
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

LILLA ÅRSMÖTET 2014



2

     INNEHÅLL
	 	 	 	 	 3		 Inledning

	 	 	 	 	 4		 Upptäcka	och	dela	tro

	 	 	 	 	 6		 I	hela	Guds	skapelse

	 	 	 	 	 10		 Av	barn	och	unga

	 	 	 	 	 18		 Öppen	gemenskap

	 	 	 	 	 22		 Kommunikation

	 	 	 	 	 24		 Organisationer	och	nätverk

	 	 	 	 	 26		 Förbundsstyrelsen	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 28		 Förbundskansliet

	 	 	 	 	 30	 Sammanfattning

	 Har	du	lässvårigheter	och	vill	ha	verksamhetsberättelsen	2013	i	ett	annat	typsnitt?	
	 Hör	av	dig	till	therese.gustafsson@svenskakyrkan.se.



3

Så	skriver	vi	till	ännu	ett	år	i	Svenska	Kyrkans	Ungas	
historiebok!	2013	har	varit	ett	händelserikt	år	där	vi	har	firat	
20	år	och	påbörjat	ett	utmanande	arbete	kring	barnkonsek-
vensanalys	tillsammans	med	Svenska	kyrkan.
			
Vårt	stora	demokratiprojekt	har	dessutom	avslutats.
”Ett	enat	folk	på	väg”	är	projektet	där	vi	har	vältrat	oss	i	
demokrati-	och	påverkansfrågor	och	pratat	om	hur	Svenska	
Kyrkans	Unga	egentligen	vill	hålla	årsmöten	och	vara	mer	
demokratiska.	Vill	vi	träffas	varje	år	eller	funkar	det	med	
vartannat?	Vill	lokalavdelningarna	fortsätta	skicka	om-
bud?	Hur	många	ska	sitta	i	förbundsstyrelsen?	Bör	vi	vara	
i	samma	stad	varje	år?	Projektet,	som	har	löpt	över	två	år,	
resulterade	i	en	proposition	från	förbundsstyrelsen	där	de	
största	förändringarna	skulle	innebära	fullt	beslutande	års-
möte	varje	år	och	att	distrikten	får	skicka	ombud	istället	för	
lokalavdelningarna.	
			Den	här	propositionen	antogs	på	Stora	årsmötet	2013	
med	enkel	majoritet,	vilket	innebär	att	fler	än	hälften	men	
inte	tillräckligt	många	för	en	stadgeändring,	tyckte	att	den	
skulle	godkännas.	Propositionen	kommer	därför	att	tas	
upp	igen	på	Stora	årsmötet	2015	som	förslag	på	förändrade	
årsmötesformer.	Och	nu	gäller	det	att	vi	håller	liv	i	det	här	
snacket	och	alla	kloka	samtal	som	förts	de	två	senaste	åren.

2013	var	även	året	då	Svenska	kyrkan	på	allvar	började	ar-
beta	med	barnkonsekvensanalys	och	det	beslut	som	fattades	
på	kyrkomötet	hösten	2012,	att	beslut	som	fattas	i	Svenska	
kyrkan	ska	barnkonsekvensanalyseras	–	det	är	coolt!	
			
Mycket	har	hänt	i	och	runt	Svenska	Kyrkans	Unga	under	
2013	och	jag	blickar	mot	2014	med	spänning,	Lilla	årsmö-
tet	nalkas	än	en	gång.	

			Hur	blir	vi	mer?	Hur	blir	vi	fler?	På	Stora	årsmötet	beslu-
tade	vi	också	att	ge	förbundsstyrelsen	i	uppdrag	att	ta	fram	
ett	mervärdesdokument	för	Svenska	Kyrkans	Unga,	och	den	
processen	är	i	full	gång.	Att	få	prata	om	organisationens	
kärna	och	mervärde,	liksom	vår	identitet,	är	otroligt	spän-
nande	och	utmanande!	Och	att	få	prata	med	varandra	om	
varför	vi	är	medlemmar	i	Svenska	Kyrkans	Unga	–	hur	ser	
din	berättelse	om	Svenska	Kyrkans	Unga	ut?	
			
Slutligen	vill	jag	uppmana	dig	som	läser,	förhoppnings-
vis	dig	som	medlem,	att	kika	in	på	storify.com/SvKyr-
kansUnga/twitterbomben-medlemforatt	och	hashtaggen	
#medlemföratt.	#medlemföratt	föddes	på	Twitter	under	
Rikshelgen	2013	i	Sigtuna	där	riksaktiva	och	förtroende-
valda	i	distrikten	samlades	för	att	utbildas	och	utvecklas	
tillsammans.	Den	här	hashtaggen	blev	starten	på	en	kam-
panj	och	resulterade	i	en	Twitter-storm	där	medlemmar	från	
hela	landet	förkunnade	varför	de	är	medlemmar	i	Svenska	
Kyrkans	Unga.	Gör	du	detsamma!	Fundera	på	varför	du	är	
medlem	i	världens	bästa	barn-	och	ungdomsorganisation	
och	prata	med	andra	om	det.	För	det	är	ju	trots	allt	så,	att	vi	
bör	tala	med	andra	om	vad	det	är	som	gör	att	vi	lägger	själ	
och	hjärta	i	Svenska	Kyrkans	Unga,	det	är	absolut	det	lätt-
taste	sättet	att	bjuda	in	andra	på.	Svenska	Kyrkans	Unga	är	
en	organisation	att	vara	stolt	över!	Vi	fortsätter	tala	med	och	
för	barn	och	unga	i	Svenska	kyrkan,	att	skapa	mötesplatser	
som	kan	få	barn	och	unga	att	växa	i	tro	och	ansvar	–	det	är	
vårt	uppdrag.

Jag	hoppas	att	du	ska	känna	dig	inspirerad	och	pepp	efter	
att	du	läst	årets	verksamhetsberättelse,	det	är	trots	allt	värl-
dens	bästa	barn-	och	ungdomsorganisation	du	är	medlem	i!	
Fred!

SVENSKA KYRKANS UNGA 2013

Amanda	Carlshamre
Förbundsordförande	
Svenska	Kyrkans	Unga
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Stora årsmötet 2011 beslutade

...	att	låta	vår	kristna	identitet	genomsyra	rörelsen	på	ett	mer	tydligt	sätt.
...	att	skapa	möjligheter	för	unga	människor	att	dela	med	sig	av	och	växa	i	sin	kristna	tro.

...	att	verka	för	möten	mellan	Svenska	Kyrkans	Ungas	medlemmar	och	andra	
livsåskådningar,	religioner	samt	andra	kristna	trostraditioner.

(Ur verksamhetsinriktningen)

UPPTÄCKA OCH DELA TRO

ARBETSGRUPPEN FÖR 
KRISTEN TROS- OCH IDENTITETSFRÅGOR
Arbetsgruppen	har	haft	fyra	fysiska	möten	och	tre	Skype-
möten	under	året.	För	att	se	hur	distrikten	jobbar	med	
tros-	och	identitetsfrågor	har	gruppen	tittat	på	distriktens	
verksamhetsplaner	och	tagit	fram	underlag	till	förbunds-
styrelsen.	Gruppen	har	också	tagit	fram	en	mall	för	olika	
workshops	om	kristen	tro	som	kan	hållas	vid	besök	i	distrikt	
eller	lokalavdelningar	och	arbetat	med	en	kommunikations-
plan	för	gruppens	arbete.
			Arbetsgruppens	medlemmar	har	turats	om	att	sköta	
Twitterkontot	@SvKUngaTro	och	varje	vecka	twittrat	om	
tro	och	liv.	Gruppen	har	även	kommit	med	synpunkter	och	
idéer	på	materialet	till	medlemstidningen	Troligt	och	hem-
sidan	www.troligt.org.	Under	hösten	undersöktes	möjlig-
heterna	att	börja	med	podcasts	om	tro	under	nästa	år.

Kristen	tro	och	identitetsgruppen	har	bestått	av:	
Andreas	Larsson,	Skara	distrikt,	sammankallande	(till	oktober)
Sofia	Söderborg,	Uppsala	distrikt
Lovisa	Pihl,	Göteborgs	distrikt
Johanna	Ekedahl,	Skara	distrikt	(till	augusti)
Johanna	Sjöström,	Linköpings	distrikt,
(från	augusti,	sammankallande	från	oktober)
Isabella	Broman,	Stockholms	distrikt	(från	oktober)
Marcel	Génetay,	Stockholms	distrikt	(till	augusti),
förbundsstyrelserepresentant	(från	augusti)
Johan	Boj	Garde,	förbundsstyrelserepresentant	(till	augusti)	
Maria	Hammarström,	Teologisk	samordnare 

KOLLEKTKAMPANJEN
Tre	gånger	per	år	samlas	det	in	pengar	till	Svenska	Kyrkans	
Ungas	riksförbund	runt	om	i	Svenska	kyrkan	i	söndagens	
gudstjänst,	så	kallad	rikskollekt.	Det	är	ett	tillfälle	när	
Svenska	Kyrkans	Unga	kan	uppmärksammas	lokalt	i	för-
samlingens	gudstjänst.	2013–2014	har	vår	kollekt-
kampanj	det	samlade	temat	#görfrednu	och	behandlar	fred	
ur	många	olika	synvinklar.	
			Årets	kollektsöndagarna	inföll	på	Jungfru	Marie	bebådel-
sedag	(17	mars),	femte	söndagen	i	påsktiden	(28	april)	och	
tredje	söndagen	i	Advent	(15	december).	Deras	teman	var:	

fred	som	demokrati,	fred	som	skapelsefred	med	miljön	och	
fred	som	icke-diskriminering.	Till	varje	kollektsöndag	skrevs	
det	ett	kollektcirkulär,	en	kort	text	som	är	tänkt	att	läsas	
upp	i	kyrkan	när	kollekten	tas	upp,	och	ett	ledarmaterial	
med	bland	annat	förslag	på	värderingsövningar,	diskussions-
frågor,	lekar	och	bibelstudier	kopplade	till	temat.	Allt	går	att	
hämta	på	www.svenskakyrkansunga.se.	

HEMSIDAN
På	Svenska	Kyrkans	Ungas	hemsida	publiceras	varje	vecka	
en	ny	kommentarstext	kopplad	till	kommande	söndags	bi-
beltext	och	tema.	Tanken	är	att	man	som	läsare	eller	ledare	
ska	kunna	hämta	inspiration	till	en	andakt	eller	funderingar	
inför	söndagens	gudstjänst.	Dessutom	finns	en	bön,	en	dikt	
och	ett	andaktsförslag	på	hemsidan,	som	också	
uppdateras	regelbundet.	

TROLIGT
Tidningen	Troligt	är	ett	sätt	för	Svenska	Kyrkans	Unga	att	
spegla	verksamhetsinriktningen	och	de	frågor	som	är	viktiga	
för	rörelsen	och	medlemmarna.	I	varje	nummer	av	Troligt	
finns	det	sidor	som	handlar	om	tro	och	om	det	som	är	
aktuellt	i	kyrkoåret,	och	frågesidor	där	präst,	församlingspe-
dagog	och	teolog	svarar	på	frågor	om	tro	och	liv.	På	Troligts	
hemsida,	www.troligt.org,	läggs	det	också	upp	material.	Läs	
mer	om	Troligt	och	troligt.org	på	kommunikationssidorna	
22–23.

SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA OCH LEDARINSTITUTET
Föreningen	Sigtuna	folkhögskola	består	av	Svenska	Kyrkans	
Unga,	Sigtunastiftelsen	och	Sensus.	Föreningen	är	huvud-
man	för	Sigtuna	folkhögskola.	
			Ledarinstitutet	är	ett	av	husen	som	ligger	på	folkhögskole-
området.	Denna	ägdes	av	Svenska	Kyrkans	Ungas	och	hyrs	
av	folkhögskolan	till	utbildningsverksamhet.	Efter	en	längre	
försäljningsprocess	sålde	Svenska	Kyrkans	Unga	byggnaden	
i	augusti.	Folkhögskolan	hyr	fortsatt	byggnaden	under	läs-
året	2013	och	i	halvårsskiftet	2014	övergår	fastigheten	
till	den	nya	ägaren.	Läs	mer	om	skolans	verksamhet	på	
www.sigtuna.fhsk.se.
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Jag	heter	Maria Hammarström	och	är	teologisk	samordnare.	
Mina	huvudsakliga	arbetsuppgifter	är	det	teologiska	och	peda-
gogiska	innehållet	i	vår	medlemstidning,	hemsida	och	material,	
samt	projekt	och	arbetsgrupper	med	Svenska	kyrkan	och	andra	
organisationer.	Jag	undervisar	blivande	församlingspedagoger	
i	teologi	på	Sigtuna	folkhögskola,	som	Svenska	Kyrkans	Unga	
är	en	av	huvudmännen	för.	Jag	är	också	med	i	arbetsgruppen	
för	kristen	tros-	och	identitetsfrågor	och	arbetsgruppen	för	
De	Ungas	Kyrkomöte.	Kontakta	mig	gärna	om	du	vill	ha	
hjälp	med	teologiska	eller	pedagogiska	frågor.

Våra tre kollektaffischer som vi använde under 2013.

Andaktssidan på www.troligt.org där det läggs upp andaktsförslag. Där hittar man också annat ledarmaterial.
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GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Verksamhet
Arbetsgruppen	spred	under	året	information	om	och	utveck-
lade	Svenska	Kyrkans	Ungas	arbete	med	globala	frågor	på	olika	
sätt.	Exempel	på	vad	arbetsgruppen	gjorde	under	året:
–	Höll	i	workshops	och	informerade	om	globala	frågor,	till	
exempel	på	Stora	årsmötet,	Internationell	ungdomsdag	i	
Göteborg,	under	Ageravolontärsutbildningen	och	på	konfir-
manddagar	i	Västerås	och	Uppsala	stift.	
–	Deltog	i	en	manifestation	mot	svensk	vapenexport	i	
Almedalen.	
–	Planerade	och	genomförde	en	fredskväll	på	Stora	årsmö-
tet,	som	bestod	av	en	workshop	med	Salaams	vänner	om	
religionsdialog	och	fred	samt	en	inspirationsföreläsning	om	
tro	och	ickevåld	av	Pelle	Strindlund,	aktivist	och	författare.
–	Skrev	om	aktuella	frågor	på	globala	arbetsgruppens	sida	i	
Troligt.

Medlemmar
Globala	arbetsgruppen	har	bestått	av:	
Linnea	Jensdotter,	Växjö	distrikt	(till	augusti)
Karolina	Göranzon,	Växjö	distrikt	(till	augusti)
Ellen	Skånberg,	Stockholms	distrikt
Samuel	Skånberg,	Stockholms	distrikt
Johan	Manner,	Stockholms	distrikt	(från	februari)
Adrian	Gustafson,	Skara	distrikt	(från	maj)
Mikael	Risenfors,	Göteborgs	distrikt	(från	september)
Malin	Vermkrantz,	Härnösand	distrikt	(från	december)
Amanda	Carlshamre,	förbundsstyrelserepresentant	(till	augusti)
Sofia	Strinnholm,	förbundsstyrelserepresentant	(från	augusti)	
Anna	Rehnberg,	vik.	handläggare	för	globala	påverkansfrågor.

INFORMATIONSSPRIDNING
–	Under	året	har	tolv	Schysst	nyhetsbrev	skickats	ut	till	
prenumeranter	samt	spridits	via	hemsidan	och	sociala	
medier.	Vill	du	prenumerera?	Anmäl	dig	på	
www.svenskakyrkansunga.se/globalt.	
–	Arbetsgruppen	har	under	året	twittrat	via	
@SvKUngaGlobalt	och	spridit	information	via	
www.facebook.com/SvKUngaGlobalt

–	På	globaltbloggen,	www.svenskakyrkansunga.se/globalt-
bloggen,	har	personer	från	arbetsgruppen	och	andra	med-
lemmar	spridit	information	och	rapporterat	från	utbyten	
och	arrangemang	om	globala	frågor.	
–	En	reportageserie	om	fred	har	publicerats	i	Troligt.	Den	
har	lyft	olika	aspekter	av	vad	fred	är	och	hur	man	kan	göra	
fred	i	praktiken.

