Ver 1.3 (slutversion) Antagen av årsmötet 2022

Svenska Kyrkans Unga
i Töreboda pastorat

Verksamhetsåret 2021
Verksamhetsberättelse

1

Ver 1.3 (slutversion) Antagen av årsmötet 2022

2

Ver 1.3 (slutversion) Antagen av årsmötet 2022

Verksamhetsberättelse 2021
Svenska Kyrkans Unga i Töreboda pastorat
Styrelsen, vald vid årsmötet 10 februari 2021,
vill lämna följande verksamhetsberättelse:
Corona
Detta, det andra coronaåret, kom i mycket präglas av pandemin och de restriktioner vi
har haft att följa. Grupper och andra mötesplatser pausades eller gjordes om, flyttades
utomhus eller klarade av att hålla avstånd, läger av olika slag förändrades eller flyttades
in i framtiden, ledarutbildningar ändrade form, körer sjöng i inspelade, ofta ihopklippta
scener etc. Planeringar gjordes om och gjordes om
igen, allt eftersom rekommendationer och påbud
förändrades.
Ungdomar och tonåringar träffades digitalt i FBrum, barn och barnfamiljer fick egna hemvisten på
sociala media, utskick med olika hälsningar och
aktivitetsskapande inspiration fungerade väl.
Aktiviteten på olika
digitala media var
över huvud taget
mycket stor.
Under sommaren och hösten gick smittan ner i
Sverige – grupper, möten och en rad läger - utan
övernattningar - kunde återupptas.
I slutet av året dök coronavarianten omikron upp.
Den ledde till att det kring årsskiftet åter infördes en
rad restriktioner.

Grupper
Under året har lokalavdelningen, då restriktionerna möjliggjort det, haft 21 regelbundna
grupper av olika slag, något olika formerat under vår och höst.
•Töreboda: 2 Barnkörer, Gosskören, Liten och stor,
Miniorer, Juniorer, Tonårsgrupp, Ungdomsgrupp och
Volleyboll.
•Fredsberg: Nära Marken, Barnkören, Mini-miniorer,
Miniorer, Juniorer.
•Moholm: Liten och stor, Barnkören, Miniorer, Juniorer
och lovverksamhet.
•Hova: Barnkör, Juniorer, Tonår.
Samlingar, eller i denna tid samtal, har hållits med
ledare då mål, innehåll och planering avhandlats.
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Särskilda arrangemang
Vi har anordnat åtskilliga läger, resor, festligheter etc:
•Familjedag med Kul och bus-vandring (Töreboda, maj)
•Vårskrik (Tiveden, maj); vandring, ersättning för stiftets
inställda Vårskrik.
•Sommarfriluftsläger (omformat till dagläger) - för barn
och ungdomar (Fredsberg och Tiveden, juni)
•Sommarfriluftsläger (omformat till en rad dagläger) - för
barn och ungdomar (Tiveden och Undenäsbygden, juni).
En av dagarna anslöt vi till stiftets Skapelsetidarrangemang.
•Höstläger – Korset och Duvan - för tonåringar och unga
vuxna (Skaga, oktober)
•Höstläger för junioråldern (Skaga, oktober)
•Adventsfest (Töreboda, november)
Följande planerade arrangemang kom att ställas in:
•Trettondagsfester (Fredsberg och Fägre, jan)
•Resa till Bodaborg
•Sportlovsläger för juniorer, körbarn, ungdomar, unga vuxna (Skaga, februari)
•Stellas lekland – resa med Fägrebarn (februari)
•Badresa för småbarnsfamiljer, äldre barn och ungdomar (Gustavsvik, mars)
•Påskfirande/vandring (Fredsberg 4 april)
•Sjättejunipaddlingen för ungdom (genomfördes i privat familjär regi)

Stifts-, riks- och övriga arrangemang
Under året har vi deltagit i olika arrangemang:
•Distriktsårsmötet (digitalt, april)
•Skapelsetid; vandring i Undenäsbygd. Ersatte planerat sommarläger.
•RÅM – riksårsmöte digitalt (Distriktets ombud i samling på Flämslätt, 2 ombud från
Töreboda, augusti)
•Nattkampen (september). Arrangör Lunds stift; digitalt. (Skara distrikts arrangerade
egen samling med gemenskap och gudstjänst på Mösseberg).
Följande arrangemang, som vi haft för avsikt att delta i, kom att
ställas in eller flyttas fram:
•SM: Stiftsungdomsmässa och Volleybollturnering
•Vårskriket, friluftsläger för tonår och äldre. Ersattes med eget
arrangemang.
•Sommarläger, ”Skapelsetid”. Ersattes med eget arrangemang
samt en vandringsdag som distriktet arrangerade.
•Musiklägret
•Höstrusket, friluftsläger för tonår och äldre.
•Fördjupningslägret; en bibelhelg.
•Innebandyturnering; Höst-trophyn
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Ledarutbildning
Ledarna har deltagit i följande
planeringar/utbildningar/inspirationer:
•Friluftsforum, Svenska Kyrkans Unga Skara stift
(Flarken, juni)
•Kanotledarutbildning, Svenska Kyrkans Unga i
Skara stift/Hjo folkhögskola, tredelad
ledarutbildning; del 2 (Flarken, juli-aug)
•Ledarutbildning: hemmaseminarium inom stiftets
ledarutbildning (Fredsberg, juni).
Följande ledar/inspirationshelg, som vi haft för avsikt att
delta i, kom att ställas in:
•Gnistan, utbildnings- och inspirationshelg (Flämslätt, jan)

Nattkamp
Nattkampen 2021 blev en slags kul variant på en egentlig
nattkamp. ”I väntan på Lejonet”, med Lunds stift som ansvariga,
flyttades från 2019 till 2021 – men då som digital upplevelse.
Skara stifts distrikt valde då att samla lag och lokalavdelningar
vid brinnande eldar på Mösseberg.
Uppgifterna lämnades digitalt, genomfördes på plats och
poängsattes, ömsom enligt någon inte alltid gängse regel,
ömsom efter domarnas tycke och smak. Eller tappades helt
enkelt bort av arrangerande vänner nere i Lund stift.
Det är i skrivande stund inte helt klart om resultatlistan skall
kompletteras, huruvida tävlingen skall rendera inteckningar i
vandringspris eller om den skall ses som en munter parantes.

