
Nattkamp - Face the Book
28-29 September på Gransnäs, Linköpings stift
Kostnad: 250 kr 
Sista anmälningsdag: 12 september
Mer information finns på www.nattkampen.se.

Vintermöte
28 December - 1 Januari på Tallnäs
Kostnad: 950 kr
Sista anmälningsdag: 8 december
Beskrivning: Anton, Lisa, Gabriel, Hanna och Hedvig vill bjuda in dig 
till ett förtrollande nyår på Tallnäs för att fira in 2014. Du kommer träffa 
gamla och nya vänner, mysa på Tallnäs och lära känna Gud lite bättre. Det 
kommer bli magiskt!

Minior- och Juniorläger - Fotspår
4-6 Oktober på Tallnäs
Kostnad: 400 kr  Målgrupp: 7-13 år
Sista anmälningsdag: 15 september
Under lägret kommer kommer det genomföras aktiviteter utifrån lägrets 
tema. Några aktiviteter är; Äventysbana, skapande, drama, lek, lägerbål 
m.m. Mer information kommer.

Mitterminsmöte - Äntligen på väg!
18-20 Oktober i Läckeby
Kostnad: 400 kr  Målgrupp: 15-30 år
Sista anmälningsdag: 29 september
Packa ner vandringsskorna och det glada humöret så ger vi oss ut i de 
småländska skogarna tillsammans. Där ska vi lära känna nya vänner, Gud 
och oss själva genom lek och allvar.

Fördjupningskurs - Ledarskap
6-8 December på S:t Sigfrids folkhögskola
Kostnad: 800 kr 
Sista anmälningsdag: 17 november
Beskrivning: I den här kursen kommer vi att fokusera mycket på ledaren 
själv. Att vara medveten om sig själv och hur man interagera är en viktig 
förutsättning för lyckat ledarskap.

Det händer under våren 2014
Lägerplaneringskurs 24-26 januari
Grundkurs för unga ledare 31 jan - 2 februari
Fördjupningskurs krishantering 7-9 februari
Mitterminsmöte 14-16 mars
Distriktsårsmöte 28-30 mars 
Fördjupningskurs konfirmandledare 4-6 april
Grundkurs outdoor 1-4 maj
Styrelseutbildning för lokalavdelningsstyrelser 11-13 april
Världens fest 30 maj - 1 juni
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Det händer i

Grundkurs för unga ledare
6-8 September på S:t Sigfrids folkhögskola
Kostnad: 800 kr 
Sista anmälningsdag: 18 augusti
Kursen innehåller bland annat föreläsningar och arbetspass om ledarskap, 
roll och gränssättning, mobbning och sociala medier.

Projekt Människovärde - Ambassadörsutbildning
8-10 November på S:t Sigfrids folkhögskola
Kostnad: Gratis!
Sista anmälningsdag: 11 oktober
Kursen handlar om att praktiskt och teologiskt arbeta mot främlingsfien-
tlighet. ”Hur vi behandlar främlingen och flyktingen är ett lackmustest på 
hur vi lever och praktiserar vår kristna tro. I det mötet finns också mötet 
med gud.”

Mer information om alla läger finns på vår hemsida
www.svenskakyrkansunga.com. Om du undrar något annat är du väl-
kommen att kontakta vår konsulent Gunnar på telefon 0470-773848 
eller på mejl gunnar.thiel@svenskakyrkan.se.

VÄLKOMMEN!