KRISTEN VEGETARISK KOKBOK
Globala	arbetsgruppen	har	tillsammans	med	föreningen	
Vildåsnan	tagit	fram	Kristen	vegetarisk	kokbok.	Kokboken	
bygger	på	de	recept	som	samlades	in	under	festivalturnén	
2012	som	handlade	om	mat	och	klimat.	Förutom	smarriga	
recept	innehåller	kokboken	klimatsmarta	tips	och	texter	om	
tro,	engagemang	och	livsstil.	Boken	finns	att	ladda	ner	på	
www.svenskakyrkansunga.se/globalt.

OPTIMUM
Brädspelet	OPTIMUM	om	hållbar	utveckling	som	togs	
fram	förra	året	finns	sedan	i	vår	att	beställa	från	www.
svenskakyrkansunga.se/butik.	Under	våren	skickades	också	
OPTIMUM	ut	till	alla	lokalavdelningar	som	var	aktiva	2012.

LOKALAVDELNING FÖR FRED
Under	året	har	Svenska	Kyrkans	Unga	haft	fred	som	tema,	ett	
tema	som	Svenska	kyrkans	internationella	arbete	också	har	haft.	
Med	anledning	av	det	har	globala	arbetsgruppen	och	andra	sam-
arbetspartners	samlat	in	och	sammanställt	tips	på	aktiviteter	som	
lokalavdelningar	kan	göra	på	temat	#görfrednu.	Resultatet	finns	på	
www.svenskakyrkansunga.se/globalt	under	fliken	Kampanj.	

FREDLIGT
I	samarbete	med	Kristna	fredsrörelsen	har	Svenska	Kyrkans	
Unga	tagit	fram	tidningen	Fredligt,	som	handlar	om	fred	
och	ickevåld.	Till	tidningen	finns	en	ledarhandledning	med	
förlag	på	övningar	och	aktiviteter	på	samma	tema.	Fredligt	
har	skickats	ut	som	bilaga	med	Troligt	till	alla	medlemmar	
under	tolv	år.	Den	har	även	spridits	i	samband	med	Svenska	
kyrkans	internationella	arbetes	julkampanj	och	finns	att	
beställa	på	www.svenskakyrkansunga.se/butik.	

Stora årsmötet 2011 beslutade

...	att	med	Kristus	som	förebild	fortsätta	att	utveckla	vårt	internationella	och	globala	engagemang.
...	att	fortsätta	samarbeta	med	Svenska	kyrkan	och	andra	aktörer	kring	internationella	och	globala	frågor.
...	att	med	hänsyn	till	skapelsen	och	vår	nästa	aktivt	arbeta	för	att	bli	en	ännu	mer	klimatsmart	rörelse.

...	att	med	grunden	i	vårt	kristna	uppdrag	aktivt	arbeta	för	mänskliga	rättigheter	och	mot	förtryck.
...	att	använda	kunskapen	från	Volontäråret	för	att	fortsätta	möjliggöra	för	unga	att	göra	praktik	i	församling.

(Ur verksamhetsinriktningen)

I HELA GUDS SKAPELSE
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BYGG FRED 
Svenska	Kyrkans	Unga	var	en	av	arrangörerna	till	Bygg	fred	
den	21	september	i	Uppsala.	Arrangemanget	var	ekumeniskt	
och	syftade	till	att	inspirera	till	att	bygga	fred	lokalt	och	globalt.	
Programmet	bestod	av	inspirerande	talare,	workshops	och	
avslutades	med	en	sprakande	fredsfest.	Övriga	arrangörer	var	

Sveriges	kristna	råd,	Diakonia,	Svenska	kyrkan,	Kristna	Freds-
rörelsen,	Bilda,	Sensus	och	Life	and	Peace	Institute.	I	samband	
med	Bygg	fred	ordnade	Svenska	Kyrkans	Unga	en	fredsbyggar-
helg	där	deltagarna	utöver	Bygg	fred	deltog	i	en	ickevåldswork-
shop	tillsammans	med	Svenska	kyrkans	Ageravolontärer.

Behrang Miri och Artymove bidrog med musik på fredsfesten.

Ärkebiskop Anders Wejryd var med 
på Bygg Fred-dagen.

Det hölls en fredsmanifestation där det sjöngs på Stora torget i Uppsala.
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HÅLLBARHETSLÅDAN
Globala	arbetsgruppen	har	under	hösten	arbetat	med	att	upp-
datera	materialet	Klimatlådan	från	2008.	Ett	inspirationsma-
terial	som	kan	användas	av	lokalavdelningar/grupper	som	vill	
arbeta	med	klimat-	och	hållbarhetsfrågor.	Materialet	passar	för	
alla	åldrar.	Det	beräknas	vara	klart	våren	2014	och	kommer	då	
att	kunna	beställas	på	www.svenskakyrkansunga.se/butik. 

KAMPANJER, NÄTVERK OCH SAMARBETEN 
Kyrkornas globala vecka.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	varit	
representerade	i	planeringsgruppen	för	Kyrkornas	globala	
vecka	och	varit	särskilt	aktiv	i	framtagandet	av	inspirations-
materialet	om	årets	tema	Helig	fred.	

Världens kurs.	Svenska	Kyrkans	Unga	är	med	och	sprider	
och	utvecklar	materialet	Världens	kurs	som	handlar	om	glo-
bala	rättvise-	och	hållbarhetsfrågor	och	innehåller	både	fakta	
och	interaktiva	övningar.	Övriga	aktörer	som	står	bakom	
materialet	är	Svenska	kyrkans	internationella	arbete	och	
Sensus.	Till	exempel	var	Svenska	Kyrkans	Unga	med	och	
planerade	en	utbildningsdag	om	Världens	kurs	i	Västerås,	
samt	deltog	i	arbetet	med	att	ta	fram	en	inspirationsfilm	om	
Världens	kurs.		

Schyst resande.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	varit	represen-
terade	i	nätverket	Schyst	resande,	och	på	nätverksträffarna	
bidragit	till	att	driva	Schyst	resandes	arbete	framåt.	Svenska	
Kyrkans	Unga	har	informerat	om	frågor	som	relaterar	till	
Schyst	resande	i	relevanta	kanaler.	

Fairtrade.	Svenska	Kyrkans	Unga	är	medlem	i	föreningen	
för	Fairtrade	och	sprider	aktuell	information	om	Fairtrade	
på	den	globala	hemsidan,	i	nyhetsbrev	och	i	sociala	medier.	
I	november	arrangerade	Svenska	Kyrkans	Unga	en	tvåda-
gars	ambassadörsutbildning	i	Stockholm	tillsammans	med	
Equmenia	och	Diakonia.

makeITfair.	Svenska	Kyrkans	Unga	stödjer	kampanjen	
makeITfair.	Kampanjen	syftar	till	att	skapa	en	hållbar	
produktion	och	konsumtion	av	elektronik.

Rena kläder.	Svenska	Kyrkans	Unga	är	med	i	nätverket	för	
Rena	kläder	som	under	året	var	informellt	vilande.	

KYRKORNAS VÄRLDSRÅDS 
GENERALFÖRSAMLING I BUSAN
Kyrkornas	världsråd	är	världens	största	ekumeniska	rörelse	
och	har	349	medlemskyrkor.	Tolv	personer	från	Svenska	
Kyrkans	Unga	deltog	när	Kyrkornas	Världsråds	general-
församling	samlades	i	Busan,	i	Sydkorea	den	30	oktober–9	
november.	Gruppen	deltog	även	på	ett	speciellt	förmöte	för	
unga.	Satsningen	genomfördes	i	samarbete	med	Svenska	
kyrkan.	Temat	för	mötet	i	Busan	var	Rättvisa	och	fred.	
Gruppen	har	och	kommer	fortsätta	att	på	olika	sätt	infor-

mera	om	och	dela	med	sig	av	sina	erfarenheter	här	i	Sverige.	
I	samband	med	resan	har	intervjuer	och	artiklar	publicerats	
i	ett	flertal	tidningar.	Under	resan	bloggade	personer	från	
gruppen	på	Svenska	Kyrkans	Ungas	globaltblogg	och	på	
Svenska	kyrkans	bloggar	för	ekumenik	och	internationellt	
arbete	samt	spred	information	på	Facebook	och	Twitter.	
Efter	hemkomst	har	de	berättat	om	resan	i	lokalavdelningar,	
församlingar	och	stift.

SAMARBETE MED SVENSKA KYRKAN
Inom	det	globala	arbetet	samarbetar	Svenska	Kyrkans	Unga	
med	Svenska	kyrkans	internationella	arbete.	Handläggaren	
för	globala	påverkansfrågor	träffar	regelbundet	enheten	för	
engagemang	och	lärande	på	Svenska	kyrkans	internationella	
avdelning	för	informationsutbyte	och	planering	av	gemen-
samma	aktiviteter.	Exempel	på	samarbete:
			Matresan.	Svenska	Kyrkans	Unga	tog	under	hösten	fram	
ett	barnmaterial	till	fastekampanjen	2014:	Allt	för	att	utrota	
hungern.	Det	resulterade	i	spelet	Matresan	om	fattigdom,	
mat	och	klimat.
			Troligt.	Anställda	från	Svenska	kyrkans	internationella	
avdelning	har	bidragit	med	idéer	och	material	om	aktuella	
internationella	frågor	till	medlemstidningen	Troligt.	
Troligts	redaktör	besökte	under	hösten	ett	projekt	som	
Svenska	kyrkan	stöder	i	flyktinglägret	Za’atari	i	Jordanien.	
Ett	besök	som	resulterade	i	flera	uppslag	i	tidningen.

PULS
Puls	–	Projektarbete	av	Unga	för	Lärande	i	Svenska	kyrkan,	
syftar	till	att	erbjuda	unga	vuxna,	18-30	år,	en	plattform	för	
lärande	och	egen	utveckling	i	Svenska	kyrkans	församlingar	
med	möjligheten	att	arbeta	i	samverkansprojekt.	Svenska	
Kyrkans	Unga	har	under	året,	tillsammans	med	Svenska	
kyrkan	och	Sigtuna	folkhögskola,	arbetat	med	planeringen	
inför	kursstart	hösten	2014.
			I	oktober	tog	styrgruppen	det	definitiva	beslutet	att	lägga	
ner	Puls,	efter	svagt	intresse	från	församlingar	och	stift.	
			Projektet	avslutas	sommaren	2014	efter	utvärdering	och	
analys	av	orsakerna	till	det	bristande	intresset.	Det	ska	också	
undersökas	hur	arbetet	med	unga	i	församlingar	kan	
utvecklas	inför	framtiden.

VÄRLDENS FEST 2014
Svenska	kyrkan	har	under	flera	år	(2007,	2010,	2012)	
genomfört	ett	internationellt	riksmöte	på	olika	platser	i	
Sverige.	Den	30	maj–1	juni	2014	planeras	nästa	Världens	
fest	i	Karlstad.	Svenska	Kyrkans	Unga	finns	representerade	
i	de	olika	planeringsgrupperna	inför	mötet	som	har	börjat	
arbeta	under	året.	
			Målet	för	Världens	fest	är	att	öka	engagemanget	och	
förståelsen	för	internationella	frågor	och	samhörigheten	
med	den	världsvida	kyrkan	genom	seminarier,	utställningar,	
gudstjänster	och	manifestationer.	Förhoppningen	är	cirka	3000	
deltagare	och	att	30	procent	av	dem	ska	vara	under	30	år.
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Jag	heter	Celina Falk	
och	är	handläggare	för	
globala	påverkans-
frågor.	Under	året	var	
jag	föräldraledig	och	
Anna	Rehnberg	vika-
rierade	för	mig.

Jag	heter	Anna Rehnberg	och	vika-
rierade	som	handläggare	för	globala	
påverkansfrågor.	Globala	handläggaren	
jobbar	med	att	sprida	information	om	
globala	frågor	som	fred	och	klimat.	
Andra	arbetsuppgifter	är	också	att	
underlätta	för	medlemmar	som	vill	
engagera	sig	för	en	mer	rättvis	och	
hållbar	värld.	Exempel	på	saker	som	
globala	handläggaren	gör	är	att	ta	
fram	material,	arrangera	kurser	och	
workshops	samt	vara	Svenska	Kyrkans	
Ungas	representant	olika	nätverk.	Jag	
är	också	med	i	globala	arbetsgruppen.	
Kontakta	gärna	den	globala	handläg-
garen	om	du	vill	ha	tips	på	hur	ni	kan	
jobba	med	globala	frågor	i	distriktet	
eller	lokalavdelningen,	vill	ha	tag	i	någon	
som	kan	hålla	en	workshop	om	globala	
frågor	eller	få	tips	på	material	om	de	
frågor	som	just	ni	är	intresserade	av.

Svenska Kyrkans Ungas representanter på Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan. Från vänster: Line Nielsen, Agnes 
Recksén, Jonas Liljeblad, Frida Johansson, Mikael Risenfors, Katarina Styf, Johanna Häggblom, Joel Nissen, Jenny Carlenius, 
Pernilla Stam, Amanda Nyberg, Harald Götlind.
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Stora årsmötet 2011 beslutade

...	att	Svenska	Kyrkans	Unga	ska	sträva	efter	en	god	kontakt	med	Svenska	kyrkan.
...	att	Svenska	Kyrkans	Unga	ska	arbeta	för	att	barn	och	unga	får	vara		

en	tydlig	röst	såväl	i	Svenska	kyrkan	som	i	den	världsvida	kyrkan.
...	att	Svenska	Kyrkans	Unga	ska	stötta	distrikten	i	deras	arbete.

...	att	Svenska	Kyrkans	Unga	målmedvetet	ska	arbeta	för	att	
stärka	varje	lokalavdelning	och	rörelsens	medlemmar.

(Ur verksamhetsinriktningen)

AV BARN OCH UNGA

HUR MÅNGA ÄR VI?
(Alla	siffror	för	2013	är	uttagna	den	18	december	–	
alltså	är	det	här	inte	de	slutgiltiga	siffrorna.)

I	två	åldersgrupper	hade	antalet	medlemmar	redan	ökat	i	antal	
den	18	december	2013:	De	som	är	noll	till	sex	år	samt	de	som	
är	26	år	och	äldre.			

Så	här	ser	medlemsutvecklingen	ut	sedan	Svenska	Kyrkans	
Ungas	startår	1993.	Antalet	medlemmar	är	ganska	stabilt	
i	åldern	16	till	25	år	samtidigt	som	en	stor	minskning	har	
skett	bland	de	yngre	åldrarna.
			(År	2005	infördes	Medlemssidorna	–	alla	medlemmar	
skulle	då	finnas	registrerade	i	ett	medlemssystem.	Det	året	
minskade	antalet	medlemmar	kraftigt.)

Genom	Medlemssidorna	kan	vi	få	ut	mycket	bra	informa-
tion	–	bland	annat	se	hur	och	när	under	året	medlemmarna	
blir	medlemmar.	Medlemssidorna	är	också	ett	bra	verktyg	
för	att	förenkla	det	administrativa	arbetet.
			Det	finns	tre	sätt	att	bli	medlem	i	Svenska	Kyrkans	Unga:	
att	själv	registrera	sig	på	webben,	att	lämna	en	blankett	till	
den	registeransvariga	som	lägger	upp	medlemskapet	eller	
att	förnya	sitt	medlemskap	genom	att	svara	på	ett	SMS	som	
skickas	i	början	av	året.

			2013	såg	vi	ett	trendbrott.	I	år	var	det	fler	medlemmar	
som	blev	medlemmar	på	egen	hand	via	Medlemssidorna	än	
förra	året.	När	Medlemssidorna	började	användas	minskade	
andelen	webbmedlemmar,	vilket	innebar	att	registeransva-
riga	lade	upp	fler	medlemskap.	Men	i	år	ökade	alltså	antalet	
webbmedlemmar,	något	som	är	positivt	för	det	administra-
tiva	arbetet.	SMS-förnyelsen	ökade	mycket	de	första	åren	
efter	2009	då	den	möjligheten	infördes.	De	senaste	tre	åren	
har	antalet	SMS-förnyelser	varit	nästan	lika	många	varje	år.

Så	här	ser	en	kurva	ut	över	när	medlemmarna	blev	
medlemmar	2013.

SMS-förnyelserna	sker	direkt	när	medlemmen	har	svarat	
på	SMS:et	medan	registrering	av	medlemmar	av	register-
ansvarig	sker	främst	i	början	av	terminerna.

