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Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Svenska Kyrkans Unga Västerås stift avger härmed följande berättelse
över föreningens verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2019
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Amanda Laine - Ledamot
David Andersson- Ledamot
Erik Bohm - Ledamot
Hannes Tegerstrand - Ledamot
Jonathan Gunnstedt - Ledamot
Josefine Nergård - Ledamot
Lisa Björk - Ledamot (t.om. 2019-10-11)
Revisorer
Elin Karls
Robin Ahlberg
Victor Månsson (revisorsuppleant)
Valberedning
Daniel Andersson (Sammankallande)
Emma Nordlander
Jonatan Karlsson
Övriga valda
Charlotte Brolin - adjungerad till Finnåkers styrelse
Sofia Carlsson – ledamot i Stiftsgården Rättviks styrelse
Harald Götlind – adjungerad ersättare i Stiftsgården Rättviks styrelse
Olov Loyd – adjungerad till Stiftsgården Rättviks styrelse
Hannes Tegerstrand – adjungerad ersättare till Stiftsgården Rättviks styrelse
Oskar Bengtz - Representant i styrelsen till Stiftelsen Sundborns Gamla prästgård
Louise Ekholm - Adjungerad till Stiftelsen Sundborns Gamla stiftsgårds styrelse

Medlemsantal
Vid årets slut 1202 st. En ökning från förra året med 44st. (!)
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Distriktsstyrelsen vill passa på att ägna ett tack till alla medlemmar som medverkat eller bidragit
på några av våra arrangemang. Listan med aktiviteter kan göras lång, men utan er hjälp och ert
deltagande hade vi inte kunnat göra något av det!
Tack vare bidrag från Region Västmanland och Region Dalarna har vi haft möjlighet att
genomföra våra arrangemang.
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Global Trettonhelg
Stiftsgården Rättvik, 3 – 6 januari.
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt skickade deltog på Global Trettonhelg
för att nätverka och knyta nya kontakter. Global Trettonhelg är ett
generationsöverskridande läger som i år handlade om demokrati. Lägret var fylld av workshops
om temat samt olika föreläsningar. Lägret arrangerades av Stiftsgården Rättvik.

Juniormötet (JUM)
Stiftsgården Rättvik, 8 - 10 februari
Antal deltagare: 70
Juniormötet är ett läger som arrangeras för juniorerna i Västerås distrikt. Årets tema var
“Demokrati”, under lägret så fick barnen uppleva workshops, utepass, pyssel och samtal om vad
demokrati innebär. Deltagarna var väldigt nöjda med arrangemanget.

Sala Open
Sala, 16–17 februari
Antal deltagare: 78
Sala Open är en innebandyturnering som arrangerades tillsammans med Sala-Norrby-Möklinta
lokalavdelning. Vi firade mässa i Kristina kyrka och sedan gick vi fackeltåg till innebandyhallen.
Sedan spelades innebandy till gryningen. Arrangemanget var mycket uppskattat bland deltagarna.

Stiftskonfirmanddagarna
Älskad Västerås, 17 mars
Fighting the Darkness Mora, 10 mars
Antal deltagare: 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 att träffas och samtala kring ett viktigt tema, I år var temat ringar på
vattnet där vi fick reflektera över att små handlingar kan få stora effekter. Svenska Kyrkans Unga
var medarrangörer till dagarna för att vi tycker att det är viktigt att unga människor samlas och
för att visa vilka vi är och vad vi står för.

Camelot Påskläger
Finnåkers kursgård, 18 april - 22 april
Antal deltagare: 195
Camelots påskläger är ett rollspelsläger arrangerat av Svenska Kyrkans Unga Camelot på uppdrag
av Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt. Under lägret bjöds det på disco, spelturneringar,
bankettlajv och ett större lajv. Lägrets tema var reformation för att Svenska Kyrkans Unga
Camelot utvecklat ett rollspel med samma tema. Lajvets namn var "Space pilgrim 3” och
reflekterade temat med förtryckande styre i behov av reformation.
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Utöver en temamässa hade vi en påsknattsmässa och nionde timmen gudstjänst.
Lägret väl mottaget av deltagarna, och den kritiken av mindre omfattning vi fick tar
vi med oss till nästa läger.

Distriktsårsmöte (DÅM)
Stiftsgården Rättvik, 12 - 14 april
Antal deltagare: 50
Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas varje år före april månads utgång. Årsmötet är distriktets
högsta beslutande organ och innehöll naturligtvis sedvanliga årsmötesförhandlingar, men även
tid för deltagarna att nätverka med varandra och umgås.

Riksårsmötet (RÅM)
Hallunda, Stockholms distrikt 8 - 11 augusti
Den andra augusti hoppade 16 personer på sina tåg mot Stockholm och Hallunda, för att samlas
till Riksårsmötet. RÅM är organisationens högst beslutande organ, ungefär som DÅM fast större.
Vi fyllde alla våra platser även i år, något som vi i distriktsstyrelsen är mycket nöjda med. Mötet
bjöd på flera viktiga diskussioner och beslut, som t.ex. att valberedningen får möjlighet att lägga
förslag även efter handlings stoppet. Årets resor innehöll sån tur var på mindre strul.

