Jag vill med!

Följ UK på some!

Som ombud skall man vara under 30 år, konfirmerad och medlem i en församling i Borgå stift. Beroende på församlingens storlek kan församlingen
utse max 12 ombud. Anmäl dig via din egen församling så snabbt som möjligt! Din hemförsamling står för din deltagaravgift (155 €) som också
innefattar resorna till och från Lärkkulla med
UK-bussen. Ombud som utsetts av församlingen
har yttrande- och rösträtt vid plenum. Senast den
31.12.2021 ska församlingen skicka in sin gemensamma anmälning via elektronisk länk.

Följ Ungdomens Kyrkodagar (@ungdomenskyrkodagar) på Instagram, YouTube och
Facebook. Genom kanalerna sprids viktig
information och en hel del kul stuff både
inför och under UK. Glöm inte heller UK:s
hemsida: evl.fi/ungdomenskyrkodagar. Där
hittar du all info du behöver och tillbakablickar på tidigare UK:n

Medverka!
Vill du vara med och fotografera, filma, sköta
somerapportering, hjälpa till med roudande, läsa
text i gudstjänsten, hålla andakt eller något annat
på UK? I samband med att du anmäler dig till din
ungdomsarbetsledare kan du meddela om du är
intresserad av att medverka på något sätt. Tillsammans gör vi UK 2022!

Påverka!
Du kan själv påverka vilka frågor som behandlas
på plenum på UK 2022. Skriv ner det ärende du
vill att UK ska diskutera. Om du har ett konkret
förslag på vad du vill förändra kallas ärendet motion. Om du bara vill att ett ämne skall diskuteras
kallas ärendet initiativ till diskussion. Skriv ner din
idé redan nu och skicka till Rebecka Stråhlman.
Texten behöver inte vara perfekt och motionen
eller initiativet inte till 100% genomtänkt. Huvudsaken är att du har en idé som du vill föra fram. Be
din ungdomsarbetsledare om hjälp, en tidigare
UK-delegat eller Rebecka på KCSA. Vi hoppas få
motioner och initiativ till diskussion så fort som
möjligt; ju tidigare vi får förslag desto bättre.
Motioner och initiativ till diskussion skickas till
rebecka.strahlman@evl.fi senast 31.12.2021.
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Klädbytartorg på UK
Klädbytartorget håller på att bli en tradition
på UK. De som vill får gå genom sin garderob och ta med plagg som de inte längre
använder. Vi byter hela och rena kläder som
samlas in vid anmälningen. Max 5 plagg/
person. Klädbytartorget har fått inspiration
av marthorna och har blivit en del av flera
församlingars evenemang under ekofastan.
Frågor riktas till helena.salenius@evl.fi.

Mer info
Mer information får du på evl.fi/ungdomenskyrkodagar, UK:s somekanaler, av din
församlings ungdomsarbetare eller från
Kyrkans central för det svenska arbetet av
Rebecka Stråhlman, tfn 040 688 1558, e-post
till rebecka.strahlman@evl.fi. Program och
förhandsmaterial skickas till de anmälda via
ungdomsarbetsledarna och läggs också upp
på hemsidan en vecka innan UK.

#ungdomenskyrkodagar
#UK2022

Arrangörer: Kyrkans central för det svenska arbetet och stiftsgården Lärkkulla

20–23.1.2022
på Lärkkulla, Karis

”Frihet” är ett jättefint ord. Jag blir glad när jag hör ordet. Det får
mig att tänka på det blå havet eller en grön sommaräng. Jag tror att
många av oss trivs bäst i öppna landskap. Där är det lätt att andas,
tänka och vara. Vi är skapade till frihet. Och vi är mycket älskade i Guds
ögon!
”Frihet” är också att ge rum för andra. Det viktiga är inte att vi alla
tänker lika, utan att vi lyssnar på varandra. Jag tror att UK 2022 blir ett
ställe där vi får diskutera fritt och vågar vara oss själva.
Jag uppmanar församlingarna att sända delegater till Ungdomens
Kyrkodagar. Många viktiga frågor står på agendan. Nu behövs ungdomarnas röst i vår kyrka och i vårt stift! Och därför behövs UK som plattform för diskussioner och konkreta beslut! Välkommen med!
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✔ plenum
✔ café
människor
✔ mingel med trevliga
älavård
✔ andakter, mässa, sj
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✔ Elina Sagne-Ollika
✔ Jani Eds tröm
✔ Young Apos tles