Hur	blir	medlemmen	medlem?		
											Reg	av	annan					Webb					SMS-förnyelse				Totalt
2011				7	849	 												3	737						2	406	 												13	992
2012				7	183																				3	273						2	629																			13	085
2013				6	286																				3	893						2	439																			12	618
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LOKALAVDELNINGFÖRÄNDRINGAR
Under	året	välkomnades	följande	21	lokalavdelningar:

Uppsala distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	Koinonia
Svenska	Kyrkans	Unga	Tillinge
Svenska	Kyrkans	Unga	Margarinas	Babes

Linköpings distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	i	granskogen/Finspångs	församling

Strängnäs distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Kafjärdens	församling
Svenska	Kyrkans	Unga	Cirkulationsplatsen
Svenska	Kyrkans	Unga	Vingåker	Österåker

Västerås distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Grytnäs
Svenska	Kyrkans	Unga	Hällefors
Svenska	Kyrkans	Unga	Näsby	och	Fellingsbro
Svenska	Kyrkans	Unga	Norrbo
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Viksäng

Växjö distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Nybro

Lunds distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Stoby

Göteborgs distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Bergsjöns	församling
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Torsby	pastorat
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Torup

Härnösands distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	Unga	Tuna
Svenska	Kyrkans	Unga	Gudmundrå

Stockholms distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	Superhjältar	i	Kallhäll
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Sankt	Mikaels	Församling

Under	året	blev	en	lokalavdelning	vilande.	28	lokalavdelningar	
uteslöts	på	grund	av	att	de	inte	varit	aktiva	på	många	år.	Sam-
manlagt	fanns	det	cirka	450	lokalavdelningar	vid	årets	slut.

MEDLEMSÅRET
Medlemskapsförnyelsekampanjen
Januari–februari
Den	som	vill	vara	medlem	i	Svenska	Kyrkans	Unga	behöver	
förnya	sitt	medlemskap	varje	år.	Förbundskansliet	job-
bar	med	att	underlätta	och	ta	fram	olika	alternativ	för	hur	
förnyelsen	kan	gå	till	så	att	medlemmen	kan	välja	det	som	
passar	den	bäst.	Här	hittar	du	några	olika	alternativ:
–	Varje	medlem	som	har	angett	sin	mejladress	på	Medlems-
sidorna	får	en	påminnelse	i	början	av	året	om	att	det	är	dags	
att	logga	in	och	förnya	medlemskapet.
–	Varje	medlem	som	har	angett	ett	unikt	mobilnummer	
får	ett	SMS.	Genom	att	svara	på	det	förnyas	medlemskapet	
automatiskt	i	den	lokalavdelning	där	medlemmen	var	med	
förra	året.	
–	Till	lokalavdelningen	skickas	förnyelselistor.	Medlemmen	
skriver	under	och	medlemskapet	förnyas	av	den	som	är	
registeransvarig	i	lokalavdelningen.	
–	Med	Troligt	nr	1	följer	en	talong	som	medlemmen	kan	
skriva	under	och	ge	till	den	som	är	registeransvarig	i	lokal-
avdelningen	eller	skicka	till	förbundskansliet.	

Det här är en gruppbild på deltagare från Stora årsmötet i augusti 2013. 
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–	Utöver	dessa	möjligheter	kan	den	som	vill	förnya	sig	så-
klart	fylla	i	talongen	i	Presentationshäftet,	”lilla	gröna”,	eller	
en	medlemsblankett	som	lämnas	till	den	som	är	register-
ansvarig	i	lokalavdelningen.	
			Medlemmen	kan	förnya	sitt	medlemskap	när	som	helst	
under	året,	men	kampanjen	pågår	under	januari	och	
februari.

Uppdateringskampanjen
Mars–april
Efter	lokalavdelningens	årsmöte	ska	aktuell	information	
finnas	på	Medlemssidorna.	Förbundskansliet	har	gjort	två	
utskick.	Det	första	brevet	gick	till	alla	lokalavdelningar	som	
inte	hade	någon	registeransvarig	inlagd	på	Medlemssidorna,	
med	uppmaningen	om	att	se	till	att	den	registeransvarige	
skulle	få	den	kopplingen.

Det	andra	brevet	skickades	några	veckor	senare	till	alla	regis-
teransvariga	med	information	om	vilka	uppgifter	lokalav-
delningen	registrerat	på	sin	sida	på	Medlemssidorna,	och	
vilka	uppgifter	som	eventuellt	saknades.	Som	bilaga	fick	alla	
också	en	manual	och	lathund	för	användandet	av	Medlems-
sidorna.	Dessa	finns	också	att	ladda	ner	på	hemsidan.

Medlemsrekryteringskampanjen
Augusti–oktober
Förbundet	jobbar	inte	med	direkt	rekrytering	av	medlem-
mar	utan	stöttar	distrikt	och	lokalavdelningar	i	deras	arbete	
med	rekrytering.	De	allra	flesta	som	blir	medlemmar	i	
Svenska	Kyrkans	Unga	blir	det	på	hösten	när	ett	nytt	läsår	
börjar,	därför	genomförs	rekryteringskampanjen	då.
			Förbundskansliet	har	tidigare	tagit	fram	ett	antal	olika	
material	som	kan	underlätta	för	lokalavdelningen	att	
marknadsföra	verksamheten.
–	Presentationshäftet,	”lilla	gröna”,	som	vänder	sig	till	den	
som	vill	bli	medlem.
–	Informationsfoldern,	”lilla	lila”,	som	berättar	mer	om	
organisationen	och	därför	passar	bra	att	använda	i	externa	
sammanhang	som	till	exempel	i	kontakt	med	kyrkoråd,	
skolor	eller	vid	utställningar.	
–	Vykort	för	rekrytering,	snabbfakta	för	den	som	vill	bli	
medlem	via	Medlemssidorna.
–	Troligts	rekryteringsnummer	som	till	exempel	kan	delas	ut	
till	konfirmander,	andra	ungdomar	eller	vid	utställningar.		

På	hemsidan	finns	tips	på	hur	lokalavdelningen	på	olika	
sätt	kan	marknadsföra	sig	och	i	det	vardagliga	arbetet	synas	
genom	att	beställa	till	exempel	brevpapper,	block,	pärmar	
och	andra	profilprodukter	i	den	nya	webbutiken,	
www.svenskakyrkansunga.se/butik.

Stödmedlemskap
Den	som	vill	stötta	Svenska	Kyrkans	Unga	ekonomiskt	kan	
bli	stödmedlem.	Man	kan	vara	medlem	och	stödmedlem,	

vuxenmedlem	och	stödmedlem	eller	bara	stödmedlem.	
Stora	årsmötet	beslutar	hur	stor	avgiften	ska	vara	och	2011	
fastställdes	den	till	”200	kronor	eller	mer”,	det	vill	säga	varje	
stödmedlem	får	själv	välja	om	den	vill	ge	mer	pengar	än	
200	kronor.
			Stödmedlemskapet	har	tidigare	främst	marknadsförts	ge-
nom	en	folder	som	är	gratis	att	beställa	från	Materiallagret.	
I	år	lanserades	en	ny	webbutik	och	det	blev	då	möjligt	att	
betala	sitt	stödmedlemskap	direkt	i	butiken.	Förbunds-
kansliet	skickar	varje	år	ett	brev	till	de	som	fyller	31	år	
under	året.	I	detta	brev	informeras	om	möjligheten	att	bli	
stödmedlem	vid	sidan	av	vuxenmedlemskapet.	

I	år	ökade	antalet	stödmedlemmar	för	första	gången	sedan	
2010.	Detta	mycket	tack	vare	den	insats	som	deltagarna	
på	Stora	årsmötet	gjorde.	De	fick	i	uppdrag	att	skicka	två	
vykort	var	till	nära	och	kära	som	skulle	kunna	tänkas	bli	
stödmedlemmar.	
			Deltagarna	skickade	61	stycken	vykort,	kanslipersonalen	
ytterligare	26	stycken.	Av	dessa	svarade	28,	varav	25	till	slut	
betalade	stödmedlemskapsavgiften.	Sammanlagt	var	
64	personer	stödmedlemmar	under	2013.

Medlemsrapporteringskampanjen
Oktober – mars
När	en	lokalavdelning	har	minst	fem	medlemmar	(0–30	
år),	en	registeransvarig,	två	kontaktpersoner	och	verksamhet	
anses	den	vara	aktiv.	Det	innebär	också	att	lokalavdelningen	
får	bidrag	från	förbundet	och	att	det	blir	möjligt	att	skicka	
ombud	till	Stora	årsmötet.	Jämna	år	påverkar	medlemsrap-
porteringen	hur	många	ombud	distriktet	får	skicka	till	Lilla	
årsmötet.
			Under	kampanjen	förser	förbundskansliet	distrikten	
med	rapporter	om	hur	lokalavdelningarna	ligger	till	för	att	
distrikten	ska	kunna	ta	kontakt	med	lokalavdelningarna	och	
hjälpa	dem	med	medlemsrapporteringen.

En	del	av	medlemsrapporteringen	är	medlemskontrollen	
som	görs	varje	år.	
			Ungdomsstyrelsen	kräver	att	Svenska	Kyrkans	Unga	som	
bidragssökande	organisation	kan	bevisa	att	medlemmarna	
själva	har	gett	sitt	medgivande	till	medlemskap.	Därför	gör	
förbundskansliet	regelbundna	kontroller	av	de	medlems-
underlag,	som	används	när	någon	annan	än	medlemmen	
själv	registrerar	sitt	medlemskap.	

Varje	år	gör	Svenska	Kyrkans	Unga	en	bidragsansökan	till	
Ungdomsstyrelsen,	men	en	förutsättning	för	att	få	pengar	är	
att	lokalavdelningarna	är	aktiva	och	har	medlemsrapporte-
rat.	Detta	sker	på	Medlemssidorna.	
			För	bidraget	kan	Svenska	Kyrkans	Unga	genomföra	riks-
arrangemang,	ge	ut	tidningen	Troligt,	anställa	personer	som	
arbetar	för	organisationen	och	mycket	mer.	
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LOKALAVDELNINGSSATSNING
Förbundsstyrelsen	har	beslutat	att	göra	en	satsning	i	arbetet	
gentemot	lokalavdelningar	under	2014	genom	att	avsätta	
pengar	till	en	25	procentig	tjänst.	Denna	tjänst	tidigarelades	
och	infördes	redan	med	start	i	augusti.	
			Lokalavdelningshandläggaren	arbetade	med	fortlöpande	
administration	av	lokalavdelningsärenden	så	som	an-
sökningar,	uteslutningar	och	utträden.	Även	arbete	med	
utveckling	av	rutiner	och	system	för	framtiden	undersöktes.

STÖD TILL DISTRIKTEN
Distriktsbesök
Under	året	har	bland	annat	följande	besök	gjorts:
Distrikts-	och	utbildningssamordnaren	besökte	i	april	
Stockholms	distrikt	för	att	hitta	lösningar	för	hur	deras	
arbete	med	Medlemssidorna	ska	fungera	bättre.
Redaktören	var	på	Göteborgs	distrikts	Allhelgonaläger	och	
höll	i	en	skrivarworkshop.

Utöver	detta	har	flera	distrikt	fått	stöd	via	telefon	och	e-post	
med	aktuella	frågor.	Förbundsstyrelseledamöterna	har	haft	
kontakt	med	sina	kontaktdistrikt	och	funnits	till	hands	för	
att	stödja	distrikten	i	arbetet	när	detta	har	efterfrågats.	De	
allra	flesta	distrikt	fick	också	besök	i	samband	med	sitt	
distriktsårsmöte	av	förbundsstyrelsen	och	representanter	
från	förbundskansliet.

Distriktsordförandesamling
I	år	har	distriktsordförandena	haft	två	egna	samlingar	och	
en	samling	under	Rikshelgen.
			På	årets	första	samling,	som	var	den	16	februari	var	fokus	
på	de	förändrade	årsmötesformerna	och	det	propositionsar-
bete	som	förbundsstyrelsen	påbörjat.	Dagen	blev	ett	tillfälle	
för	input	inför	förbundsstyrelsens	sista	justeringar.

Årets	utbildningshelg	var	i	maj	på	Älvsby	folkhögskola	
(Luleå	stift),	där	ordförande	och	vice	från	tolv	distrikt	var	
samlade.	Under	helgen	jobbades	det	mycket	kring	rollen	
som	distriktsordförande,	men	det	fanns	också	möjlighet	att	
ta	upp	aktuella	frågor	från	det	egna	distriktet.	

Konsulentsamling
I	mars	bjöd	förbundskansliet	in	till	en	konsulentsamling,	
för	anställda	som	arbetar	med	Svenska	Kyrkans	Ungas	
distrikt	där	bland	annat	förändrade	årsmötesformer	och	
inventering	av	utbildningsbehov	på	kommande	Rikshelger	
lyftes.	På	samlingen	gjordes	det	också	en	presentation	av	
metoden	Godly	Play.	Den	andra	träffen	var	i	september	och	
då	pratades	det	om	hur	Svenska	kyrkans	strukturföränd-
ringar	påverkar	Svenska	Kyrkans	Ungas	lokalavdelningar,	
barnkonsekvensanalys	och	så	gjordes	det	en	presentation	om	
”Dela	tro	–	dela	liv”,	som	är	ett	projekt	som	Svenska	kyrkan	
på	nationell	nivå	arbetar	med.	

Introduktion av nyanställda
Utöver	dessa	träffar	har	också	nyanställda	konsulenter	bju-
dits	in	till	en	introduktionsdag	på	förbundskansliet	för	att	få	
information	om	vad	Svenska	Kyrkans	Unga	är	och	vad	som	
är	på	gång	just	nu.	Under	året	har	personal	från	Uppsala,	
Skara,	Strängnäs,	Västerås,	Göteborg	och	Stockholm	intro-
ducerats.

Samarbetsdagar
Efter	en	önskan	från	några	av	konsulenterna	om	hur	
distriktskonsulenter	och	förbundskansli	kan	arbeta	tillsam-
mans	i	framtiden	genomfördes	en	gemensam	samling.	
Under	ett	dygn	i	augusti	samlades	konsulenter	från	nio	
distrikt	och	kansli	med	syftet	att	få	förståelse	för	varan-
dras	uppdrag	och	arbeta	relationsbyggande.	Med	hjälp	av	
en	extern	processledare	arbetade	vi	med	att	formulera	en	
gemensam	målbild	av	vad	vi	kan	bli	med	gemensamma	
kompetenser	och	resurser.	

Infoträff
Den	27	september	träffades	representanter	från	sex	distrikt	
med	förbundskansliets	kommunikatör	och	redaktör.	En	
träff	där	kommunikation	stod	i	fokus.	På	schemat	stod	
bland	annat	diskussioner	kring	undersökningen	av	mobi-
lapp	som	Stora	årsmötet	beslutade	om	och	hur	distrikten	
och	förbundet	kan	hjälpa	varandra	i	det	kommunikativa	
arbetet.	

Frivilligdagen
I	år	uppmärksammades	Svenska	Kyrkans	Ungas	distrikts-
ordförander	och	vice	på	Internationella	frivilligdagen,	den	
5	december,	med	en	personlig	hälsning	och	present.

Från distriktsordförandesamling i Älvsbyn. Bakre raden f v: Jacob 
Fredriksson, Mikael Risenfors, Agnes Recksén, Erik Ziwersson, 
Rebecka Jaxhagen, Johan Berkman. Mittraden f v: Jessica Sjöström, 
Andreas Larsson, Emelie Nilsson, Robert Carlsson, Kristian Hjer-
tén, Emma Stene, Hannah Kroksson, Frida Johansson, Jenny Car-
lenius, Mikael Sjöstrand, Torsten Thorvaldsson, Jonas Brännström. 
Sittande f v: Elin Enochsson, Harald Götlind, Angelica Nordin.
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ARBETSGRUPPEN FÖR DE UNGAS KYRKOMÖTE 
Förra	året	fick	Svenska	Kyrkans	Unga	en	fråga	från	Svenska	
kyrkans	generalsekreterare	om	hur	De	Ungas	Kyrkomöte	
(som	Svenska	Kyrkans	Unga	har	arrangerat	fem	år	tidigare)	
kan	utvecklas	med	fler	deltagare	och	få	ett	större	inflytande	
i	Svenska	kyrkans	kyrkomötet.	I	mars	lämnade	den	tillsatta	
arbetsgruppen,	på	uppmaning	från	kyrkokansliet,	ett	förslag	
till	kyrkostyrelsen.	Samtidigt	skickade	gruppen	ut	inbjud-
ningar	till	distrikten	och	till	Salt	–	barn	och	unga	i	EFS	att	
skicka	fem	delegater	var	till	ett	utökat	De	Ungas	Kyrkomöte	
(som	du	kan	läsa	om	under	nästa	rubrik).	Under	året	hade	
gruppen	fem	fysiska	och	två	Skype-möten.	Gruppen	har	under	
hösten	utvärderat	De	Ungas	Kyrkomöte	2013	och	avvaktat	
respons	från	kyrkokansliet	för	att	se	hur	arbetet	ska	gå	vidare.

