Verksamhetsberättelse år 2018
för Svenska Kyrkans Unga Bodarne
Antagen på årsmötet 6 feb 2019

Medlemmar och grupper
Under 2018 hade Svenska Kyrkans Unga Bodarne 29 medlemmar och 7 vuxenmedlemmar.
Lokalavdelningen träffades bland
annat i grupperna Kyrkis, Minisarna, Miniorerna, Tisdagsträffen, Filmklubben, Tonårsgruppen
och Unga vuxna.
Unga
vuxna och
Tisdagsträffen är
grupper
som startats under
detta år.

Läger och andra utflykter
Vi arrangerade ett sportlovsläger
med en övernattning i Finnerödja
församlingshem för miniorer och
juniorer.
Vi åkte på Volleyboll-SM i Tibro.
Två lag från lokalavdelningen
deltog i mästerskapet och vi vann
andrapriset i B-slutspelet och priset för mest skadad.
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På Ramundeboda församlings
”påskbazaar” (på palmsöndagsafton) sålde vi korv.
Tonåringar från lokalavdelningen
deltog i Skara stifts Vårskriket på
Flarken, en helg i
maj.
Tillsammans
med SKU Töreboda arrangerade vi
sommarfriluftslägret ”Guds famn”,
också på Flarken, en vecka under
sommaren, med juniorer och äldre som målgrupp.
Några medlemmar hjälpte till vid
Kyrkparkens dag i september.
I slutet av 2017 tackade vi ja till
att hålla i en kontroll på Nattkampen 2018. Detta skedde också i oktober,
vilket föregåtts av
mycket förberedelser
hemmavid.

Inköp
Under året har vi köpt en tältkåta från Tentipi, samt provkört
denna i olika väder.
Vi har även investerat i ett lager
t-shirtar i svart och vitt och olika
storlekar, med lokalavdelningens
egen logga på framsidan. T-shirtarna finns till försäljning till lokalavdelningens medlemmar.

Organisation
Under året har vi haft ett årsmöte och tre medlemsmöten, fördelade över vår- och höstterminen.
Lokalavdelningens kontaktpersoner har varit Liv Olsson och
Tero Brandt.
Sammankallande till möten har
varit Simon Joelsson.
Kassör har varit Liv Olsson.
Kassaförvaltare har varit Jennie
Karlsson, ekonomiassistens på
Bodarne pastorat.
Registeransvarig har varit Simon
Joelsson.
Revisorer har varit Gun Pettersson och Jan Holmgren.

Bidragsgivare
Under året har lokalavdelningen
tagit emot ekonomiskt stöd från
Bodarne pastorat och Finska
gruppen i Ramundeboda församling. Stort tack till dessa!
Simon Joelsson
barn- och ungdomspräst Bodarne
pastorat
registeransvarig SKU Bodarne

