
 

SEPTEMBER 

20/9 Filmkväll i Stala församlingshem 

27/9 Maffiakväll på Fridäng i Svanesund   

OKTOBER 

4/10 Spelkväll på Humlegården (Varekil) 

11/10 Bowling i Stenungsund sedan fika på Fridäng 

18/10 Ta-med-en-kompis-kväll. Start i Stala Kyrka  
 Sedan fika och lek i församlingshemmet 

25/10 Lovsångskväll i Stala kyrka (för alla åldrar!) och sedan 
fortsätter KU i Stala församlingshem  

NOVEMBER 

1/11 Sport i Tvet (går bra att vara hejarklack). Sedan                
fika och häng i Tegneby församlingshem 

8-10/11 KU-LÄGER I HÅLT  

15/11 Konfirmandkväll. Start i Stala Kyrka sedan 
roliga lekar och extra gott käk i församlingshemmet 
 
22/11 Matlagningskväll på Fridäng i Svanesund 

29/11 LAN på Humlegården (Varekil)  

 

DECEMBER 

6/12 Sport i Tvet (går bra att vara hejarklack). Sedan 
fika och häng i Stala församlingshem 

13/12 Julbak på Fridäng i Svanesund  

20/12 Julavslutning i Stala församlingshem  

 

JANUARI 

3/1 Spelkväll på Humlegården (Varekil)  

10/1 Vårplanering i Stala församlingshem   

17/1 Tävlingskväll på Fridäng i Svanesund  

 

VÅGA PROVA! HOPPAS VI SES! 

INGEN ANMÄLAN! GRATIS!  

 
Program finns även på svenskakyrkan.se/orust/ungdom   
 
Inför varje fredag lägger vi upp vad som händer även på facebooksgruppen  
 

Svenska kyrkans unga på Orust 
 
 
Hör av dig till Frida Winther  
på messenger eller tel. 0738-405028 
om du undrar över något   Kom som du är, 

troende eller inte.  
Alla är välkomna! 



 

Inför varje fredag lägger vi upp vad som händer även på facebooksgruppen  
 

Svenska kyrkans unga på Orust 
 
 

 

Kontakta Frida Winther på 0738-40 50 28 eller Messenger om du 
behöver skjuts eller undrar något  



 
Du kan även höra av dig till prästen John Alstersjö 076-106 30 59  
 
  

  

TIPS! Lyssna på lovsång från Hillsong direkt på Spotify  
 
 

  

Börja läs Guds ord nu. Appen bibeln (youversion) 
erbjuder olika bibelläsningsplaner utifrån vad du är 
intresserad av  



 
 
 
 

  

                                             ”Be, så skall ni få 
 

Sök, så skall ni finna 
 

Bulta, så skall dörren öppnas” 
 

Matteusevangeliet 7:7 
 
 
 

 

H  Hoppas vi ses! Våga prova! 
Gratis fika! 

Kom varje fredag, en fredag 
eller precis så många du vill! 

 