Arbetsgruppen	har	under	året	bestått	av:
Frida	Johansson,	Karlstads	distrikt	
Johanna	Sjöström,	Linköpings	distrikt
Nils	Jernqvist,	förbundsstyrelserepresentant	
och	sammankallande	(till	augusti)
Nils	Nordenstorm,	förbundsstyrelserepresentant	(till	augusti)
Samuel	Hellgren,	Salt	–	barn	och	unga	i	EFS
Daniel	Tisell,	representant	för	kyrkomötet	
Maria	Hammarström,	Teologisk	samordnare

DE UNGAS KYRKOMÖTE
Dagen	före	Stora	årsmötet,	den	7	augusti,	genomfördes	
De	Ungas	Kyrkomöte	för	sjätte	gången.	Denna	gång	deltog,	
förutom	representanter	för	förbundsstyrelsen	och	plane-
ringsgruppen,	drygt	40	deltagare	från	elva	distrikt	och	för	
första	gången	två	deltagare	från	Salt	–	barn	och	unga	i	EFS.	
Även	representanter	för	några	av	kyrkomötets	nominerings-
grupper	hade	valt	att	svara	på	inbjudan	att	vara	observatörer	
och	fanns	till	hands	för	att	lyssna	och	svara	på	frågor.	
			De	samlade	diskuterade	16	av	de	100	motionerna	som	
kommit	in	till	årets	kyrkomöte.	Motionssvar	skrevs	och	
antogs,	allt	på	en	dags	arbete.	Ämnena	skiftade	alltifrån	
nya	sätt	att	ge	kollekt,	till	HBT-certifikat	för	församlingar.	
Motionssvaren	renskrevs	sedan	och	skickades	till	utskotts-
sekreterarna	för	kyrkomötet	och	delades	ut	till	kyrkomötets	
ledamöter	när	de	samlades	i	september.	De	finns	också	att	
läsa	på	www.svenskakyrkansunga.se.

KYRKOMÖTET
I	sedvanlig	ordning	fanns	Svenska	Kyrkans	Unga	på	plats	
under	kyrkomötet.	Session	1	hölls	i	september	och	session	
2	i	november.	Vid	kyrkomötets	öppnande	höll	förbunds-
ordföande	Amanda	Carlshamre	ett	hälsningsanfarande	från	
Svenska	Kyrkans	Unga	där	hon	uppmanade	dem	att	tänka	
på	att	göra	skillnad	genom	sina	beslut.	Svenska	Kyrkans	
Unga	hade	ett	utställningsbord,	minglade	med	vårt	De	
Ungas	Kyrkomöte-häfte	med	motionssvar,	svarade	på	frågor	
och	hade	goda	samtal.	Under	den	andra	sessionen	bjöd	Svenska	
Kyrkans	Unga	på	popcorn	och	hade	en	Twitter-vägg	för	alla	
förbipasserande	där	#kyrkomötet	lyftes.	Till	båda	sessionerna	
delades	även	ett	nyhetsblad,	Nybakt,	ut	där	förbundsstyrelsen	
har	skrivit	texter	och	lyft	argument	och	tankar.

Vice förbundsordförande Johan Boj Garde delar ut motions-
svarshäften från De Ungas Kyrkomöte tillsammans med Anna 
Rehnberg, vikarierande global handläggare och Celina Falk, 
föräldraledig global handläggare.

Från De Ungas Kyrkomöte.

Förbundsordförande Amanda Carlshamre håller hälsnings-
anförande på kyrkomötet. 

De Ungas Kyrkomöte skriver motioner.
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UTBILDNING TILL LEDARSKAPARE 
Svenska	Kyrkans	Unga	har	tillsammans	med	representanter	
från	Växjö	och	Stockholms	distrikt	och	stift	samt	Sigtuna	folk-
högskola	fortsatt	planeringen	av	en	utbildning	för	församlings-
anställda	med	fokus	på	att	vidga	arenan	för	ungas	engagemang.	
Den	riktar	sig	till	församlingsanställda	som	vill	ha	struktur	och	
metoder	för	ungas	ideella	delaktighet.	Kursstart	sker	nästa	läsår	
(2014/15),	med	möjlighet	att	anmäla	sig	under	våren.

RIKSHELGEN 
Årets	Rikshelg	på	Sigtuna	folkhögskola	hade	temat	”Enad	
i	Kristus”.	110	personer	deltog	från	tolv	distrikt	tillsam-
mans	med	arbetsgrupper,	förtroendevalda	och	anställda	från	
förbundet	och	var	precis	som	det	brukar	på	Sigtuna	folk-
högskola.
			Helgen	inleddes	med	att	projektet	Ett	enat	folk	avslu-
tades.	På	lördagen	fick	deltagarna	jobba	med	rörelse-	och	
identitetsfrågor	följt	av	workshops	och	20-årsfirande	för	
Svenska	Kyrkans	Unga.
			På	söndagen	var	det	ett	panelsamtal	under	rubriken	”Vad	
Svenska	Kyrkans	Unga	kan	och	får	tycka”.	Det	firades	också	
högmässa	tillsammans	med	Sigtuna	församling	innan	det	
var	dags	för	avslutning.	Flera	distrikt	och	arbetsgrupper	pas-
sade	dessutom	på	att	ha	egna	möten.
			Parallellt	med	Rikshelgen	deltog	förbundets	nyvalda	val-
beredningen	tillsammans	med	sammankallande	för	valbe-
redningen	från	fem	av	distrikten	i	en	utbildning	som	Sensus	
ledde.

BARNKONSEKVENSANALYS
På	kyrkomötet	2012	beslutade	de	att	alla	beslut	som	fattas	
i	Svenska	kyrkans	församlingar,	stift	och	nationell	nivå	ska	
barnkonsekvensanalyseras.	Det	innebär	att	innan	beslut	är	
fattade	ska	det	tänkas	efter	och	funderas	igenom	vad	beslu-
tet	kan	få	för	konsekvenser	för	barn	och	unga.	
			Under	2013	har	Svenska	Kyrkans	Unga	varit	med	och	
tagit	fram	en	grundläggande	webbutbildning	i	barnkonsek-
vensanalys	tillsammans	med	Svenska	kyrkan.	I	november	
2013	släpptes	den	första	utbildningen	och	nu	vill	vi,	liksom	
Svenska	kyrkan,	öka	kunskap	och	inspiration	till	att	barn-
konsekvensanalyera	beslut.
			Vill	du	göra	utbildningen?	Här	hittar	du	den:	https://intern-
www.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys.

NÄTVERKET FÖR BARNKONVENTIONEN
FN:s	generalförsamling	antog	den	20	november	år	1989	
konventionen	om	barnets	rättigheter,	även	kallad	barn-
konventionen.	Konventionen	säger	att	barn	har	egna	rättig-
heter	och	människovärde,	men	också	att	barn	har	speciella	
behov	av	skydd	och	stöd.
			När	konventionen	trätt	i	kraft	tillsattes	en	FN-kommitté	
för	barnets	rättigheter.	Den	ska	se	till	att	alla	länder	följer	de	
skyldigheter	som	gäller	enligt	barnkonventionen.	Konven-
tionsstaterna	ska	regelbundet	lämna	rapporter	och	FN-
kommittén	granskar,	kritiserar	och	ger	förslag	till	regering-
arna	hur	de	kan	förbättra	villkoren	och	respekten	för	barns	
rättigheter.
			Svenska	Kyrkans	Unga	är	medlem	i	Nätverket	för	barn-
konventionen	som	varje	år	kring	den	20	november	samlar	
barn	till	en	hearing	i	Stockholm	där	representanter	för	
regering	och	myndigheter	får	svara	på	barnens	egna	frågor	
om	hur	Sverige	följer	barnkonventionen.	
			En	tilläggsrapport	med	barnens	synpunkter	till	FN:s	
övervakningskommitté	sammanställs	som	en	kommentar	
till	regeringens	egen	rapport	vart	femte	år.
			I	år	blev	hearingen	ett	tvådagars	dialogmöte	den	17–18	
november	i	Stockholm,	där	barn	från	Bryggan	–	barn	till	
frihetsberövade	föräldrar,	Friends,	Rädda	Barnen,	ensam-
kommande	flyktingbarn,	RBUF	och	synskadades	riksför-
bund	först	förberedde	sig	och	sedan	fick	träffa	barnminister	
Maria	Larsson,	representanter	för	socialdepartementet,	
Barnombudsmannen,	Sveriges	kommuner	och	landsting	
och	den	pågående	barnrättsutredningen.
			En	representant	för	FN:s	barnrättskommitté,	Kirsten	
Sandberg,	kom	för	att	ta	emot	tilläggsrapporten	under	
mötet.	Rapporten	finns	att	ladda	ned	från	Nätverket	för	
barnkonventionens	hemsida:	http://barnkonventionen.se/		
gå	gärna	in	och	läs	och	sprid	den	vidare!
			Hannah	Kroksson	har	varit	Svenska	Kyrkans	Ungas	ordi-
narie	representant	i	nätverket	och	Maria	Hammarström	har	
varit	ersättare.

Deltagare under inledningen av Rikshelgen.

Svenska Kyrkans Unga firade 20 år med tårtor.
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KYRKORNAS SAMRÅDSGRUPP 
FÖR BARNKONVENTIONEN
I	Nätverket	för	barnkonventionen	ingår	flera	kyrkor	och	
samfund	som	finns	med	i	Sveriges	Kristna	Råd	(SKR),	men	
långt	ifrån	alla.	Därför	har	Kyrkornas	samrådsgrupp	för	
barnkonventionen	inom	SKR	bildats.	
			Detta	för	att	uppmuntra	fler	samfund	att	gå	med	i	
Nätverket	för	barnkonventionen,	men	också	för	att	bli	
bättre	på	att	informera	och	sprida	idéer	mellan	kyrkorna	
om	hur	man	kan	arbeta	med	FN:s	barnkonvention.

Samrådsgruppen	har	anordnat	två	seminarier	i	Stockholm,	
ett	om	Barnkonventionen	och	barnkonsekvensanalyser,	och	
ett	om	barnets	existentiella	hälsa.	Hannah	Kroksson,	Maria	
Hammarström,	Johan	Boj	Garde	och	Marcel	Génetay	har	
representerat	Svenska	Kyrkans	Unga	i	samrådsgruppen.	

FÖRSAMLINGSPEDAGOGISKT FORUM
I	våras	anordnades	Församlingspedagogiskt	forum	för	tolfte	
gången	på	Sigtuna	folkhögskola,	i	ett	samarbete	mellan	
Yrkesföreningen	Församlingspedagoger	i	Svenska	kyrkan,	
Sigtuna	folkhögskola	och	Svenska	Kyrkans	Unga.	
			Det	är	en	träffpunkt	och	fortbildningsdagar	för	pedagoger	
i	Svenska	kyrkan	och	årets	tema	var	”Teologi	som	befriar”,	
med	bland	annat	medverkan	av	personer	från	CEBI,	ett	
befrielseteologiskt	bibelstudiecentrum	i	Brasilien.	Maria	
Hammarström	har	varit	Svenska	Kyrkans	Ungas	represen-
tant	i	planeringsgruppen	för	Församlingspedagogiskt	forum.

BESÖKA KYRKLIGA UTBILDNINGAR
För	dem	som	utbildas	för	arbete	i	Svenska	kyrkan	är	det	
viktigt	att	få	kunskap	om	Svenska	Kyrkans	Unga.	Förbun-
det	försöker	därför	att	få	komma	och	träffa	de	studerande	
medan	de	är	under	utbildning.	
			Under	året	har	vi	besökt	Pastoralinstitutet	i	Uppsala	
(präster)	och	Oskarshamns	folkhögskola	(kyrkomusiker).	
Dessutom	deltidsundervisar	Svenska	Kyrkans	Ungas	teolo-
giska	samordnare	i	teologi	på	Sigtuna	folkhögskola	(försam-
lingspedagoger).

NÄTVERK FÖR BISKOPSVAL
Svenska	Kyrkans	Unga	har	ett	nätverk	för	erfarenhetsutbyte	
kring	biskopsval	som	syftar	till	att	stödja	distrikten	i	arbetet	
inför	biskopsval	i	stiften.

GOTLANDS KYRKVECKA
Gotlands	kyrkvecka	är	en	mötesplats	för	personer	som	är	
engagerade	i,	vill	utmanas	genom	och	brinner	för	Svenska	
kyrkans	samhällsansvar.	
			Gotlands	kyrkvecka	kommer	under	2014	i	år	att	hållas	
den	20–24	augusti.	Precis	som	tidigare	år	är	Svenska	Kyr-
kans	Unga	med	i	planeringen	och	genomförandet	och	kom-
mer	att	erbjuda	workshops	på	plats.	Bland	annat	workshops	
kring	globala	frågor	och	klimatsmarta	matlag,	en	hälsning	
från	våra	delegater	som	var	representanter	på	Kyrkornas	
världsråd	i	Sydkorea,	samt	en	workshop	som	syftar	till	att	
öka	kunskapen	om	att	barnkonsekvensanalysera	beslut.

KYRKOVALET
I	september	ägde	kyrkovalet	rum,	en	av	årets	stora	händelser	
inom	Svenska	kyrkan.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	på	olika	
sätt,	bland	annat	i	press	och	sociala	medier,	talat	om	kyrko-
valet	under	året	och	peppat	unga	människor	att	rösta	och	
även	ställa	upp	i	val.	Många	regionala	kampanjer	bedrevs	
för	att	få	fler	unga	att	rösta	och	Svenska	Kyrkans	Unga	
syntes	i	media	innan	och	efter	valet.

IDEELLT FORUM
Svenska	Kyrkans	Unga	är	en	av	medlemsorganisationerna	
i	nätverket	Ideellt	forum.	Första	helgen	i	oktober	varje	år	
bjuder	Ideellt	forum	in	till	Idédagarna	för	att	diskutera	och	
inspireras	kring	ideellt	arbete	och	utmaningar	i	Svenska	
kyrkan.	Delar	av	förbundsstyrelsen,	demokratigruppen	och	
medlemmar	från	Linköping	distrikt	deltog	i	årets	idédagar	
som	hölls	i	Norrköping.	Svenska	Kyrkans	Unga	i	Linköping	
distrikt	fanns	även	med	i	planerandet	och	genomförandet	av	
Idédagarna.

