Preliminär verksamhetsplan 2022
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt
Det övergripande syftet och målet med vår verksamhet uttrycks i syftesparagrafen som lyder:
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi
vill med Kristus i centrum och dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en
gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
För oss är det självklart att alla människor har samma värde oavsett kön, sexuell läggning, etnisk
härkomst eller liknande. Rent praktiskt märks detta t ex i vår policy att inte engagera ledare som
uttrycker en ojämlik människosyn i sin yrkesroll (t ex nedvärderar kvinnliga präster, samkönad
kärlek osv).
Vi strävar efter att vara en mötesplats där unga människor kan känna trygghet och stärkas i sin
identitet. Etisk och teologisk reflektion sker i många former på våra mötesplatser genom till
exempel seminarier, workshops och rollspel, såväl planerade möten som spontant när människor
möts över en kopp te på fikarasten. Vi tror att genom detta genereras positiva effekter, som
personlig mognad, ökad förståelse för andra människor såsom medvetenhet om nödvändigheten
att ta hänsyn till konsekvenserna av våra handlingar mot såväl andra människor som världen och
miljön.

Camelots Allhelgonaläger
Antal deltagare: 160
Detta är det andra av två läger som Svenska Kyrkans Unga Camelot får i uppdrag att genomföra
åt distriktet. Detta läger genomförs på Finnåkers kursgård under allhelgonahelgen.
Allhelhonalägret har olika teman varje år. Temat formar lajv, rollspel och föreläsningar dessa är
skapade av deltagande på lägret. Gudstjänster och andakter under lägret utformas av deltagarna,
några av dessa temagudstjänst och Allhelgonamässan.

Camelots Påskläger
Antal deltagare: 160
Detta är det första av två läger som Svenska Kyrkans Unga Camelot får i uppdrag att genomföra
åt distriktet. Detta läger genomförs på Finnåkers kursgård under påskledigheten. Temat formar
lajv, rollspel och föreläsningar dessa är skapade av deltagande på lägret. Gudstjänster och
andakter under lägret utformas av deltagarna, några av dessa temagudstjänst och Påsknattsmässa.

De Ungas Kyrkomöte (DUK)
Västerås distrikt tänker delta i De Ungas Kyrkomöte. Mötet är ett sätt att berätta för
Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga
tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala.
På DUK träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt) och diskuterar och skriver
motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet. Arrangemanget följs upp med ett
Forum, där deltagarna får möta kyrkomötesledamöter för att ta samtalet vidare.

Distriktsårsmöte (DÅM)
Antal deltagare: 80
Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas varje år före april månads utgång. Årsmötet är distriktets
högst beslutande organ och innehåller naturligtvis sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi samlas
på DÅM för att tillsammans ta viktiga beslut för Distriktets framtid.

Distriktsordförandesamling
En mötesplats som förbundet arrangerar för alla distriktens ordförandepar där man träffas och
diskuterar, delar erfarenheter, nätverkar och reflekterar.

Global Trettonhelg
En mötesplats som Stiftsgården Rättvik arrangerar i tre dagar för alla åldrar. Helgen fylls av
workshops om miljöpåverkan samt olika föreläsningar, med mycket glädje och skratt. Styrelsen är
där och nätverkar samt knyter nya kontakter.

Informationskanaler
Vi jobbar för att hålla vår hemsida och våra sociala medier uppdaterade, och har som ambition
att använda den mer för att sprida information om våra arrangemang. Vi har även en
facebooksida och ett instagramkonto där vi kontinuerligt försöker uppdatera.

Internationellt arbete
Crossroads
Crossroads är en ledarutbildning och ett samarbete mellan Västerås stift, Lutherska kyrkan i
Palestina och den Anglikanska kyrkan i Lebombo stift. Vart utbildningen, om möjligt, kommer
genomföras år 2022 är ännu inte färdigt
Karagwe
Vi tänker fortsätta utveckla vårt samarbete med Karagwe stift och se vad vi kan göra för att
hjälpa deras ungdomsarbete.

Juniormöte (JUM)
Antal deltagare: 70
Ett läger som arrangeras för juniorer i Västerås distrikt. Under lägret så kommer barnen få arbeta
med ett tema som är unikt för varje år.

Konfirmandassistentutbildning
Vi medverkar på Västerås stifts konfirmandassistentutbildning som bedrivs på Stiftsgården i
Rättvik genom att berätta om och representera Svenska Kyrkans Unga. Tidigare år hade vi en
workshop om kyrkans framtid och ungas betydelse i kyrkan idag, och vill gärna fortsätta med
det.

Miniormöte (MIM)
Antal deltagare: 30
Vi stöttar Hedemora, Husby och Garpenbergs församling för att skapa ett läger riktat mot
miniorer i Västerås distrikt.

Rikshelg
Rikshelgen är ett arrangemang av förbundet där hela styrelsen deltar. Under helgen får man lära
känna de andra distriktens styrelser och andra engagerade medlemmar i organisationen, samt
diskutera frågor kring Svenska Kyrkans Unga i stort.

Riksårsmöte
Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas ombud från alla
distrikt. Ombud väljs normalt sett på distriktsårsmötet. På Riksårsmötet tar vi beslut om hela
organisationens verksamhet och budget för det kommande året.

Sala Open
Antal deltagare: 140
Sala Open är en innebandyturnering som arrangeras tillsammans med Sala-Norrby-Möklinta
lokalavdelning. Det hela börjar med en mässa i kyrkan och sedan går vi fackeltåg till
innebandyhallen där det spelas tills gryningen.

Stiftskonfirmanddagar
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 samlas kring ett viktigt tema, gärna med internationell
prägel, knutet till Svenska Kyrkans fastekampanj. Svenska Kyrkans Unga är medarrangörer för
att vi tycker att det är viktigt att unga människor samlas och för att visa vilka vi är och vad vi står
för.

Stiftsungdomsmöte (STUM)
Antal deltagare: 80
STUM är det största lägret som anordnas av distriktet, på Stiftsgården Rättvik. Varje år tillsätts
en arrangörsgrupp som bestämmer tema för lägret och arrangerar det tillsammans med
distriktsstyrelsen. På lägret får deltagarna delta på föreläsningar, gå på workshops och lära känna
nya vänner.

Styrelseutbildning (SUB)
Vi hoppas att intresset för SUB finns kvar, så att vi kan fortsätta erbjuda alla styrelser i
lokalavdelningarna en utbildning.

Digitala arrangemang och verktyg
En discordserver startades 2020 för att skapa en kanal där våra medlemmar kan
interagera med varandra mellan våra läger. Den är på uppgång och vi vill att den ska
funka som en kanal mellan distriktsstyrelsen och er medlemmar som även ni kan
använda internt för era lokalavdelningar. Det startades även en Minecraft-server i samma
satsning som är öppen för våra medlemmar att spela på.

