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Att bli anförtrodd en uppgift gör både att en växer som människa och att en
lättare blir en del av ett sammanhang. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs
stift vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra
största och viktigaste områden är våra utbildningar för unga.
Vi har fyra olika inriktningar på våra utbildningar: Ung Ledare, Ledarutbildning
17+, Ung Ideell och Ung Musiker. Vi tycker att det är viktigt att utbildningarna är
knutna till kursdeltagarnas hemförsamlingar. Detta innebär att varje församling
som har deltagare på kurserna också skall ha handledare som stöttar och
vägleder deltagare under utbildningens gång. Utbildningarna kommer också att
ha tydlig koppling till församlingens gudstjänst.

Fyra olika utbildningsspår
UNG LEDARE för dig som är 15-17 år och är eller kommer att bli ideell
ledare i församlingens barn och konfirmandverksamhet. Ingen tidigare
erfarenhet krävs.

LEDARUTBILDNING 17+ för dig som är 17-25 år, och har minst ett års

erfarenhet som ideell ledare i barn-, konfirmand- eller ungdomsverksamhet.

UNG IDEELL för dig som är 15 år eller äldre och vill eller kommer att

bli ideell i församling. Fördjupa din egen tro, hitta dina gåvor och se vilka
möjligheter det finns att ta plats och bidra i församlingen för just dig.

UNG MUSIKER för dig som är 15 år eller äldre och vill bidra med din musik i
församlingen. Vi fördjupar oss i hur du kan hitta ditt eget uttryckssätt, använda
musiken och vilka vägar det kan finnas att musicera i kyrkan.

PRAKTISK INFORMATION
VAR OCH NÄR?

Helsjöns folkhögskola
Delkurs 1: 8-10 november, 2019 --- Delkurs 2: 17-19 januari, 2020

KURSAVGIFT

Deltagaravgift med kost och logi i rum med säng: 2050:(1750:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, ej aktiv lokalavdelning)
(1550:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, aktiv lokalavdelning)
Deltagaravgift med kost och golvlogi: 650:(350:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, ej aktiv lokalavdelning)
(150:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, aktiv lokalavdelning)
Bussresa till Helsjön
Vill du resa med den gemensamma bussen till och från Helsjön tillkommer
en kostnad på 300:- (priset gäller bussresa båda helgerna).

ANMÄLAN

Du anmäler dig via Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts hemsida
senast fredagen den 25 oktober 2019, se adress nedan.
Avanmälan kan göras fram till och med 30 oktober klockan 12:00 till
ungagbg@svenskakyrkan.se. Uteblir du utan giltig avanmälan eller
giltigt sjukintyg debiteras hela kurskostnaden.

MER INFORMATION

Vi uppdaterar regelbundet information på webben,
www.skug.se/uncategorized/utbildningar-for-unga/
Du kan också kontakta Björn Edvardsson,
031-771 30 46, bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se

Svenska Kyrkans Unga, en del av något större...
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenskakyrkan. Vi
vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en
gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad
vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. Det viktigt att unga människor får träffas för att diskutera och fundera
tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en
ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället. Som medlem åker du också
subventionerat på våra arrangemang. Det finns många skäl till att bli medlem i Svenska
Kyrkans Unga. Oavsett vilka dina skäl är räcker det med att du ställer dig bakom denna
syftesparagraf.
Läs mer och bli medlem på http://medlem.svenskakyrkansunga.org

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift
Box 119 37, 404 39 Göteborg
Besöksadress: Läppstiftet, Lilla Bommen 1, våning 2
Tel: 031-771 30 45
E-post: ungagbg@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkansunga.se/goteborg

Våra utbildningar genomförs
i samverkan med:

HELSJÖN
F O L K H Ö G S K O L A

