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Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Svenska Kyrkans Unga Västerås stift avger härmed följande berättelse
över föreningens verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2020
Styrelse
David Andersson - Ordförande
Hannes Tegerstrand - Vice Ordförande
Amanda Laine - Ledamot
Maja Gjervaldsaeter - Ledamot
Erik Widenfalk - Ledamot
Julia Domberg - Ledamot
Emanuel Hellström - Ledamot
Josefine Nergård - Ledamot
Samuel Lässman - Ledamot
Revisorer
Lotta Bergman
Robin Ahlberg
Hampus Sahlman (revisorssuppleant)
Jonathan Gunnstedt (revisorssuppleant)
Valberedning
Mathias Amrén (sammankallande)
Julia Tuvesson
Övriga valda
Charlotte Brolin - adjungerad till Finnåkers styrelse
Sofia Carlsson – ledamot i Stiftsgården Rättviks styrelse
Harald Götlind – ledamot i Stiftsgården Rättviks styrelse
Olov Loyd – adjungerad ersättare 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 1130 st, en tråkig minskning från förra året med 72 st.
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Detta år blev ett alldeles speciellt år. I mitten på mars stängde nästan hela Sverige ner på grund
utav en pandemi orsakad av spridning av viruset Covid-19. Några arrangemang hann vi hålla
som vanligt men de flesta tvingades vi ställa in. Distriktsstyrelsen vill meddela att vi är ledsna för
att vi inte kunnat vara verksamma och genomföra alla våra läger. Men! vi blickar framåt och
försöker på nytt. Distriktsstyrelsen vill ändå passa på att ägna ett tack till alla medlemmar som
medverkat eller bidragit på några av våra arrangemang. Vi ser fram emot att träffas på framtida
arrangemang när omständigheterna tillåter!
Tack vare bidrag från Region Västmanland och Region Dalarna har vi haft möjlighet att genomföra
digital verksamhet istället för fysisk.
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Global Trettonhelg
Stiftsgården Rättvik, 3 – 6 januari.
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt skickade deltagare på Global
Trettonhelg för att nätverka och knyta nya kontakter. Global Trettonhelg är ett
generationsöverskridande läger som i år handlade om nyckeln till utveckling, jämställdhet.
Lägret var fylld av workshops om temat samt olika föreläsningar. Lägret arrangerades av
Stiftsgården Rättvik.

Juniormötet (JUM)
Stiftsgården Rättvik, 7 - 9 februari
Antal deltagare: 50
Juniormötet är ett läger som arrangeras för juniorerna i Västerås distrikt. Årets tema var de fyra
elementen jord, eld, vatten, luft. Under lägret så fick barnen uppleva workshops på varje
element t.ex utepass, pyssel, lek med mera. Brandkåren kom på besök och lärde barnen om
brandsäkerhet. Deltagarna var nöjda med arrangemanget.

Sala Open
Sala, 21–22 februari
Antal deltagare: 134
Sala Open är en innebandyturnering som arrangerades i samarbete 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 uppskattat bland deltagarna.
Vinnare i årets upplaga var Ludvika!

Stiftskonfirmanddagarna
Fighting the Darkness Mora, 7 mars
Älskad Västerås, 21 mars - INSTÄLLT
Antal deltagare: ca 500
Stiftskonfirmanddagarna samlar vanligtvis 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 Together.
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. I år var det dock ett speciellt år
då det startade en pandemi i mitten på mars på grund utav spridningen av viruset Covid-19.
Fighting the Darkness hann äga rum, men Älskad blev tyvärr inställt.