ÄRKEBISKOPSVALET
Den	14	juni	2014	slutar	Anders	Wejryd	som	ärkebiskop	i	
Svenska	kyrkan,	därför	har	Svenska	kyrkan	under	hösten	
valt	en	ny	ärkebiskop	i	Antje	Jackelén.	Hon	tillträder	den	
15	juni.
			Svenska	Kyrkans	Unga	har	funnits	med	i	valprocessen	och	
fick	under	våren	möjligheten	att	skriva	frågor	inför	ärkebis-
kopshearingen	som	ägde	rum	i	Gottsunda	kyrka,	Uppsala,	
den	1	oktober.	
			Två	av	våra	frågor	som	blev	en	liten	snackis	var	bland	an-
dra	”Om	du	var	en	Harry	Potter-karaktär,	vilken	skulle	du	
vilja	vara?”	och	”Tänk	dig	att	Svenska	kyrkan	är	en	maträtt	
–	vilket	köksredskap	vill	du	då	vara?”	Antje	Jackelén	svarade	
vitlökspress,	vilket	gav	upphov	till	både	skratt	och	följdfrå-
gor.	Andra	frågor	vi	ställde	var	”Kan	du	ge	exempel	på	hur	
du	har	arbetat	för	att	inkludera	barn	och	unga	i	ditt	prak-
tiska	arbete	inom	Svenska	kyrkan	tidigare?”	och	”Hur	gör	
du	för	att	undvika	att	behandla	ungdomar	som	en	homogen	
grupp	när	du	pratar	och	planerar?”
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en 15 oktober i	år	valdes	det	en	ny	
ärkebiskop	i	Svenska	kyrkan.	Det	
blev	Antje	Jackelén.	Hon	kommer	
att	ta	över	efter	Anders	Wejryd	i	
juni	2014	och	fram	till	dess	fort-

sätter	hon	att	vara	biskop	i	Lund.	
Ärkebiskopen	är	Svenska	kyrkans	

främsta	företrädare,	både	nationellt	
och	internationellt.	Ärkebiskopen	är	

också	ordförande	för	kyrkostyrelsen	(Svenska	kyrkans	
form	av	regering).	Ärkebiskopen	har	med	andra	ord	en	
väldigt	viktig	roll	i	Svenska	kyrkan.
	 Antje	Jackelén	prästvigdes	1980	och	har	arbetat	som	
präst,	men	hon	har	också	forskat	och	jobbat	i	USA.	Hon	är	
född	och	uppväxt	i	Tyskland,	i	en	troende	familj.
	 –	Tron	fanns	med	på	ett	självklart	sätt	under	min	uppväxt	
och	jag	växte	också	in	i	det	på	ett	självklart	sätt.	En	av	stun-
derna	när	jag	verkligen	insåg	att	jag	är	troende	var	under	
konfirmationen.	Att	få	känna	den	ömsesidiga	bekräftelsen,	
att	Gud	visade	sin	kärlek	till	mig	och	jag	visade	min	kärlek	
till	Gud,	säger	Antje	Jackelén	och	fortsätter:
	 –	Men	självklart	har	jag	också	tvivlat	och	ifrågasatt.	Min	
tro	har	inte	varit	spikrak	hela	vägen,	framför	allt	inte	under	
tonårstiden.	Men	jag	brukar	jämföra	tro	med	kärlek.	Det	är	
något	som	är	starkt	och	den	är	inte	alltid	sig	lik,	man	ifråga-
sätter,	det	hör	till	en	levande	relation	som	tron	är.
Det kan vara tufft att vara ung och kristen i Sverige idag. 
Har du några tips, stärkande ord att ge till dem som tycker 
att det är jobbigt att vara ung och kristen?
	 –	För	det	första	så	borde	det	inte	vara	tufft	och	jobbigt.		
I	Sverige	finns	en	uppfattning	att	normalstadiet	är	att	inte	
vara	troende	och	att	vara	ateist.	Det	är	tron	som	avviker.	
Så	är	det	inte,	att	vara	icke-troende	och	ateist	är	också	ett	
ställningstagande.	På	den	punkten	är	dagens	kultur	helt	
enkelt	emot	oss.	Men	det	finns	mycket	forskning	som	visar	
att	människor	är	skapta	för	att	vara	religiösa,	det	finns	i	oss	
från	början.
	 –	I	FN:s	barnkonvention	finns	artikel	27	som	säger	att	
barn	har	rätt	till	den	levnadsstandard	som	krävs	för	barnets	
fysiska,	psykiska,	andliga,	moraliska	och	sociala	utveck-
ling.	Andlighet	är	en	viktig	del	av	den	artikeln.	Vi	måste	
hävda	det	i	samhället	för	att	motarbeta	att	trosfrågor	trängs	
in	i	ett	hörn.	Kyrkan	har	ett	huvudansvar	att	ta	här.	Vi	
måste	också	uppmuntra	föräldrar	att	ge	sina	barn	en	sådan	
utveckling.	Att	utesluta	tro	är	att	beröva	barn	och	unga	den	
levnadsstandard	som	de	faktiskt	har	rätt	till.

antje Jackelén blir ny ärkebiskop nästa år. hon har haft en 
stark tro sedan barndomen och är medveten om utmaning-
arna som unga kristna möter idag. hon vill att unga ska för-
stå att det att vara troende inte är avvikande och konstigt. 
– Barn har rätt till andlig utveckling. Jag tycker att uppfatt-
ningen om tro och andlighet i dagens samhälle berövar 
barn och unga den levnadsstandard de har rätt till.
AV: THERESE GUSTAFSSON. FoTo: JAN NORDéN/PRESSBILD

Det är inte konstigt 
att vara troende

Vilken roll ska barn och unga ha i Svenska kyrkan?
	 –	En	stor	roll	naturligtvis.	I	kyrkoordningen	står	det	att	
barn	har	en	särställning,	som	går	tillbaka	direkt	till	vad	
Jesus	sa.	Det	går	mycket	resurser	till	barn	och	ungdoms-
verksamhet	idag,	men	vi	kan	absolut	bli	bättre	på	det.	Jag	
tycker	att	vi	borde	se	barn	mer	som	subjekt.	I	Svenska	kyr-
kan	idag	tar	vi	hand	om	varandra	nästan	lite	för	mycket.	Vi	
borde	ha	som	mål	att	hjälpa	varandra	att	leva	som	kristna	
i	världen,	inte	bara	pyssla	om	varandra.	Vi	måste	aktivt	
arbeta	med	saker	som	unga	kan	engagera	sig	i.	Var	kan	unga	
vara	med	och	hjälpa	till	för	att	förbättra?	Kyrkan	är	något	
annat	än	en	serviceorganisation,	den	är	större	än	så.	Vi	ska	
arbeta	för	en	rättvis,	fredlig	och	försonad	värld.	Då	kan	vi	
inte	bara	ha	mysigt,	även	om	det	är	en	positiv	bonus.
	 –	Jag	tycker	också	att	vi	ska	hitta	former	för	mer	kontakt	
och	utbyte	över	generationsgränserna.	Kyrkan	borde	vara	
bra	på	det,	för	det	är	berikande	för	alla.
Svenska kyrkan har bestämt att alla beslut ska föregås av en 
barnkonsekvensanalys, hur har du arbetat med barnkonsek-
vensanalys tidigare? Hur tänker du jobba med barnkonsek-
vensanalys i ditt jobb som ny ärkebiskop?
	 –	I	Lund	har	vi	haft	utbildningsdag	om	barnkonsekvens-
analys	med	prostar,	medarbetare	på	stiftet	och	förtroende-
valda.	Vi	erbjuder	även	vidareutbildning	i	samarbete	med	
Sensus.	Det	har	varit	en	process	att	få	tänket	och	vi	är	inte	
fullfjädrade	än.	Men	nu	när	vi	har	diskuterat	budget	har	vi	
pekat	på	några	punkter	där	vi	tycker	att	vi	har	använt	barn-
konsekvensanalys.
	 –	Som	ärkebiskop	blir	det	mitt	uppdrag	att	se	till	att	
kyrkostyrelsen	tillämpar	barnkonsekvensanalys	på	sina	
beslut,	bland	annat.
Vad är det bästa med Svenska kyrkan?
	 –	Det	är	en	väldigt	öppen	kyrka	som	det	är	lätt	att	bli	med-
lem	i.	Vi	är	generösa	med	tillgång	till	dopet	och	vi	slänger	
inte	ut	någon	ur	vår	kyrka.	Vi	har	en	bred	lokal	förankring	
och	kontakt	med	väldigt	många	människor	–	inte	bara	våra	
medlemmar.	Som	en	kyrka	fri	från	staten	kan	vi	vara	kyrka	i	
kritisk	solidaritet	med	samhället.
Hur hoppas du att Svenska kyrkan ser ut om tio år?
	 –	Att	det	är	en	öppen	kyrka	som	utstrålar	gudstjänst-
glädje,	en	kyrka	som	är	diakonalt	stark,	en	kyrka	som	är	bra	
på	att	dela	tro	både	inom	kyrkan	men	också	med	samhället	
i	stort.	Jag	hoppas	att	det	ska	vara	lätt	att	bli	delaktig	i	kyr-
kan	och	att	kyrkan	ska	ha	en	bra	dialog	med	andra	kristna	
kyrkor,	med	andra	religioner,	med	naturvetenskapen,	med	
näringslivet	och	kulturlivet.

antje jackelén: 
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Antje Jackelén i ett reportage i Svenska Kyrkans Ungas 
medlemstidning Troligt.



17

Jag	heter	Maria Ekstedt	
och	är	medlemsadminis-
tratör.	Det	innebär	kon-
takt	med	medlemmar	och	
lokalavdelningar	om	allt	
möjligt;	Medlemssidorna,	
rekrytering	och	förnyelse	
av	medlemskap,	medlems-
rapportering,	medlems-
försäkring,	stadgar	och	
årsmöten.	Kontakta	mig	
gärna	om	du	har	frågor	
kring	detta.	

Jag	heter	Stefan Cederlöf 
och	är	ekonomisamordnare.	
Mina	huvudsakliga	uppgifter	
är	att	arbeta	övergripande	med	
ekonomiska	frågor	som	till	
exempel	budget	och	bokslut	
samt	att	ansvara	för	Medlems-
sidorna.	Jag	ansvarar	också	
för	att	ansöka	om	olika	stöd	
och	bidrag	–	till	exempel	
statsbidrag.	En	annan	del	i	
mitt	arbete	är	att	ta	fram,	och	
analysera,	statistik.	Det	är	bra	
att	vi	vet	vilka	som	är	med	i	
Svenska	Kyrkans	Unga,	i	vilka	
åldrar	och	hur	många	år	någon	
är	med.	Kontakta	mig	gärna	
om	du	har	frågor	kring	detta.

Jag	heter Johanna 
Knutsson	och	är	distrikts-	
och	utbildningssamord-
nare.	Mina	huvudsakliga	
arbetsuppgifter	är	konta-
ken	med	både	distrikts-
styrelser	och	anställda	
samt	planeringen	av	
nationella	årsmöten.	Jag	
är	också	med	i	Demo-
kratigruppen.	Kontakta	
mig	gärna	om	du	har	en	
årsmötesfråga,	eller	om	
du	som	distriktsstyrelse-
ledamot/konsulent	vill	ha	
hjälp	med	något.

Förbundsordförande Amanda Carlshamre i Kyrkans Tidning inför kyrkovalet.
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Stora årsmötet 2011 beslutade

...	att	Svenska	Kyrkans	Unga	ska	arbeta	med	tillgänglighetsfrågor.
...	att	Svenska	Kyrkans	Unga	ska	ta	tillvara	mångfalden	i	den	öppna	gemenskapen.

...	att	Svenska	Kyrkans	Unga	ska	arbeta	med	normmedvetenhet.

(Ur verksamhetsinriktningen)

ÖPPEN GEMENSKAP

GRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE
Gruppen	för	normmedvetet	arbete	är	en	av	förbundets	
arbetsgrupper.	Gruppen	arbetar	med	hbtq-,	genus-	och	jäm-
ställdhetsfrågor.	Arbetsgruppen	arbetar	normkritiskt	för	att	
Svenska	Kyrkans	Unga	ska	vara	en	öppen	och	inkluderande	
gemenskap.	Under	året	medverkade	gruppen,	som	vanligt,	
på	Stockholm	Pride.	Gruppen	var	med	i	ett	informations-
tält	inne	på	festivalområdet	Pride	Park,	medverkade	i	olika	
gudstjänster,	var	med	i	en	sektion	i	den	stora	Prideparaden	
och	deltog	i	den	öppna	förskola	som	Högalids	församling	
anordnare.	Liksom	tidigare	år	samarbetade	Svenska	Kyrkans	
Unga	med	Svenska	kyrkan,	EKHO	och	Regnbågsmässan	
under	projektnamnet	Kyrkan	på	Pride.	Tillsammans	med	
KRISS	(Kristna	Studentrörelsen	i	Sverige)	stod	Svenska	
Kyrkans	Unga	som	arrangörer	för	en	inkluderande	mässa.
Under	Stockholm	Pride	deltog	gruppens	sammankallande	
i	ett	panelsamtal	om	sexualupplysning	och	kristen	tro,	
arrangerat	av	RFSU.	Gruppen	närvarade	på	Stora	årsmötet	
i	augusti	där	de	hade	en	utställning	med	blandade	material	
och	deltog	i	debatten	i	plenum	med	normkritiska	inlägg.
			På	Rikshelgen	i	oktober	höll	gruppen	en	workshop	om	
HBTQ	och	arrangerade	ett	panelsamtal	där	det	bland	annat	
samtalades	kring	hur	radikala	Svenska	Kyrkans	Unga	kan	vara.

Normgruppen	har	bestått	av:	
Hanna	Broberg,	Göteborgs	distrikt,	sammankallande	
Jimmy	Eriksson-Werf,	Västerås	distrikt	
Clair	Lou	Grönvall,	Stockholms	distrikt	(till	juli)
Cecilia	Bylund,	Uppsala	distrikt
Ida	Berggren,	Skara	distrikt
Nils	Jernqvist,	förbundsstyrelserepresentant	(till	augusti),
(efter	augusti	fortsatte	han	som	medlem	i	gruppen)	
Hugo	Ernstsson,	förbundsstyrelserepresentant	(från	augusti)
Therese	Gustafsson,	redaktör	på	förbundskansliet

RUTBILDNINGAR OCH ARBETSGRUPPEN 
FÖR KURSLEDNING AV RUTBILDNING
Under	sista	året	för	det	Arvsfondsfinansierade	projektet	
Religion	hjärta	hbt	var	Svenska	Kyrkans	Unga	projektpart-
ners	tillsammans	med	Sveriges	Förenade	HBTQ-studenter,	

Sensus	och	KRISS	–	Kristna	studentrörelsen	i	Sverige.	Efter	
projektets	slut	blev	Svenska	Kyrkans	Unga	och	Sensus	de	
huvudsakliga	förvaltarna	av	projektresultaten;	utbildnings-
konceptet	”rutbildning”	och	boken	”gud	är	större”.	
Sedan	2012	finns	och	verkar	arbetsgruppen	för	kursledning	
av	Rutbildning.	Gruppen	har	arbetat	med	att	komma	igång	
och	erbjuda	konceptet	utåt	genom	att	säkra	tillgången	på	
rutbildare,	ta	fram	en	marknadsföringsfolder,	fastställa	ruti-
ner	tillsammans	med	Sensus	samt	kvalitetssäkra	materialet.

Arbetsgruppen	har	bestått	av:	
Hanna	Broberg,	Göteborgs	distrikt
Sara	Ytterbrink,	Västerås	distrikt	
Lina	Kurttila,	vikarierande	kanslichef,	sammankallande
Zebastian	Mannesten,	förbundsstyrelserepresentant	
Sannah	Söderman,	representant	från	Sensus	

DEMOKRATIGRUPPEN
Demokratigruppen	har	bestått	av:
Amanda	Andersson,	Lunds	distrikt
Alexander	Olsson,	Lunds	distrikt
Annika	Johansson,	Göteborgs	distrikt,	sammankallande
Johanna	Knutsson,	Distrikts-	och	utbildningssamordnare
Martin	Garlöv,	Uppsala	distrikt
Sofia	Strinnholm,	förbundsstyrelserepresentant	(till	oktober)
Märta	Folkeson,	förbundsstyrelserepresentant	(från	oktober)

Under	2013	har	arbetsgruppen	haft	fem	möten;	i	januari,	
maj,	augusti	och	oktober.
			På	våren	låg	fokus	på	Stora	årsmötet,	dit	Demokrati-
gruppen	har	gjort	underlag	till	förbundsstyrelsen	på	
formalia-handlingar,	förberett	två	årsmötesskolor	–	en	
för	de	som	var	på	Stora	årsmötet	för	första	gången	och	en	
för	de	som	hade	varit	med	förut.	Dessa	årsmötesskolor	
ansvarade	gruppen	för	under	årsmötet.
			I	maj	träffade	gruppen	förbundsstyrelsen	för	ett	första	samtal	
om	hur	Svenska	Kyrkans	Unga	kan	arbeta	med	barnkonsek-
vensanalys.
			Under	hösten	har	Demokratigruppen	arbetat	med	att	
skriva	material	till	uppdateringen	av	Distriktspärmen.
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			I	oktober	deltog	delar	av	Demokratigruppen	tillsammans	
med	förbundsstyrelsen	på	Ideellt	forums	idédagar.
			På	Rikshelgen	deltog	delar	av	gruppen	och	höll	bland	
annat	i	en	workshop	”Istället	för	Styrelse?	-	Utbyte	av	idéer	
kring	lokalavdelningsdemokrati”.

