
viktiga uppgift och därför tror vi att det vore bra att involvera även dem i utbildningen.

UngVuxen
Antal deltagare: 50
Ett projekt/läger för äldre ungdomar i Svenska Kyrkans Unga, där Västerås distrikt samarbetar
med några andra distrikt.

____________________
Victor Månsson
Distriktsordförande

____________________
Marisha Metzmaa
Vice distriktsordförande

____________________
Therése Ehn

____________________
Axel Sjögren

____________________
Christoffer Karlsson

____________________
Isabelle Westlund

____________________
Olle Jernberg

____________________
Mathias Amrén

____________________
CarlGustaf Jakobsson