Hemsida och Facebook
På adressen www.svenskakyrkansunga.nu finns information, program mm från
Svenska Kyrkans Unga i Töreboda. Hemsidan uppdateras under terminstid 2-3 gånger i
månaden, mera sällan under
sommarlovstid. Gästboken är en
informationsplats samt även vid
särskilda tillfällen ett livligt
samtalsforum.
På Facebook har Svenska Kyrkans
Unga i Töreboda en aktiv grupp för
information, frågor, bilder, events och
diskussioner.
I och med pandemin har flera
facebookgrupper startats eller fått en
mer aktiv form t ex körerna,
Ungdomsgruppen och tonåringar med
återkommande Facebook-rum, Barnoch Familjegruppen med flera.
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Statistik
Under året har det funnits 21 grupper.
Lokalavdelningen har haft 37 betalande
medlemmar och 66 riksmedlemmar.
Siffrorna visar en nedgång sedan förra året, med
en naturlig förklaring i de många pausade eller
framflyttade mötesplatserna.
Inte alla barn- och ungdomar har noterat
medlemskap, i verkligheten har deltagande
personer varit betydligt fler.
Redovisningen av medlemskap sker dubbelt då
riksförbundet och kommunen har olika
redovisningskrav.
Riks statistik:
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*I den kommunala redovisningen räknas betalande medlemmar (som alltså löst medlemskort), i Sv K Ungas riksredovisning räknas alla som på internet el på annat sätt
anmält det kostnadsfria medlemskapet till Sv K Unga. Inte alla betalande har löst riksmedlemskap. Inte alla med riksmedlemskap har betalat betalmedlemskap.
**Pga av en rapporteringsmiss är endast 88 medlemmar antecknade i riks matrikel.

Styrelsen
har haft 5 sammanträden under
mandatperioden. Styrelsen har bestått av 6
ordinarie ledamöter.
•Anton Bäck
•Samuel Henningsson Kling
•Billy Joelsson, registeransvarig
•Axel Lindgren, ordförande och
kontaktperson
•Mathilda Nyyssönen, sekreterare och
kontaktperson
•Johannes Skagerstam, kassör
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Framledes:
Planering och ekonomi 2022
Vi planerar 2022 en rad utflykter, färder, läger och andra händelser, även om vi redan
nu ser att de närmaste inte kommer att kunna genomföras. Vid det här laget har vi
också lärt oss ställa in eller förändra med kort varsel.
Några exempel: Sportlovsläger på Skaga i februari, vårfester i maj, pingstpaddling i
juni, sommarläger för juniorer och tonåringar (tillsammans med Bodarne och UndenäsForsvik) på Flarken, höstläger för ungdomar och höstläger för barn mm.
Vi hoppas att körerna, utöver sina digitala framträdanden, kan ha uppsjungningar vid
olika gudstjänster, och att olika grupper kan delta vid olika tillfällen i gudstjänstarbetet.
Vi hoppas på och planerar delta i olika arrangemang på kontrakts-, riks- och stiftsplan,
om eller när dessa blir av, digitalt eller på plats: Stiftsungdomsmässan och SM i
volleyboll i Karlsborg, DÅM-distriktsårsmötet, Vårskriket - friluftsläger på Flarken i maj,
olika kör-och musikarrangemang, Höstrusket, Nattkampen i Göteborgs stift.
Den ideella ledargruppen har minskat något – en delförklaring ligger i pandemin.
Dock ser vi att det vid pandemins avklingande utan svårigheter är möjligt att
arbeta vidare på den för tillfället avbrutna, men annars ständigt pågående,
rekryteringen av ideella ledare, framför allt då unga ledare.
Ledarna deltar i olika ledarutbildningar och inspirationer, där så är möjligt: de egna
ledardagarna/terminsplaneringarna i januari och augusti, distriktets utbildningsoch inspirationshelg Gnistan i januari samt fortsättningen av den tredelade
Kanotledarutbildningen – folkhögskolekurs i ledarskap och kanotvägledning (maj
och augusti).
Ekonomin är god, skissad verksamhet väl finansierad genom föreningens ekonomi –
baserad på kommunalt verksamhetsbidrag, lokalavdelningsbidrag, medlemsavgifter och
kollekter - samt pastoratets ekonomi.

Förkunnar evangeliet
Svenska Kyrkans Unga i Töreboda pastorat har ett väl grundat
och genomtänkt arbete med duktiga ledare och tydligt
mål, ”…att förkunna evangeliet om Jesus Kristus bland barn
och unga…” samt "...med Kristus i centrum och med dopet som
grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i
församlingen..."
Svenska Kyrkans Ungas engagerade och kunniga ledare,
både anställda och ideella, har många förebedjare i
församlingarna och stort stöd i pastoratets positiva
församlingsråd samt pastoratets kyrkoråd.
Detta utgör grunden för Svenska Kyrkans Ungas möjlighet att vara en god mötesplats
och gemenskap för församlingarnas unga medlemmar. Samt för ett ärligt, genomtänkt
och evangeliserande möte med barn, ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer i
Töreboda pastorat (Matteus 28:18-20, Lukas 24:13-35).
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