Camelot Påskläger
Finnåkers kursgård, 26 -30 mars
INSTÄLLT
Camelots påskläger är ett rollspelsläger arrangerat av Svenska Kyrkans Unga Camelot på
uppdrag av Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt. Under lägret bjuds det i vanliga fall på
disco, spelturneringar, bankettlajv och ett större lajv. Lägret har varje år ett tema och ett namn på
lajvet. Varje år hålls en temamässa och en påsknattsmässa och nionde timmen en gudstjänst.
Camelots läger brukar vara väl mottaget och flera av deltagarna återkommer varje år. Detta läger
blev tyvärr inställt på grund av pandemin.
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Distriktsårsmöte (DÅM)
Kyrkbacksgården Västerås, 4 april
Antal deltagare: 41
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)
Stiftskansliet,Västerås, 6-8 augusti
Antal deltagare: 14
RÅM är organisationens högst beslutande organ, ungefär som DÅM fast större. Årets
riksårsmöte hölls digitalt där alla stift deltog var för sig. Västerås stift samlades och hade en RÅM
helg på stiftskansliet i Västerås. Helgen bjöd på bland annat grillkväll och poängjakt för
deltagarna. Dans med biskopen spelades in. Det var även debatt och ett givande möte. Under
mötet valdes en deltagare från Västerås stift till FS, vilken var den yngsta någonsin att väljas in till
FS(!), och en till förbundsvalberedningen.

Det Ungas Kyrkomöte
Uppsala, 28 – 29 september
INSTÄLLT
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt skickade inga representanter till De Ungas
Kyrkomöte.

Rikshelgen
Inställt av förbundet
Rikshelgen tog år 2020 ett sabbatsår för evaluering från förbundsstyrelsens håll. Vi hoppas
starkt att vi kan få en ny rikshelg i oktober år 2021 istället!

Konfirmandassistentutbildning
Stiftsgården i Rättvik, oktober
INSTÄLLT
Konfirmandassistentutbildningen som Västerås stift bedriver på Stiftsgården i Rättvik är en
utbildning för andra och tredje-års assistenter i stiftets församlingar. I år blev det tyvärr inställt
på grund utav pandemin

Camelot Allhelgonaläger
Finnåkers kursgård, 28 oktober - 1 november
INSTÄLLT
Camelots Allhelgonaläger är ett rollspelsläger arrangerat av Svenska Kyrkans Unga Camelot
på uppdrag av Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt. Under lägret bjuds det vanligtvis på
disco, draft, bofferturnering, föreläsning, bankettlajv, årsmöte och ett större lajv. Lägret har
vanligtvis ett tema och lajvet ett namn. Utöver temamässa har vi ljuständning och
Allhelgonamässa. Lägret brukar vara väl mottaget av deltagarna. Tyvärr blev lägret inställt på
grund utav pandemin.
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Stiftsungdomsmöte (STUM)
Stiftsgården Rättvik, 29 oktober - 1 november
INSTÄLLT
STUM är ett läger då flera ungdomar från hela stiftet samlas för att umgås och mötas från
hela stiftet. Vanligtvis hålls olika föreläsningar, workshops och andra pass med mera.
Traditionen är att hålla ett dirro, äta god mat på en supé och avsluta sista kvällen med en stor
mässa. Temat var i år den digitala världen. Tyvärr blev lägret inställt på grund utav
pandemin.

Miniormöte (MIM)
Hedemora, 21 - 22 november
INSTÄLLT
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. I år blev lägret inställt på grund utav
pandemin. Lägret brukar vara mycket uppskattat av deltagarna.

Mellandagsläger
Stiftsgården Rättvik, 29-30 december
INSTÄLLT
Mellandagsläger arrangeras vanligtvis på Stiftsgården Rättvik i mellandagarna. 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. Årets tema var
parkering förbjuden och skulle hållas via zoom. Tyvärr blev lägret inställt på grund utav för få
anmälda.

Internationellt arbete
Crossroads
INSTÄLLT
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. Årets upplaga av Crossroads var planerat att hållas i
Mocambique men blev tyvärr inställt på grund av den rådande pandemin.

Informationskanaler
Informationskanalerna har under 2020 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.
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Ungdomsrådgivare till biskopen
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt tillhandahåller en av fyra platser som biskopens
ungdomsrådgivare. Rådgivarna gav biskopen råd och input ur ett ungdomsperspektiv.

Styrelsesammanträden
Under året har styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt haft regelbundna möten
ca en gång i månaden. Vi har blandat fysiska möten med möten över internet, för att spara på
pengar men även på grund av pandemin. 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.

Digitala arrangemang och verktyg
En discordserver startades för att skapa en kanal där våra medlemmar kan interagera med
varandra. Den är fortfarande ny men är på uppgång. Det startades även en Minecraft-server
som är öppen för medlemmarna att spela på. Även denna är på uppgång.
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