Proposition 3: Verksamhetsplan och mål

Verksamhetsplan och mål 2017
samt preliminiär plan för 2018

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vill:
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse...

· Utveckla distriktsårsmötet för att stärka medlemmars möjligheter att påverka.
· Stärka banden mellan distriktsorganisationen och lokalavdelningarna.
· Öka antalet representanter på Riksårsmötet.

… av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

· Arbeta för att alla församlingar ska ha en aktiv lokalavdelning.
· Finna former för arrangemang för alla ålderskategorier.

Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som
grund...

· Att fler unga ska få bekanta sig med Bibeln och dess innehåll.
· Att bön, andakt, gudstjänst och mässa ska vara naturliga delar
av våra arrangemang.

...verka i hela Guds skapelse...

· Ta ansvar för den jord vi har fått låna och för framtida generationer genom att handla ekologiskt, servera vegetarisk mat och
välja miljövänliga färdmedel.
· Visa respekt och hänsyn till alla medmänniskor runt om i
världen, bland annat genom att handla Fairtrade.
· Stå upp för de förtrycka i samhället och ta ställning för jämställdhet och mänskliga rättigheter, till exempel för immigranter och hbtq-personer.
· Stärka gemenskapen med unga inom andra religioner och sam-

...och vara en gemenskap i församlingen...

· Ge unga möjligheten att växa i sina roller som ledare i olika
verksamheter.
· Erbjuda möjligheter för barn och unga att fördjupa sin tro.

… där vi får växa i tro och ansvar.

· Erbjuda mötesplatser som bejakar människors olikheter och
där alla känner sig välkomnade och önskade.
· Aktivt arbeta normmedvetet och med tillgänglighet för människor med olika funktionsnedsättningar.

2017
Arrangerar vi
Mötesplatser *
Utbildningar
ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan
Demokratiska forum**
Resa till vänstiftet i Berlin

Medverkar vi på:
Riksårsmöte
Nattkampen
Pride-arrangemang
Friluftsläger Ösjönäs

2018
Arrangerar vi
Mötesplatser *
Utbildningar
ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan
Demokratiska forum
Resa till vänstiftet Borg i Norge

Medverkar vi på:
Riksårsmöte
Nattkampen
Pride-arrangemang
Friluftsläger Ösjönäs
* Mötesplatser avser exempelvis läger och
dagsarrangemang
**Demokratiska forum avser bland annat att
påverka unga att engagera sig i kyrkovalet

