
Vintermötet 17/18
Bra att veta om vintermötet:

När?
 28 december 2017 - 1 januari 2018

Var?
 Stiftsgården Tallnäs

Vem?
  Lägret riktar sig till dig som är mellan 14-30 år.

Kostnad?
 950kr/person för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga 

(Det är gratis att bli medlem).

Anmälan?
 Görs senast 10 december på www.svenskakyrkansunga.com

Frågor?
  Kolla gärna de frågor och svar som finns på vår 

hemsida www.vintermote.nu eller kontakta planeringsgruppen 
på vintermote@svenskakyrkansunga.com

Ny information kommer att publiceras löpande på vår hemsida:
www.vintermote.nu

//Torsten, Amanda, Ellinor och Jonna



Årets tema:
“May the odds be ever in our favor”.

Vår värld är mer splittrad än någonsin. Vissa människor måste fly för 
sina liv medan andra stänger in sig i sin trygghet.

I denna kaotiska tid får vi samlas till Vintermötet 17/18 - May the odds 
be ever in our favor. Årets vintermöte kommer att fokusera på den värld
vi lvi lever i, hur vi tar hand om Guds skapelse både naturen och våra 
medmänniskor. Idag spelar det stor roll var man är född för vilka 
förutsättningar man har att leva det liv man vill, precis som det i 
Hungergames spelar stor roll vilket distrikt man kommer ifrån. Världen vi
lever i är orättvis och fördelningen av pengar, mat och varor har lett till 
stora klyftor mellan människor. 

Men vad kan vi kristna göra åt det? 
VVarför ska vi göra något? Och vilken roll spelar egentligen dina 
handlingar? Kan man finna goda saker även i de mörkaste tiderna när 
det inte ser ut att finnas någon lösning? Vi kommer under lägret att få 
diskutera kring vår tro och hur den kan omsättas i handling, och lyssna 
på bra föreläsare som ska få inspirera oss.

Precis som alla andra år kommer temat influera hela lägret, och ge 
möjligheter till både diskussioner och praktiska aktiviteter. Det finns helt 
enenkelt något för alla! Under årets nyårshelg ska Tallnäs omvandlas till en 
värld ni aldrig trodde att ni skulle sätta foten i…

Kommittén har taggat sen 2016, det här kommer bli en sjukt bra läger! 
May the odds be ever in our favor!

Vad är e vintermöte?
Vintermötet är ett nyårsläger som arrangeras varje år av Svenska 
Kyrkans Unga i Växjö stift. Lägret sträcker sig från den 28 december till 
1 januari på Stiftsgården Tallnäs. Vintermötet planeras och genomförs 
av en kommitté som består av 4-5 ungdomar.

På ett Vintermöte hinner man med massor av grejer! Vi har bjudit in 
spännandespännande föreläsare som kommer att prata om viktiga och intressanta 
ämnen, vi kommer att ha möjlighet till att diskutera om vår tro och 
resonera om olika sätt att stärka den. Dessutom kommer vi att hitta på 
massa annat roligt och sist, men inte minst, kommer vi att avsluta vårt 
läger traditionsenligt med ett unikt och spektakulärt nyårsfirande 
tillsammans med gamla och nya vänner.

Varför åka på vintermöte?
DeDet bästa med Vintermötet är allt! Först och främst gemenskapen, 
öppenheten, den välkomnande stämningen och chansen att träffa 
människor från andra delar av distriktet som man inte träffar så ofta. 
Att få fira nyår med gamla och nya vänner, på ett drog- och alkoholfritt 
läger. Sedan är föreläsningar och möjligheten till fördjupning väldigt 
bra, och man har chans att fördjupa sin tro, ställa frågor och höra vad 
andra tänker om saker. Vintermötet är ett väldigt kul läger som samtidigt 
geger plats åt reflektion och diskussioner, till den grad man vill ha det. 

För det är också en väldigt bra grej med Vintermötet, att det är så många 
olika människor med olika intressen som alla hittar något de gillar under 
lägret. För att inte tala om musiken, atmosfären, nyårsfirandet, alla 
workshops (också kallade hörnor), caféet, Tallnäs, alla människor och 
årets tema… Åk på årets Vintermöte på lägret så kan du själv få komma 
på vad det bästa är!