ALMEDALEN
Almedalsveckan	är	en	viktig	arena	för	att	synas,	få	ut	
budskap	och	skapa	kontaktnät	där	Svenska	Kyrkans	Unga	
deltog	i	år.	Under	våren	planerades	aktiviteter,	både	i	intern	
projektgrupp	och	med	Svenska	kyrkan	och	Sensus	som	vi	
delvis	samarbetade	med	under	veckan.	Väl	på	plats	arrang-
erade	Svenska	Kyrkans	Unga	tillsammans	med	Sensus	ett	
seminarium	om	hur	FN:s	barnkonvention	om	barns	rätt	till	
andlig	utveckling	efterlevs.	Panelen	bestod	av	representanter	
från	Svenska	Kyrkans	Unga	tillsammans	med	Sveriges	Unga	
Muslimer,	Förenade	Humanister,	Scouterna	och	SVEA-
Sveriges	Elevråd.	Under	veckan	arrangerade	Svenska	
Kyrkans	Unga	också	”rättvisemärkt	kubb”,	delade	ut	freds-
material	i	Svenska	kyrkans	tält,	deltog	i	Ageravolontärernas	
begravningståg	i	syfte	att	stoppa	svensk	vapenexport	till	
krigsdrabbade	länder,	samt	”nätverkade”	i	olika	mingel	för	
ett	ökat	kontaktnät	och	informationsinhämtning.	
			På	plats	under	Almedalsveckan	fanns	handläggaren	för	
globala	påverkansfrågor	och	kommunikatören	från	för-
bundskansliet,	Ellionor	Sisth	och	Sofia	Strinnholm	från	
förbundsstyrelsen.	Som	representanter	för	globala	arbets-
gruppen	åkte	Samuel	Skånberg,	Karolina	Göranzon	och	
Caroline	Blomberg.	Annika	Johansson	var	demokrati-
gruppens	representant	på	plats.

PROJEKT MÄNNISKOVÄRDE
Projekt	Människovärde	är	en	del	i	Svenska	kyrkans	arbete	
mot	främlingsfientlighet	och	rasism.	Svenska	Kyrkans	Unga	
är	en	av	tre	partners	i	projektet	tillsammans	med	Sensus	och	
Svenska	kyrkan.	Projekt	Människovärde	erbjuder	ambassa-
dörsutbildningar	runt	om	i	stiften	och	syftar	till	att	utbilda	
och	ge	verktyg	till	dem	som	arbetar	i	församlingen	att	be-

möta	främlingsfientlighet.	Projektet	var	treårigt	och	nådde	
egentligen	sitt	slut	i	juni,	men	ledningsgruppen	valde	att	
fortsätta	utbildningssatsningen	ytterligare	några	månader.	
Den	sista	utbildningen	hölls	i	december.			

ETT ENAT FOLK PÅ VÄG
Stora	årsmötet	2011	fattade	ett	beslut	om	att	uppdra	åt	
förbundsstyrelsen	att	utreda	hur	vi	vill	hålla	våra	årsmöten	
framöver,	och	förbundsstyrelsen	valde	då	att	tillsätta	ett	
projekt	som	skulle	arbeta	med	Svenska	Kyrkans	Ungas	
demokratifrågor.	Projektet	namngavs	Ett	enat	folk	på	väg	
och	har	väckt	diskussioner	i	hela	organisationen	kring	hur	vi	
vill	vara	mer	demokratiska	som	organisation	och	varför	det	
som	ung	är	viktigt	att	göra	sin	röst	hörd	och	påverka.
			Med	grund	i	projektet	och	de	tankar	och	åsikter	som	in-
hämtats	skrev	förbundsstyrelsen	en	proposition	om	föränd-
rade	årsmötesformer	till	Stora	årsmötet	2013.	
			Propositionen	antogs	med	enkel	majoritet,	vilket	innebär	
att	den	kommer	att	tas	upp	för	beslut	igen	på	Stora	års-
mötet	2015.	De	största	förändringarna	som	propositionen	
innebär	är	att	hålla	fullt	beslutande	årsmöte	varje	år	och	att	
ha	distriktsrepresentation	istället	för	lokalavdelningsrepre-
sentation.	Vill	du	läsa	propositionen	finns	den	på	hemsidan.	
Undrar	du	mer	om	projektet	och	vill	läsa	projektrapporten,	
hör	av	dig	till	förbundskansliet.	På	Rikshelgen	2013	avsluta-
des	projektet	Ett	enat	folk	på	väg.	

Projektgruppen	för	Ett	enat	folk	har	bestått	av:
Amanda	Carlshamre,	förbundsstyrelserepresentant,	
sammankallande
Astrid	Gustafsson,	förbundsstyrelserepresentant
Jimmie	Leimola,	Västerås	distrikt	(till	augusti),	
förbundsstyrelserepresentant	(från	augusti)
Emma	Stene,	Lunds	distrikt	(till	mars)
Sofia	Söderborg,	Uppsala	distrikt	(från	maj)
Karl	Bergström,	kommunikatör	(från	februari)
AnnaMaria	Kindahl,	kanslichef	(till	mars)
Lina	Kurttila,	vikarierande	kanslichef	(från	mars)

Svenska Kyrkans Ungas flagga tillsammans med regnbågsflaggan på Stora årsmötet.
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STORA ÅRSMÖTET 
Stora	årsmötet	är	Svenska	Kyrkans	Ungas	högsta	beslutande	
organ	dit	varje	aktiv	lokalavdelning	har	möjlighet	att	skicka	
ombud.	Detta	valde	35	procent	av	lokalavdelningarna	att	
göra	jämfört	med	2011	då	siffran	låg	på	24	procent.	En	
positiv	utveckling.
			Stora	årsmötet	var	den	8–11	augusti	i	Uppsala.	Under	
dagarna	var	det	naturligtvis	plenumförhandlingar,	utskotts-
arbete	och	idétorg	som	var	i	fokus,	men	deltagarna	hann	
också	med	att	fira	gudstjänst,	besöka	utställningar	och	
mötescaféet.

Planeringen	av	Stora	årsmötet	skedde	av	projektgruppen,	
som	har	bestått	av:
Emma	Stene,	Lunds	distrikt
Isabella	Broman,	Stockholms	distrikt
Johanna	Knutsson,	distrikts-	och	utbildningssamordnare
Nils	Nordenstorm,	förbundsstyrelserepresentant	(till	februari)
Josef	Kjellqvist,	förbundsstyrelserepresentant	(från	februari)

Till	sin	hjälp	i	planering	och	genomförande	har	projekt-
gruppen	haft	många	ideella	och	anställda	som	tog	sig	an	
alla	möjliga	arbetsuppgifter	under	stora	delar	av	dygnets	
timmar.

På	Stora	årsmötet	fattades	många	spännande	beslut.	Ett	av	
de	största	besluten	gällde	självklart	de	förändrade	årsmö-
tesformerna.	Förbundsstyrelsen	hade	lagt	en	proposition	
vilkens	förändring	skulle	innebära	fullt	beslutande	årsmöte	
varje	år	och	distrikts-	istället	för	lokalavdelningsrepresenta-
tion.	Propositionen	antogs	med	enkel	majoritet	och	kom-
mer	därför	att	tas	upp	i	sin	helhet	på	Stora	årsmötet	2015.

			Det	antogs	även	ett	påverkansdokument.	Propositionen	
syftade	till	att	ta	ett	samlat	grepp	kring	Svenska	Kyrkans	
Ungas	externa	påverkansarbete	och	innehåller	många	vi-
sioner	och	ännu	fler	mål	för	arbetets	fokus	under	perioden	
2014–2017.
			Förbundsstyrelsen	har	dessutom	fått	i	uppgift	att	produce-
ra	ett	organisationsdokument,	och	ett	mervärdesdokument.	
Det	första	dokumentet	ska	visa	hur	Svenska	Kyrkans	Unga	
är	organiserat	och	hur	samverkan	sker	mellan	olika	delar	av	
organisationen.	Mervärdesdokumentet	ska	tala	om	varför	
barn	och	unga	ska	vara	medlem	i	Svenska	Kyrkans	Unga,	
och	vilken	kärna,	vilket	mervärde,	organisationen	har.	

LILLA ÅRSMÖTET 2014 
Lilla	årsmötet	är	ett	granskningsmöte	som	granskar	verk-
samhet	och	bokslut.	De	enda	beslut	som	kan	fattas	är	
eventuella	fyllnadsval	av	förbundsstyrelsen	och	att	kalla	till	
extra	årsmöte.

51	mandat	fördelas	med	två	basmandat	till	varje	distrikt	
och	resten	fördelas	utifrån	antal	medlemmar	i	varje	distrikt.	
Nästa	Lilla	årsmöte	är	den	6–8	juni	2014	på	stiftsgården	
Stjärnholm.

Planeringen	har	påbörjats	av	projektgruppen,	som	består	av:
Ellionor	Sisth,	förbundsstyrelsen	representant
Johan	Boj	Garde,	förbundsstyrelsens	representant
Johanna	Knutsson,	distrikts-	och	utbildningssamordnare

Höstens	arbete	har	främst	bestått	i	att	planera	för	utskick,	
ramschema	och	budget.

Det var många jämna beslut under Stora årsmötet. För att göra rösträkningarna tydliga, blev det lite omförflyttningar i plenumn. 
På nästa sida är bilder från processionen till högmässa i domkyrkan i Uppsala. Bilder också från utskottsförhandlingar och på 
förbundsordförande Johan Berkman när han inleder årsmötet med att tända ljus.
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KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT
Svenska	Kyrkans	Ungas	kommunikatör	och	redaktör	har	
arbetat	med	nya	kommunikationsdokument	som	ska	
genomsyra	organisationen.	Övergripande	riktlinjer	för	
kommunikation	har	tagits	fram	som	har	förankrats	med	
förbundskansli	och	med	distrikten	på	infoträffen	innan	för-
bundsstyrelsen	fastslog	dokumentet	i	oktober.	Vill	du	läsa	
dokumentet	hittar	du	det	på	www.svenskakyrkansunga.se.
		
MATERIALLAGRET
Materiallagret	är	namnet	på	försäljningen	av	Svenska	Kyr-
kans	Ungas	profilprodukter,	det	vill	säga	saker	med	Svenska	
Kyrkans	Ungas	logga	på.	Profilprodukterna	finns	natur-
ligtvis	för	att	göra	reklam	för	Svenska	Kyrkans	Unga,	men	
också	för	att	medlemmarna	ska	känna	en	ökad	samhörighet.
			I	september	återlanserades	Materiallagret	som	webbutik,	
under	namnet	Butiken.	I	arbetet	med	framtagandet	av	den	nya	
webbutiken	sågs	även	rutinerna	över	för	att	underlätta	för	våra	
beställare.	Till	exempel	går	det	att	betala	direkt	med	betalkort	i	
Butiken	och	kunden	kan	själv	välja	fraktsätt.	Om	kunden	väljer	
att	betala	mot	faktura	skickas	numera	fakturan	direkt	tillsam-
mans	med	varorna.
			Lagom	till	Stora	
årsmötet	2013	lanse-
rades	två	olika	t-shirts	
i	vitt	och	olivgrönt	
med	ett	nyframtaget	
korstryck,	där	olika	
ord	som	represente-
rar	Svenska	Kyrkans	
Unga	tillsammans	
bildar	ett	kors.	
Till	öppningen	av	
webbutiken	lanse-
rades	en	ny	svart	
tygkasse	med	samma	
tryck,	och	ytterli-
gare	en	profilprodukt	
med	samma	tryck	
lanserades	lagom	till	
julhandeln,	en	lila	t-shirt.	Försäljningen	har	ökat	jämfört	
med	tidigare	år,	vilket	troligen	beror	dels	på	att	webbutiken	
öppnat	igen,	men	även	på	de	nya	profilprodukterna.
			Utbudet	i	Materiallagret	styrs	delvis	av	medlemmarnas	
önskemål.	Har	du	några	idéer?	Skicka	ett	mejl	till	butik@
svenskakyrkansunga.se

HEMSIDAN (www.svenskakyrkansunga.se)
Förbundets	hemsida,	www.svenskakyrkansunga.se,	är	byggd	i	
webbpubliceringsverktyget	Wordpress.	I	år	har	det	gjorts	några	
uppdateringar	på	sidan,	bland	annat	har	Instagram	kopplats	till	
startsidan	istället	för	Flickr.	

SOCIALA MEDIER
Svenska	Kyrkans	Unga	är	aktiva	på	Facebook,	Twitter	och	
Instagram.	Facebook	och	Twitter	har	använts	sedan	tidigare	
och	i	början	av	året	startades	även	ett	Instagram-konto.	
Dessa	tre	sociala	medie-kanaler	har	använts	aktivt	under	
hela	året.

Den	30	december	2013	hade	Svenska	Kyrkans	Unga:
3	399	gilla-markeringar	på	Facebook.
1	414	följare	på	Twitter.
287	följare	på	Instagram.

Utöver	de	vanliga	statusuppdateringarna	gjordes	det	ett	
Facebook-event	inför	Stora	årsmötet	i	augusti.	Eventet	
användes	för	att	sprida	information	om	mötet	och	för	att	
samla	alla	deltagare	på	en	digital	plattform.	200	av	årsmö-
tets	deltagare	deltog	i	Facebook-eventet.
Youtube	var	en	annan	kanal	som	användes	under	Stora	
årsmötet	när	det	lades	ut	SÅM-tv	(tre	stycken	avsnitt	med	
intervjuer	och	rapporter	från	vad	som	hände	under	mötet.)
			Du	kan	följa	oss	på:	www.facebook.com/SvenskaKyrkans-
Unga	och	@SvKyrkansUnga	på	Twitter	och	Instagram.

TROLIGT
Troligt	är	Svenska	Kyrkans	Ungas	medlemstidning.	Den	
kommer	ut	fyra	gånger	per	år	och	skickas	till	alla	medlemmar.	
Tanken	med	tidningen	är	att	alla	medlemmar	ska	hitta	något	i	
tidningen	som	intresserar	dem,	även	om	innehållet	främst	har	
riktat	sig	till	tonåringar	i	åldern	13–17	år.	
			Efter	beslut	på	Stora	årsmötet	innehåller	den	även	fasta	sidor	
riktade	till	barn	i	åldern	0–13	år,	med	start	första	numret	efter	
årsmötet.
			Troligt	tar	barn	och	ungas	frågor	på	allvar	och	skriver	
om	sådant	som	känns	angeläget	för	unga,	om	relationer	till	
kompisar,	föräldrar	och	skola.	
			Tidningen	vill	också	ge	unga	stöd	att	vara	sig	själva	och	
utvecklas	som	människor	och	kristna.	I	Troligt	försöker	
redaktionen	lyfta	de	saker	som	är	beslutade	i	verksamhets-
inriktningen,	i	år	har	tidningen	innehållit	reportage	och	
artiklar	som	till	exempel:

Att upptäcka och dela tro
–	En	religionsdialogpanel	innehållandes	ungdomar	från	
kristendomen,	islam,	judendomen	och	hinduismen/sikh	har	
fått	prata	om	tro.
–	Ett	reportage	om	olika	sätt	att	be	på,	om	bön	som	medita-
tion	och	om	bön	som	aktivism.
–	En	ny	sida	som	ger	ett	andaktsförslag	utifrån	en	artikel	i	
barnkonventionen	som	återkommer	i	varje	nummer.
–	Alltid	i	Troligt:	Förtroligt-	och	Troligtsidorna,	plocksidor	
om	kristen	tro.	
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Jag	heter	Therese Gustafsson	
och	är	redaktör.	Jag	har	ansvar	
för	medlemstidningen	Troligt,	
hemsidan,	sociala	medier	och	
presskontakt	bland	annat.	Jag	är	
också	med	i	gruppen	för	norm-
medvetet	arbete.	Kontakta	gärna	
mig	om	du	vill	ha	hjälp	att	göra	
lokalavdelningsloggor,	stöd	vid	
kontakt	med	media,	tips	om	
innehåll	i	Troligt	eller	om	du	
vill	ha	en	workshopledare	i	
skrivande/tidningsarbete.

