
 

 

Svenska Kyrkans Unga – bli del av en större gemenskap 

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i 
Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund 
verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi 
får växa i tro och ansvar. 

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad 
vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där 
man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla 
unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på 
Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en 
ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället. 

Bli medlem du också på medlem.svenskakyrkansunga.org 

 

 

  
 

 

  

https://medlem.svenskakyrkansunga.org/


 

 

Välkommen till juniorlägret! 
I sommar är just Du välkommen till årets juniorläger på Helsjön! I år är temat 
Naturen runt vår jord. Vi kommer tillsammans att upptäcka olika oråden i 
världen och deras natur och klimat. Vi kommer upptäcka naturen runt oss 
och lära oss om hur det ser ut runt om på hela år jord. 
 
Vi kommer att vara ute mycket och delas in i grupper som tillsammans får ta 
sig an massor av olika utmaningar. Dessutom blir det mycket lek, bad, 
andakter, musik och annat roligt! Du kan bara inte missa detta! 

 
Var? Helsjön folkhögskola 
 
När? 2-5 augusti 2021 
 
Ålder?  Du som är född mellan 2008 och 2011 är välkommen. 
 
Pris? 1350:- om du är medlem i Svenska Kyrkans Unga 

1500:- för övriga deltagare 
 
Anmäl dig senast den 14 juni via 
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/skug/motesplatser/juniorlager 
 
Vill du som ledare anmäla en helgrupp, kontakta Teodor Ek, 
teodor.ek@svenskakyrkan.se för mer information. 

Information med anledning av Covid-19 
Lägerverksamheter och fysisk aktivitet bidrar till att främja barn och ungas 
hälsa. Det är viktigt att alla barn kan få en möjlighet till meningsfulla 
aktiviteter under sommarlovet. Barn och unga kan smittas av covid-19, men 
blir sällan allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten har beslutat nya allmänna 
råd som börjar gälla från den 1 juni. Det innebär att mindre läger kan 
genomföras. 
 
Svenska Kyrkans Unga anpassar sin verksamhet efter myndigheternas 
rekommendationer som rör coronaviruset. 
 
Följande förhållningsregler och åtgärder kommer vi bland annat att ha och 
vidta: 

• Vi kommer mestadels att vistas utomhus. 

• Alla som känner sig det minsta sjuka, snuviga eller hängiga ska stanna 
hemma. 

• Vi kommer att vara noga med regelbunden och grundlig handhygien. 

• Vi kommer att hålla avstånd och välja aktiviteter som förenklar detta. 
 
Naturligtvis följer vi varje dag Folkhälsomyndighetens uppdateringar och 
vidtar alla de åtgärder som behövs. Läs gärna Folkhälsomyndighetens 
anvisningar gällande läger för barn på   
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/ 
 
 
Håll dig gärna uppdaterad om läget för juniorlägret på vår webb, 
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/skug/motesplatser/juniorlager 
 
 
 
Vill du veta mer? 
Kontakta mig gärna! 
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