Det Ungas Kyrkomöte
Uppsala, 28 – 29 september
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt skickade tre representanter till De Ungas Kyrkomöte
som anordnas av förbundet. Under mötet funderade man tillsammans över frågor som rör
Svenska kyrkans nutid och framtid. Mötet formulerade motionssvar via konsensusmodellen till
17 motioner, som sedan skickades vidare till Kyrkomötet.

Rikshelgen
Stiftsgården Rättvik, 18 - 20 oktober
Under en helg åkte några av ledamöterna till Stiftsgården Rättvik för att träffa andra
distriktsstyrelser inom organisationen. Helgen bestod av olika workshops där vi bland annat
diskuterade demokratins förfall, lärde oss om medlemssidorna och fick lära oss om krav som
ställs och hur det påverkar oss. Utöver det fick vi tillfälle att nätverka, lära oss mer om vår
organisation och ha ett kort styrelsemöte.

Konfirmandassistentutbildning
Stiftsgården i Rättvik, 11- 13 oktober
Konfirmandassistentutbildningen som Västerås stift bedriver på Stiftsgården i Rättvik är en
utbildning för andra och tredje-års assistenter i stiftets församlingar. I år var vi i styrelsen där och
höll en workshop om hur unga kan påverka, och passade även på att leka lite för att låta
deltagarna springa av sig lite.
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Miniormöte (MIM)
Hedemora, 20 – 21 oktober
MIM är ett läger för barn i Västerås Distrikt som anordnas årligen i Hedemora.
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling anordnar lägret på uppdrag av
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt. Lägret var mycket uppskattat av deltagarna.

Camelot Allhelgonaläger
Finnåkers kursgård, 30 oktober – 3 november.
Antal deltagare: 197
Camelots Allhelgonaläger är ett rollspelsläger arrangerat av Svenska Kyrkans Unga Camelot på
uppdrag av Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt. Under lägret bjöds det på disco, draft,
bofferturnering, föreläsning, bankettlajv, årsmöte och ett större lajv. Lägrets tema var Les
Miserables vilket speglades i både temamässa och det större lajvet. Lajvets namn var Lajv
Miserables och handlade om junirevolutionen i musikalen Les Miserables. Utöver temamässa
hade vi ljuständning och Allhelgonamässa. Lägret var väl mottaget av deltagarna.

Stiftsungdomsmöte STUM
Stiftsgården Rättvik 31 oktober – 3 november
STUM är ett läger då flera ungdomar från hela stiftet samlas för att umgås och får se på olika
föreläsningar som håller sig till en viss tema, i år var temat “together”. Vi hade tre olika
workshops i olika tillfällen då deltagarna fick välja vilken dom ville gå på. Något som var
annorlunda i år var att vi hade dirro på fredag kvällen och sedan hade vi supe och bal på
lördagen.

Mellan19
Stiftsgården Rättvik 27 – 30 december
Mellan19 arrangeras på Stiftsgården Rättvik i mellandagarna av Stiftsgården. Lägret riktar sig till
ungdomar mellan 15 och 18 år som inte vill vara hemma under mellandagarna, eller bara är sugna
på att åka på läger. Lägret är helt självförsörjande eftersom personalen är ledig. Styrelsen
beslutade att budgetera 15 000 kr till Mellan19 som en diakonal satsning.

Internationellt arbete
Crossroads
Årets upplaga av Crossroads var i Sverige, och deltagare från vårt stift skickades till Stiftsgården
Rättvik för att möta ungdomar från Palestina och Mocambique. Crossroads är ett treårigt
projekt, och en ledarutbildning, där deltagare från Mocambique, Palestina och Sverige träffas och
delar med sig av tro, livserfarenheter och tankar om livet med andra ungdomar från andra
bakgrunder.
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Informationskanaler
Informationskanalerna har under 2019 fortsatt att växa. Facebook och Instagram
har använts för att sprida information, men även för att dela med oss av vad som
hände på våra läger och event. Vi har arbetat mer med hemsidan för att kunna
använda den som en till kanal där alla medlemmar kan gå in och hämta information om våra
arrangemang.
Vi har även haft instagram-veckor, där våra medlemmar och styrelseledamöter har turats om att
lägga upp under en vecka var.

Ungdomsrådgivare till biskopen
Svenska Kyrkans Unga har en av fyra platser som biskopens ungdomsrådgivare. Rådgivarna gav
biskopen råd och input ur ett ungdomsperspektiv. Rådgivarna har bland annat medverkat vid
mässor och kyrkomötet.

Styrelsesammanträden
Under året har styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt haft regelbundna möten
ca en gång i månaden. Vi har blandat med möten över internet, för att spara på pengar, och på
olika lokalavdelningar samt våra två stiftsgårdar för att få en geografisk spridning. Under våra
möten diskuterades många olika frågor. Den fråga styrelsen har lagt mest vikt vid är våra
arrangemang och planering, genomförande och utvärdering av dessa. Vi har även lagt stort fokus
på att skapa en stabil grund som framtida styrelser kan arbeta med.
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