Jag vill med!

Temasångstävling

Som ombud skall man vara under 30 år, konfirmerad och medlem i en församling i Borgå
Stift. En församling får utse upp till 12 ombud,
antalet är beroende av församlingen storlek.
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 18.12.2018 ska församlingen skicka in
sin gemensamma anmälning via elektronisk
länk. Diskussionsinitiativ och motioner sänds
till fredrik.kass@evl.fi. Sista inlämningsdag för
dessa är 31.12.2018.

Skriv din egen sång till UK2019 som kanske blir
årets temasång. Planeringsgruppen har lanserat
en temagruppssångtävling och vill ha in dina
bidrag. Sången skall beröra årets tema ”Jag har
något att berätta”. Ditt bidrag ska vara en fungerande allsång, vara lättsjungen och enkel att lära
sig. Skicka in din text, helst tillsammans med noter
och en inspelad ljudfil. Du som lämnar in ett bidrag ska vara i UK-ålder dvs. under 30 år. Vinnaren
premieras med ett arvode på 200 euro. Bidragen
sänds till fredrik.kass@evl.fi före 10.12.2018. Arrangörerna förbehåller sig rätten att inte använda
något av de insända bidragen som temasång.
UK (Kyrkans centralfond) får rättigheter till det
vinnande bidraget för framtida användning.

Påverka!

Mer info

Du kan själv påverka vilka frågor som behandlas på plenum på UK 2019. 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. Fråga din ungdomsarbetsledare eller
en tidigare UK-deltagare om du behöver hjälp.
Ensam är man svag men många unga tillsammans kan göra en förändring.

UK 2019

Mer information får du på evl.fi/ungdomenskyrkodagar eller på facebooksidan Ungdomens
kyrkodagar, av din församlings ungdomsarbetare
eller från Kyrkans central för det svenska arbetet
av Fredrik Kass, tfn 040 688 1525, e-post till fredrik.
kass@evl.fi. Alla anmälda får program och förhandsmaterial hemskickat en vecka före UK.

Videomotion
Berätta om din motion i en videosnutt på
Youtube! Det är ett bra sätt att på förhand låta
andra UK-deltagare veta om ditt ärende och
varför du tycker det är viktigt. Skicka länken
till din video i samband med att du skickar in
ärendet, vi lägger upp den på UK:s webbplats.
Smidigast skickar du dina ärenden via e-post
till fredrik.kass@evl.fi.

Jag har något
att berätta
24–27.1.2019
på Lärkkulla, Karis

Arrangörer: Kyrkans central för det svenska arbetet och stiftsgården Lärkkulla

1. Pröva på retreat

”Berätta!” Den uppmaningen kan vi rikta till någon som är duktig på att berätta spännande,
roliga eller fängslande historier. Men samma uppmaning kan vi, och borde vi, rikta till den
som har det jobbigt: ”Berätta hur du mår – vad är det som tynger dig?”
”Jag har något att berätta”. Temat för Ungdomens kyrkodagar 2019 aktualiserar ett djupt behov hos oss människor att bli sedda och hörda. Något av det finaste vi kan göra för varandra
är att ta oss tid att lyssna på varandras berättelser, både om händelser som gör oss glada och
om bekymmer och motgångar i livet.
Berättandet har en helande funktion. Genom att sätta in våra erfarenheter och känslor i en
sammanhängande berättelse kan vi få perspektiv och upptäcka hur saker och ting hänger
ihop. Förtroendefulla samtal har en central roll i kyrkans liv, både i vardagen och i livets kriser.
Själavård och bikt bygger till stor del just på berättande, lyssnande och delande.
Berättelserna utgör också ryggraden i gudstjänstlivet. Genom bibelläsningar, psalmer, böner,
predikan och nattvardsfirande knyts våra enskilda berättelser ihop dels med varandras livshistorier, dels med berättelsen om Guds ingripande i vår värld som sträcker sig från skapelsens
morgon till tidens slut.