Jag	heter	Karl Bergström	och	
arbetade	som	kommunikatör	
på	förbundskansliet	till	den	
31	oktober	2013.	Arbetsuppgif-
terna	har	främst	varit	att	ha	det	
övergripande	ansvaret	för	orga-
nisationens	kommunikation,	
internt	och	externt,	att	sitta	
med	i	olika	projekt,	ansvara	
för	kommunikationsdokument	
samt	för	utvecklingen	av	orga-
nisationens	profilprodukter	och	
exponering.

Öppen gemenskap
–	Ett	reportage	om	hur	man	jobbar	med	normer	för	att	bli	
en	bättre	och	mer	normmedveten	grupp.
–	Ta	temperaturen	på	din	församling.	Ett	test	att	använda	
på	församlingen	inför	kyrkovalet.
–	Troligts	redaktör	har	aktivt	under	året	tänkt	på	att	Troligts	
texter	ska	ha	ett	inkluderande	språk,	med	ett	normmedvetet	
bakgrundstänk.
–	Alltid	i	Troligt:	Förbundssidorna	med	information	om	
vad	som	är	på	gång	i	Svenska	Kyrkans	Unga.

Av barn och unga
–	Tonårshandboken:	Om	
självmord	och	om	hur	
man	visar	sig	själv	med-
känsla.
–	Porträtt	med	aktuella	
personer,	exempelvis	artis-
ten	Yohio.	Och	ett	
porträtt	med	den	bli-
vande	ärkebiskopen	Antje	
Jackelén.
–	Alltid	i	Troligt:	Pyssel,	
frågesidorna	där	man	får	
svar	på	frågor	som	rör	
det	mesta,	och	bok-	och	
filmtips.

I hela Guds skapelse
–	Ett	större	fredstema	som	tar	upp	hur	man	gör	fred	på	
hemmaplan.	Med	en	fredspanel	som	diskuterat	olika	sätt	att	
se	på	fred.
–	Alltid	i	Troligt:	Under	samma	himmel,	en	sida	som	skrivs	
av	arbetsgruppen	för	Globala	påverkansfrågor.

www.troligt.org 
En	ny	version	av	www.troligt.org	lanserade	i	maj.	Medlemstid-
ningen	Troligt	har	nu	en	naturlig	plats	på	internet.	Där	hittar	
du	alla	tidningar	i	PDF-form.	Det	finns	också	ledarhandled-
ningar	till	varje	nummer.	Ledarhandledningar	som	går	att	
använda	i	barn-,	ungdoms-	och	konfirmandgrupper,	som	gör	
Troligt	till	ett	roligt	pedagogiskt	verktyg.	Troligt.org	uppdateras	
ungefär	en	gång	i	veckan	med	artiklar	som	ska	hålla	tidningen	
vid	liv	även	mellan	de	tryckta	numren.	Det	publiceras	också	en	
hel	del	ledarmaterial,	bland	annat	andaktsförslag	och	böner.

DEBATT
I	mars	fick	Svenska	Kyrkans	Unga	en	debattartikel	publicerad	i	
Helsingborgs	Dagblad.	Den	var	skriven	tillsammans	med	Sve-
riges	Unga	Muslimer	och	Förenade	Humanister	och	handlade	
om	att	Migrationsverket	borde	tänka	på	barnkonventionen	i	
sitt	arbete,	för	att	Sverige	ska	få	en	humanare	flyktingpolitik.

Ett	annat	inlägg	som	fick	stor	uppmärksamhet	var	Svenska	
Kyrkans	Ungas	inlägg	som	publicerades	i	samband	med	Stock-
holm	Pride	i	juli.	På	hemsidan,	Facebook	och	Twitter	delades	
ett	inlägg,	framtaget	i	samråd	med	gruppen	för	normmedvetet	
arbete	och	underskrivet	av	förbundsordförande	Johan	Berk-
man.	Inlägget	tar	bland	annat	avstånd	från	den	ryska	lagen	som	
under	året	instiftades	mot	”homosexuell	propaganda”.	Ett	citat	
ur	inlägget:	”Svenska	Kyrkans	Unga	vill	vara	bärare	av	det	glada	
budskapet	till	alla	människor	i	St.	Franciskus	anda;	gör	oss	till	
ett	redskap	för	din	frid.	Där	hat	finns,	låt	oss	föra	dit	kärlek.	
Där	förtvivlan	finns,	låt	oss	få	komma	med	hoppet.	Där	skam	
råder,	låt	oss	få	komma	med	stolthet!”
			Inlägget	är	Svenska	Kyrkans	Ungas	mest	delade	inlägg	på	Fa-
cebook	med	169	likes,	52	delningar	och	över	10	000	personer,	
enligt	Facebooks	statistik,	ska	ha	sett	inlägget.
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ORGANISATIONER OCH NÄTVERK
Här hittar du information om de organisationer och 

nätverk som Svenska Kyrkans Unga är med i.

Arbetsgemenskapen för religionspedagogik (RPI)
RPI	är	ett	nätverk	för	dem	som	är	intresserade	av	och	
arbetar	med	religionspedagogik	inom	olika	kyrkor,	kyrkliga	
utbildningar	och	högskolor	i	Sverige.	
			Religionspedagogik	är	ett	ämne	som	bland	annat	handlar	
om	hur	en	bäst	lär	sig	och	undervisar	om	religion.	Nät-
verket	ordnar	två	endagsmöten	varje	år,	på	våren	och	hös-
ten,	om	metoder	eller	personer	som	är	viktiga	för	religi-
onspedagogiken.	De	ger	också	ut	ett	nyhetsbrev.	Svenska	
Kyrkans	Unga	är	med	i	nätverket	för	att	religionspedagogik	
som	ämne	är	en	viktig	förutsättning	för	att	det	ska	finnas	till	
exempel	församlingspedagoger	och	människor	som	jobbar	
med	pedagogik	inom	kyrkorna.	Läs	mer	på:	www.rpi.se.

Bilpoolarna i Uppsala, ekonomisk förening  
Bilpoolarna	är	en	bilpool	för	privatpersoner	och	organisa-
tioner	i	Uppsala.	Förbundet	använder	bilar	från	Bilpoolarna	
istället	för	hyrbil.	Läs	mer	på:	www.bilpoolarna.se.

ECPAT Sverige
Svenska	Kyrkans	Unga	är	medlem	i	ECPAT	Sverige.	
ECPAT	Sverige	har	som	ändamål	att	genom	informations-
arbete,	opinions-	och	påverkansarbete	samt	samverkan	med	
andra	parter	bidra	till	att	förebygga	alla	former	av	barnsex-
handel.	Läs	mer	på:	www.ecpat.se.

Fairtrade Sverige
Fairtrade	är	en	etisk	och	social	märkning	med	fokus	på	mänsk-
liga	rättigheter.	När	du	köper	produkter	som	är	märkta	med	
Fairtrade	bidrar	du	till	en	bättre	och	friare	tillvaro	för	både	
barn,	ungdomar	och	vuxna	i	de	fattigare	delarna	av	världen.	
Svenska	Kyrkans	Unga	är	en	av	medlemsorganisationerna	för	
Fairtrade	Sverige	och	är	därmed	representerade	på	årsmöte	och	
samlingar	Fairtrade	håller.	
			Celina	Falk	från	Svenska	Kyrkans	Unga	sitter	dessutom	i	
valberedningen	för	verksamhetsåret	2013–2014.	
Läs	mer	på:	www.fairtrade.se.

Föreningen Sigtuna folkhögskola
Föreningen	består	av	Svenska	Kyrkans	Unga,	Sigtunastiftelsen	
och	Sensus.	Föreningen	är	huvudman	för	Sigtuna	folkhög-
skola,	och	i	styrelsen	har	Emma	Hansen	Dahlqvist	och	Line	
Nielsen,	båda	från	Uppsala	distrikt,	varit	representanter	för	
Svenska	Kyrkans	Unga.	Läs	mer	på:	www.sigtuna.fhsk.se.

Hela människan
Hela	människan	arbetar	med	social	diakonal	verksamhet	
på	uppdrag	av	kyrkorna	i	Sverige.	Verksamheten	omfattar	
diakonal	mobilisering,	opinionsbildning	och	handling.	
Svenska	Kyrkans	Unga	är	en	av	14	huvudmän	för	nätverket.	
Läs	mer	på:	www.helamanniskan.se.

Ideellt forum
Ideellt	forum	i	Svenska	kyrkan	är	ett	samarbete	mellan	försam-
lingar,	stift	och	organisationer	inom	Svenska	kyrkan.	Ideellt	fo-
rum	vill	lyfta	fram	idealitetens	betydelse	för	församlingarna,	det	
vill	säga	att	de	som	är	ideella	i	församlingarna	är	viktiga	för	att	
församlingen	ska	vara	levande.	Målet	är	att	hjälpa	församling-
arna	att	i	sin	tur	inspirera	de	ideella.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	
genom	sitt	arbete	och	insatser	stort	utrymme	i	Ideellt	forum.	
Läs	mer	på:	www.ideelltforum.se.

Interkulturell mötesplats
Svenska	Kyrkans	Unga	tillsammans	med	Sigtunastiftelsen	
och	åtta	andra	religiösa	och/eller	kulturella	organisationer	
arrangerar	en	utbildning	under	temat	”Hur	kan	vi	leva	till-
sammans?”	vilken	nu	har	fortlöpt	under	snart	tre	år.	
Utbildningen	är	uppdelad	på	två	tillfällen	per	termin	och	
syftar	till	att	ge	deltagarna	en	ökad	förståelse	för	andra	
religioner.	Den	riktar	sig	till	den	som	är	intresserad	av	
interkulturella	möten,	fred	och	rättvisa,	självkännedom	och	
konflikthantering.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	skickat	två	
deltagare	per	utbildningstillfälle.

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 
LSU	drivs	av	cirka	85	svenska	ungdomsorganisationer.	
I	grunden	finns	en	vision	om	”ett	samhälle	där	unga,	oavsett	
bakgrund,	har	ett	stort	och	reellt	inflytande	över	sina	liv	och	
känner	sig	självständiga”.	Ett	viktigt	syfte	med	LSU	är	att	
alla	medlemsorganisationer	har	möjlighet	att	dela	med	sig	
och	lära	sig	av	varandras	erfarenheter.	För	att	göra	detta	ge-
nomför	LSU	bland	annat	konferenser.	LSU	anordnar	också	
olika	projekt	som	går	att	läsa	om	i	deras	nyhetsbrev,	en	av	
Svenska	Kyrkans	Ungas	förbundsstyrelseledamöter,	Sofia	
Strinnholm,	blev	uttagen	till	ett	projekt	tillsammans	med	
LSU:s	partnerorganisation	YAK	(Youth	Alive!	Kenya)	och	
höll	i	en	helgworkshop	om	styrelseutveckling	i	Nairobi.
			Markus	Brunkvist,	Stockholms	distrikt	är	revisors-
suppleant.	Johanna	Knutsson,	distrikts-	och	utbildnings-
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samordnare	har	under	året	deltagit	i	utbildningssamordnar-
nätverket,	Hannah	Kroksson,	Lunds	distrikt,	valdes	i	
november	in	i	LSU:s	förbundsstyrelse.	
			Representanter	ur	vår	förbundsstyrelse	har	regelbundna	
samtal	med	LSU	om	hur	vi	skulle	kunna	ta	hjälp	av	LSU:s	
kompetens	i	vår	egen	verksamhet.	Läs	mer	på:	www.lsu.se.

Nätverket för barnkonventionen
Nätverket	är	en	samling	av	organisationer	i	Sverige	som	på	
olika	sätt	arbetar	för	barns	situation	och	barns	rättigheter.	
Ett	viktigt	syfte	för	nätverket	är	att	inkorporera	barnkon-
ventionen	i	den	svenska	lagstiftningen.	Läs	mer	om	vad	
nätverket	har	gjort	under	året	på	sidan	15.	
Läs	även	mer	på:	www.barnkonventionen.se.

Rena kläder
Rena	kläder	är	ett	nätverk	av	organisationer	med	syfte	och	mål	
att	förbättra	villkoren	för	de	människor	som	syr	våra	kläder	och	
skor.	Rena	kläder	arbetar	med	att	sprida	kunskap	och	informa-
tion	om	hur	klädindustrin	fungerar.	Nätverket	har	under	året	
varit	informellt	vilande.	Läs	mer	på:	www.renaklader.org.

Schyst resande
Schyst	resande	är	ett	nätverk	som	Svenska	Kyrkans	Unga	är	
med	i,	som	lyfter	de	sociala	och	ekonomiska	baksidorna	av	
resandet	i	världen.	Läs	mer	på:	www.schystresande.se.

Sensus studieförbund
Sensus	erbjuder	mötesplatser	för	lärande,	upplevelser	och	
gemenskap.	Arbetet	är	inriktat	på	livsfrågor,	humanitära	
frågor	och	musik.	Sensus	arbetar	också	med	religionsdialog,	
mångfaldsfrågor	och	ideellt	arbete.	Från	Svenska	Kyrkans	
Unga	sitter	Johan	Berkman,	Stockholms	distrikt,	i	valbe-
redningen	och	Emma	Hansen	Dahlqvist,	Uppsala	distrikt,	i	
förbundsstyrelsen.	Läs	mer	på:	www.sensus.se.

Svenska bibelsällskapet (SbS)
Svenska	bibelsällskapet,	en	del	av	det	världsvida	United	
Bible	Societies,	är	en	ekumenisk	organisation	där	Svenska	
kyrkan,	frikyrkorna	och	katolska	kyrkan	är	huvudmän.	
			SbS:s	syfte	är	att	översätta	Bibeln	och	göra	den	känd	och	
använd.	SbS	lanserade	Bibel	2000	i	Sverige	och	har	ansva-
ret	för	att	förvalta	arvet	från	bibelkommissionen	tills	det	är	
dags	för	nästa	översättning.	

			SbS	samlar	också	in	pengar	till	internationell	verksamhet,	
driver	en	bibelbutik	och	har	en	hemsida	där	hela	texten	till	
Bibel	2000	finns	utlagd.	Maria	Hammarström,	teologisk	
samordnare	sitter	som	ledamot	i	styrelsen.	
Läs	mer	på:	www.bibeln.se.

Svenska FN-förbundet
Svenska	FN-förbundet	är	en	organisation	som	sprider	
kunskap	om	FN	i	Sverige.	Svenska	Kyrkans	Unga	är	en	av	
medlemsorganisationerna,	eftersom	vi	menar	att	internatio-
nellt	samarbete	är	en	förutsättning	för	en	fredligare	och	mer	
rättvis	värld.	Läs	mer	på:	www.sfn.se.

Sveriges Kristna Råd (SKR)
SKR	är	ett	nätverk	som	samlar	alla	kyrkor	till	samarbete.	
Nätverket	arbetar	för	att	vara	en	resurs	i	teologisk	reflektion,	
ekumeniskt	vittnesbörd,	diakoni	och	socialt	ansvar.	SKR	
har	också	en	uppgift	i	att	samla	kyrkorna	för	att	tala	med	
en	gemensam	röst	i	viktiga	samhällsfrågor.	I	styrelsen	sitter	
Maria	Wingård,	Uppsala	distrikt,	som	ersättare.	
Läs	mer	på:	www.skr.org.

Sveriges Kristna UngdomsRåd (SKUR)
SKUR	är	ett	nätverk	av	Sveriges	Kristna	UngdomsRåd	
som	samlas	några	gånger	varje	år	för	att	stämma	av	vad	
som	pågår	i	de	andra	organisationerna,	mycket	för	att	känna	
gemenskapen	i	att	vara	kristna	barn-	och	ungdomsrörelser	
i	Sverige.	Det	är	ett	nätverk	där	ordförande	för	organisa-
tionerna	får	komma	samman	och	träffas,	även	för	att	hitta	
eventuella	samarbeten.	SKUR	anordnar	även	en	ekumenisk	
styrelsehelg	för	alla	medlemsorganisationer	varje	år,	där	
styrelserna	får	träffas	och	utbyta	erfarenheter	och	samtala	
om	likheter	och	skillnader	mellan	organisationerna	och	
samfunden.	Läs	mer	på:	www.skr.org/skur.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Svenska	Kyrkans	Unga	leds	mellan	årsmötena	av	förbunds-
styrelsen.	Styrelsen	har	bland	annat	budgetansvar	och	är	
arbetsgivare	för	förbundskansliet.	
			Förbundsordföranden	är	heltidsarvoderad	och	arbetar	
med	att	verkställa	och	förbereda	förbundsstyrelsens	beslut,	
men	är	även	länken	mellan	förbundskansliet	och	styrelsen.	
Förbundsordförande	har	även	ansvar	för	större	ideologiska	
frågor.	
			Förbundsordföranden	representerar	Svenska	Kyrkans	
Unga	i	flera	olika	sammanhang,	både	utåt	i	relation	till	
andra	organisationer	och	inom	Svenska	kyrkan.	Allt	arbete	
som	övriga	förbundsstyrelseledamöter	gör	är	ideellt.