2. Mili, civare eller något annat?

7. Fria händer!

Ska jag göra militär- eller civiltjänstgöring?
Tänk om ingendera känns rätt? Vad ska jag
som kristen tänka om tjänstgöring? Kan jag
vara kristen och ändå bära vapen? Vad säger
Bibeln? Kom med och ventilera dina egna
tankar och frågor kring olika former av tjänstgöring tillsammans med militärpastor, en f.d.
civiltjänstgörare och en aktiv ”fredstänkare”
som gjorde militärtjänstgöring utan vapen.
Ledare: Markus Weckström, Niclas Lemström,
Jani Edström

3. Motion utomhus

Kom med ut på ett träningspass! Vi kör rask
promenad/jogging och lite stora kroppsrörelser som går på stora muskelgrupper och
inre balans och stabilitet i kroppen. Ta på dig
utekläder som inte är så fina ifall vi kramar ett
träd eller två...med både armar och ben på en
gång.
Ledare: Idrottsinstruktör och ungdoms
arbetsledare Christina Råstedt

4. Lek och skoj!

Gillar du att leka, ha kul och lära känna nya
människor? Häng med på en rolig workshop
där du får leka ha skoj för hela slanten.
Ledare: Anna Helin

5. Prov- och läxläsning

Stanna inte hemma från UK fastän du har
skolarbeten som måste göras. Här kan du
i lugn och ro studera en stund. Ta med dig
material och böcker som du behöver.
Ledare: Helena Salenius

Har du något viktigt du vill säga? Känns det
ändå jobbigt att ställa sig upp och tala framför
människor? I den här workshopen testar och
övar vi på att våga tala inför publik. Vi gör
olika enkla teater- och dramaövningar för att
bli medveten om hur kroppsspråk och röst
påverkar det vi säger och det publiken uppfattar. Ingen förhandskunskap behövs. Kom
med som du är och lär dig något nytt om hur
du kan bli modigare att ta plats och bli bättre
på att tala till en publik och bli hörd.
Workshopen leds av Maria Helander, dramapedagog och tidigare ombud på UK.
Känner du att du vill handarbeta tillsammans
med andra som en slags paus på UK? Kanske
känner du för att diskutera medan du handarbetar eller vill utbyta olika idéer. Då är det här
en workshop för dig! Rekommenderas att du
tar med dig något handarbete. Om det är en
stickning, virkning, brodering eller något helt
annat spelar ingen roll, allt och alla är varmt
välkomna med.
Ledare: Jamika Sandbäck

8. Ämnen du vill och inte vill diskutera

Tycker du om att lyssna på andra och samtala
i en trygg miljö? Kom med och diskutera
ämnen vi ofta känner som svåra frågor och
kanske undviker. Vi har en öppen och respektfull dialog där vi försöker förstå varandras syn
på dessa olika ämnen!
Ledare: Emilie Jäntti och Maria Sten

9. Sjung och spela av hjärtans lust!

Kom med och sjunga våra gamla, goda lovsånger och ära vår Herre. Ta med instrument
om du vill, annars kom som du är.
Ledare: Sandra Häggblom med vänner

10. Kan vi förändra världen?

Kom med och fundera på val, värderingar och
attityder i frågor gällande klimatförändringen
i ett learningcafé. Vi jobbar med praktiska
uppgifter och diskuterar tillsammans om vi
kan och hur vi kan förändra världen och hitta
”Hopp i klimatkrisen”.
Ledare: Camilla Skrifvars-Koskinen från Finska
Missionssällskapet

Temagrupperna hålls lördagen 22.1.202

biskop

6. Preach it! Befria ditt tal

Kom med på ett chilligt bibelstudiecafé! Vi
samlas kring ”det tredje sakramentet” (d.v.s.
kyrkkaffet), tar oss en bit bulla och fördjupar
oss i förändringsprocesser i Bibeln tillsammans med biskopen. Förändring finns mer
eller mindre på varje sida i Bibeln och kan
lära oss massor om våra egna förändringsprocesser och Guds ledning i dem. Med en
bulle i handen tittar vi denna gång närmare
på Bibliska personer som upplevt personlig
förändring.
Ledare: Biskop Bo-Göran Åstrand, Jakob
Nylund
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Välkomna på UK 2022!

1. Bibel Bulla Biskop