2. Lek och skoj

Vill du lära dig nya lekar eller har du favoritlekar
som du kan tipsa andra om? Eller vill du bara
ha roligt tillsammans med andra? Då är detta
temagruppen för dig. Kom med och lär känna
nya människor på en lekfull UK-eftermiddag.
Ledare: Elin Åsvik

3. Story of God

Bibeln är full av berättelser som går till kärnan
av livets stora frågor som berör Gud, skapelsen
och oss själva. Jesus själv använde ofta berättelser för att förklara svåra saker på begripliga
sätt för människorna omkring honom. I den här
workshopen utgår vi från Caesar Kalinowskis
material “Story of God” som bygger på ett återberättande av utvalda bibliska berättelser som
sedan diskuteras tillsammans. Ledare: Jonathan
Silfverberg

4. Prov- och tentläsning

Björn Vikström
biskop

Stanna inte hemma från UK fastän du har skolarbeten som behöver göras. Här kan du i lugn
och ro studera en stund. Ta med dig material
och böcker som du behöver. Ledare: Maria
Björkgren-Vikström
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5. Motionspass

En utmärkt möjlighet att ta en lite paus från allt
stillasittande. Kom med på ett träningspass, andas lite frisk luft och så kör vi förstås lite lek och
tävling. Ta med dig lämpliga utomhuskläder.
Ledare: Tommy Mikkonen

6. Kyrkomötet möter barn och unga

UK har något att berätta för kyrkomötet! Kyrkomötet kan liknas vid kyrkans riksdag. Under
en kväll i kyrkomötesveckan i maj kommer
kyrkomötesombuden att träffa barn och
ungdomar för att lyssna till deras tankar kring
tro, liv och kyrka. Kyrkomötet möts i Åbo och
denna träff kommer att vara på en lägergård
i Åbo (9.5.2019). Vill du vara med och planera
träffen från UK:s håll och kanske själv vara med
och träffa kyrkomötesombud? Ledare: Julia
Ämmälä, Urban Back, Benjamin Häggblom, Mirva
Sandén och Fredrik Kass

7. Vad skall jag bli när jag blir stor?

Funderar du på vad du vill göra i nästa livsskede? Skulle möjligen universitetsstudier
vara något för dig? Vad gör man egentligen
på Åbo Akademi, och vad gör man specifikt
om man studerar teologi? Vilka jobb kan
man jobba med efter en teologie-examen?
Vi funderar, diskuterar, löser problem, och lär
oss om vad man gör på universitet och på
utbildningslinjen för teologi vid Åbo Akademi. Ledare: Karin Karlsson m.fl.

8. Skrivverkstad

En kurs för dig som inte vet vad du ska göra
med alla orden inom dig.
Lättsamma och allvarliga skrivövningar, men
garanterat ingen grammatik.
Ledare: Karin Erlandsson

9. Gör en skillnad ute i världen.
Internationell volontarism inom
Kyrkans Utlandshjälp

Vi kan alla dra vårt strå till stacken i kampen
för att stöda dem som lever i fattigdom.
Ett sätt att bidra, är att åka ut i världen som
volontär och dela med sig av sitt kunnande.
Kyrkans Utlandshjälp har många olika volontärnätverk genom vilka det är möjligt. Hör
mer om dem och om vilka möjligheter det
finns för dig som ung att bistå till världsförbättrandet. Ledare: Sabina Bergholm

10. Begränsade är vi allihopa,
allihopa, allihopa...

Jag har ett handikapp, det har kanske inte
du. Vi har ändå alla våra begränsningar. Någon av oss kan inte cykla eller åka skridskor,
en annan kämpar med vardagens krav, en
tredje vill men förmår inte rädda världen. Vi
funderar tillsammans kring hur vi kan hantera och lära av begränsningar, i våra liv och
våra gemenskaper. Ledare: Alaric Mård

11. Vi har något att berätta!

Kom med och lyssna på unga vuxna från
andra församlingar i världen! Genom videohälsningar berättar de om de utmaningar och möjligheter som möter dem. Vad kan
vi lära oss av och med varandra? Vi reflekterar över detta genom en kreativ workshop,
då vi sammanställer böner för den globala
kyrkan på vykort. Ledare: Charlotte Steffansson-Myrskog / Finska Missionssällskapet

Temagrupperna hålls lördagen 26.1.2019 kl. 15–17.

Jag uppmanar församlingarna att skicka ungdomar som delegater till Ungdomens kyrkodagar, för att där dela berättelser om vad det innebär att vara medmänniska och kristen år 2019!

Stanna upp i UK-vimlet och smaka på retreat.
Dra dig tillbaka en stund och pröva hur det är
att gå in i tystnad tillsammans med andra. Ledare: Birgitta Udd

TEMAGRUPPER

Välkomna på UK 2019!