Förbundsstyrelsen	har	haft	elva	möten:	1–3	februari,	
8	februari	(telefonmöte),	9–10	mars,	3–5	maj,	15–16	juni,	
3–4	augusti,	11	augusti	(konstituerande),	6–8	september,	
12–13	oktober,	9–10	november	och	14–15	december.	Ett	
normalt	möte	för	förbundsstyrelsen	pågår	mellan	lördag	
morgon	och	söndag	eftermiddag.
			Förbundsstyrelsen	har	bland	annat	arbetat	med	förbere-
delser	inför	beslutet	om	förändrade	årsmötesformer,	haft	
ett	ekumeniskt	styrelsemöte	tillsammans	med	andra	kristna	
barn-	och	ungdomsorganisationer,	sålt	Svenska	Kyrkans	
Ungas	fastighet	”Ledarinstitutet”	vid	Sigtuna	folkhögskola	
och	pratat	barnkonsekvensanalys	med	såväl	Svenska	kyrkan	
som	församlingar	och	stift.				
			Mellan	styrelsemötena	har	förbundsstyrelsen	bland	annat	
representerat	Svenska	Kyrkans	Unga	vid	andra	organisatio-
ners	årsmöten	och	samlingar	samt	verkat	för	barn	och	ungas	
rättigheter	i	såväl	Svenska	kyrkan	som	i	samhället.

Förbundsstyrelsen bestod innan Stora årsmötet 2013 av 
(med kontaktdistrikt inom parentes):
Johan	Berkman,	förbundsordförande,	Stockholms	distrikt	
(Stockholm)	
Hannah	Kroksson,	vice	förbundsordförande,	Lund	s	distrikt	
(Växjö	och	Visby)
Amanda	Carlshamre,	Skara	distrikt	(Karlstad)	
Astrid	Gustafsson,	Lunds	distrikt		(Luleå)	
Ellionor	Sisth,	Luleå	distrikt	(Skara)	
Emma	Edner,	Stockholms	distrikt	(Härnösand)	
Johan	Boj	Garde,	Stockholms	distrikt	(Uppsala)
Josef	Kjellqvist,	Skara	distrikt	(Göteborg)
Nils	Jernqvist,	Göteborgs	distrikt	(Lund)	
Nils	Nordenstorm,	Luleå	distrikt	(Västerås)	
Ola	Ettorsson,	Lunds	distrikt	(Linköping)	
Sofia	Strinnholm,	Härnösands	distrikt	(Strängnäs)
Fredrik	Olsson,	Skara	distrikt	(till	mars)

Förbundsstyrelsen bestod efter Stora årsmötet 2013 av 
(med kontaktdistrikt):
Amanda	Carlshamre,	förbundsordförande,	Skara	distrikt
Johan	Boj	Garde,	vice	förbundsordförande,	
Stockholms	distrikt	(Uppsala	och	Visby)
Astrid	Gustafsson,	Lunds	distrikt	(Luleå)	
Ellionor	Sisth,	Luleå	distrikt	(Skara)	
Emma	Edner,	Stockholms	distrikt	(Härnösand)	
Hugo	Ernstsson,	Västerås	distrikt	(Karlstad)	
Jimmie	Leimola,	Västerås	distrikt	(Växjö)	
Josef	Hegart	(fd	Kjellqvist),	Skara	distrikt	(Göteborg)	
Karl	Persson,	Skara	distrikt	(Stockholm)	
Marcel	Génetay,	Stockholms	distrikt	(Linköping)	
Märta	Folkeson,	Uppsala	distrikt	(Västerås)	
Sofia	Strinnholm,	Härnösands	distrikt	(Strängnäs)	
Zebastian	Mannesten,	Stockholms	distrikt	(Lund)	

Johan 
Berkman 
och Hannah 
Kroksson 
har varit 
Svenska 
Kyrkans 
Ungas 
ordförande-
par i fyra år. 
Efter Stora 
årsmötet 
i augusti 
avgick båda 
två efter 
avslutad 
mandat-
period.
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Här sitter förbundsstyrelsen som blev vald på Stora årsmötet i augusti 2013. Övre raden, från vänster: Sofia Strinnholm, Zebastian 
Mannesten, Karl Persson, Emma Edner, Jimmie Leimola, Josef Hegart (fd Kjellqvist), Johan Boj Garde. Nedre raden, från vänster: 
Marcel Génetay, Märta Folkeson, Amanda Carlshamre, Ellionor Sisth, Astrid Gustafsson, Hugo Ernstsson.

ARBETSGRUPPER
En	arbetsgrupp	tillsätts	av	förbundsstyrelsen.	Stora	årsmötet	
eller	förbundsstyrelsen	bestämmer	arbetsgruppens	uppdrag	
och	gruppens	medlemmar	tillsätts	av	förbundsordföranden.	
En	arbetsgrupp	är	nationell	och	består	oftast	av	ideella,	
en	representant	från	förbundsstyrelsen	och	en	från	kansliet.
	
Under	året	har	följande	arbetsgrupper	funnits:	
Arbetsgruppen	för	globala	påverkansfrågor	
(läs	mer	om	på	sida	6).
Arbetsgruppen	för	kristen	tros-	och	identitetsfrågor	
(läs	mer	på	sida	4).
Gruppen	för	normmedvetet	arbete	(läs	mer	på	sida	18)
Arbetsgruppen	för	utveckling	av	demokrati	
(Demokratigruppen)	(läs	mer	på	sida	18).
Arbetsgruppen	för	De	Ungas	Kyrkomöte	
(läs	mer	på	sida	14).
Arbetsgruppen	för	kursledning	av	Rutbildning	
(läs	mer	på	sida	18).

Om	du	är	intresserad	av	att	veta	mer	om	någon	av	
arbetsgrupperna	eller	är	intresserad	av	vara	med	i	någon	av	
dem,	kontakta	förbundsordförande	Amanda	Carlshamre	
på	amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se.

REMISSVAR
När	Svenska	kyrkan	ska	fatta	beslut	i	stora	frågor	brukar	
deras	underlag	och	ibland	även	förslaget	till	beslut	gå	på	
remiss	till	olika	instanser	inom	Svenska	kyrkan.	Det	händer	
även	att	Svenska	kyrkan	samordnar	remissvar	till	regeringen	
och	då	inbjuder	Svenska	Kyrkans	Unga	att	tycka	till	om	
förslaget.	När	det	gäller	barn-	och	ungdomsfrågor	är	det	
inte	ovanligt	att	organisationer	eller	myndigheter	hör	av	sig	
direkt	till	Svenska	Kyrkans	Unga.
			Svenska	Kyrkans	Unga	har	arbetat	med	svar	på	ny	
kyrkohandbok	i	Svenska	kyrkan	(ej	inlämnat	ännu).	
Vi	har	dessutom,	på	uppdrag	av	regeringen,	skrivit	ett	
remissvar	på	deras	förslag	kring	”En	ny	ungdomspolitik”.
			I	remisssvaren	försöker	vi	ta	hänsyn	till	hur	ett	beslut	eller	
förändring	påverkar	barn	och	unga,	oavsett	om	de	är	med-
lemmar	i	Svenska	Kyrkans	Unga	eller	inte.	Hör	av	dig	till	
förbundskansliet/förbundsordförande	om	du	vill	läsa	svaren.
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FÖRBUNDSKANSLIET

FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundskansliet	finns	på	Sysslomansgatan	8	i	Uppsala.	
Dess	uppgift	är	att	på	olika	sätt	ge	hjälp	och	stöd	till	
medlemmar,	lokalavdelningar	och	distrikt.	Det	är	också	för-
bundskansliet	som	verkställer	de	flesta	av	förbundsstyrelsens	
beslut.	Sedan	ett	par	år	är	förbundet	även	arbetsgivare	för	
personal	som	arbetar	för	Svenska	Kyrkans	Unga	i	Lunds	stift.	

KONTAKTUPPGIFTER
Svenska	Kyrkans	Unga
751	70	UPPSALA
Växel	018-640	640
unga@svenskakyrkan.se

LEDNING OCH ADMINISTRATION
AnnaMaria	Kindahl,	Kanslichef	(föräldraledig	från	mars)
Lina	Kurttila,	vik.	Kanslichef,	018-640	653	(från	mars)
Stefan	Cederlöf,	Ekonomisamordnare,	018-640	643
Linda	Hägglund,	Kansliadministratör	(tjänstledig	från	maj)
Mats	Widebäck,	vik.	Kansliadministratör,	018-640	649	
(från	maj)

ORGANISATIONSSTÖD
Maria	Ekstedt,	Medlemsadministratör,	018-640	642
Johanna	Knutsson,	Distrikts-	och	utbildnings-
samordnare,	018-640	658

VERKSAMHETSUTVECKLING
Maria	Hammarström,	Teologisk	samordnare,	018-640	645
Celina	Falk,	Handläggare	för	globala	påverkansfrågor	
(föräldraledig	hela	året)
Anna	Rehnberg,	vikarierande	Handläggare	för	globala	
påverkansfrågor,	018-640	657

KOMMUNIKATION
Therese	Gustafsson,	Redaktör,	018-640	651
Karl	Bergström,	Kommunikatör	(feb–okt)

Vill	du	mejla	till	någon	på	kansliet	skriver	du	fornamn.efter-
namn@svenskakyrkan.se,	med	undantag	av	Maria	Hammar-
ström	som	har	maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se.

LUNDS DISTRIKTSKANSLI
Tina	Sjögren,	Organisationskonsulent	(tjänstledig	till	juni)
Elin	Nordgren,	vikarierande	Organisationskonsulent	(till	juni)
Kristina	Andersson,	medlemsinspiratör	(våren)

Vill	du	komma	i	kontakt	med	Lunds	distriktskansli	hittar	
du	deras	kontaktuppgifter	på	svenskakyrkansunga.se/lund.

Jag	heter	Lina Kurttila	och	
vikarierade	som	kanslichef.	
Kanslichefens	huvudsakliga	
arbetsuppgifter	är	kansliets	
ledning,	personalfrågor,	
ekonomi	och	handlägg-
ning	till	förbundsstyrelsen.	
Kontakta	kanslichefen	om	
du	till	exempel	har	frågor	om	
förbundsstyrelsens	protokoll	
eller	personalrelaterade	frågor.

Jag	heter AnnaMa-
ria Kindahl och	är	
kanslichef.	Under	delar	
av	året	var	jag	föräldra-
ledig.

Jag	heter	Mats Widebäck	och	
vikarierade	som	kansliadmi-
nistratör	på	75%	och	lokalav-
delningshandläggare	på	25%.	
Kansliadministratören	kan	svara	
på	frågor	om	vår	butik	eller	eko-
nomiska	saker	som	utlägg	och	
fakturor.	Lokalavdelningshand-
läggaren	hjälper	med	allt	som	
gäller	administration	av	lokalav-
delningar	(bilda	ny	lokalavdel-
ning,	bli	vilande,	utträde	eller	
byta	registeransvarig,	med	mera).

Jag	heter	Linda Hägg-
lund	och	jobbade	som	
kansliadministratör.	
Under	delar	av	året	var	
jag	tjänstledig.





HÖJDPUNKTER

FREDSTEMA
Om	du	läser	hela	verksamhetsberättlesen	kommer	du	att	
stöta	på	ordet	fred	på	flera	ställen.	Det	är	för	att	Svenska	
Kyrkans	Unga	i	år	och	nästa	år	har	fredstema.	Det	har	
visat	sig	i	verksamheten	på	flera	sätt.	Bland	annat	har	kol-
lektkampanjen	präglats	av	fredstemat	och	vi	har	under	
året	använt	hashtaggen	#görfrednu,	där	vem	som	helst	har	
kunnat	ge	tips	och	inspirera	kring	hur	man	gör	fred	hemma	
men	också	långt	borta.	Fredstemat	har	också	synts	i	med-
lemstidningen	Troligt	under	året.	Det	har	funnits	en	fredspanel	
som	har	svarat	på	frågor	som	rör	fred,	krig	och	ickevåld,	bland	
annat.	Material	som	har	framställts	under	fredstemat	är	
bland	annat	fredstidningen	Fredligt	som	riktar	sig	till	barn	i	
åldrarna	nio	till	tolv	år.	Lokalavdelning	för	fred	är	ett	annat	
inspirationsmaterial	som	har	tagits	fram.	

NYA HEMSIDOR
Under	året	har	www.troligt.org	uppdaterats	och	nylanserats.	
Medlemstidningen	Troligt	har	nu	en	naturlig	plats	också	
på	internet.	På	www.troligt.org	hittar	du	alla	nummer	i	
pdf-form,	där	finns	också	ledarhandledningar	till	varje	num-
mer.	Även	annat	ledarmaterial	lägga	upp	på	hemsidan,	till	
exempel	andaktsförslag.
			En	annan	funktion	som	nylanserades	var	Materiallagret	
på	nätet.	Svenska	Kyrkans	Ungas	nya	webbutik	hittar	du	på	
www.svenskakyrkansunga.se/butik.	Där	kan	du	beställa	och	
betala	ditt	material	och	dina	profilprodukter	direkt.
			Förbundsordförande	Amanda	Carlshamre	började	även	
blogga	på	www.svkunga.blogg.se.

STORA ÅRSMÖTET
Svenska	Kyrkans	Ungas	Stora	årsmöte	ägde	rum	i	år.	Drygt	
400	deltagare,	varav	drygt	150	ombud,	var	på	plats	på	Fyris-
hov	i	Uppsala	den	8–11	augusti.	
			Ett	påverkansdokument	som	beskriver	hur	Svenska	
Kyrkans	Unga	vill	påverka	Svenska	kyrkan	och	samhället	
i	stort	antogs.	Förslaget	om	förändrade	årsmötesformer	som	
innebär	årsmöte	varje	år	och	distriktsrepresentation	istället	för	
lokalavdelningsrepresentation	antogs	med	enkel	majoritet	
vilket	innebär	att	det	behövs	tas	upp	igen	på	Stora	årsmötet	
2015,	eftersom	det	handlar	om	stadgeändringar.
			Flera	motioner	fick	bifall,	bland	annat	om	gratis	kvällsfika	
på	förbundets	arrangemang	och	att	förbundet	ska	under-
söka	möjligheterna	till	en	Svenska	Kyrkans	Unga	mobilapp.

DE UNGAS KYRKOMÖTE OCH KYRKOMÖTET
De	Ungas	Kyrkomöte	arrangerades	för	sjätte	gången.	Ett	50-tal	
deltagare	diskuterade	och	skrev	motionssvar	till	16	motioner	
som	kommit	in	till	Svenska	kyrkans	kyrkomötet.	Motionssvar	
som	delades	under	kyrkomötet,	för	att	få	ledamöterna	att	tänka	
i	ett	barn-	och	ungdomsperspektiv.

KYRKOVAL
Ett	av	årets	stora	händelser	inom	Svenska	kyrkan	var	kyrko-
valet	som	ägde	rum	i	september.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	
på	olika	sätt	försökt	att	peppa	unga	människor	att	gå	och	
rösta	och	Svenska	Kyrkans	Ungas	förbundsordförande	och	
vice	förbundsordförande	syntes	i	flera	medier	både	inför	och	
efter	valet.

Tack alla medlemmar för 
det här verksamhetsåret!

Förbundsstyrelsen	föreslår	Lilla	årsmötet	2014	besluta
att																							föreslå	Stora	årsmötet	2015	att	lägga	verksamhetsberättelsen	till	handlingarna.


