UK 2018

25–28.1.2018
på Lärkkulla, Karis

Din slant ger en framtid!

Välkomna på UK 2018!
I Bergspredikan säger Jesus att de som håller fred är saliga, och han betonar att fred är något som kännetecknar Guds barn. Fred är inte bara avsaknad av konflikter och oro; fred är
också något som vi medvetet behöver understöda, bevara och återupprätta. Gud vill hjälpa
oss både till en yttre fred och till en inre frid. ”Vi bygger fred!” Temat för årets UK påminner
oss uttryckligen om att fred inte uppstår av sig själv. Större och mindre tvister uppkommer så lätt mellan oss människor, medan det däremot kan kräva vilja och beslutsamhet
för att bevara eller återskapa fred och frid. Utan tålamod och långsiktighet går det inte att
skapa förtroende mellan människor och inte heller att skapa trygghet i hem och samhälle.
Fredsarbete är också en viktig del av kyrkans missionsuppdrag och för biståndsarbete på
kristen grund. Om människor inte får leva i fred kan de inte gå i skola, inte utbilda sig och
inte målmedvetet bygga upp sin framtid, eftersom ingen i kristider vet vad morgondagen
för med sig. Att verk för fred är att följa Jesu uppmaning om att vi skall älska varandra, och i
synnerhet dem som är mest utsatta och mest i behov av hjälp, både i vårt eget land och på
andra håll i världen. Jag uppmanar församlingarna att skicka ungdomar som delegater till
50-års jubilerande Ungdomens Kyrkodagar, för att där fundera över hur vi kan bygga fred –
tillsammans med Gud och tillsammans med varandra!
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Ovärderlig!

Björn Vikström
biskop

Intäkterna från årets café, Peace of Cake, går till att stöda daliters utbildning i Nepal.
Daliterna hör till de lägsta kasten och blir föraktade och diskriminerade av sin omgivning.
På bilden ser ni Lakindra, som blivit utsedd till klassens bästa elev. Aldrig tidigare
har en dalitelev klarat sig så bra i skolan. Detta uppmuntrar andra föräldrar att också
sända sina barn till skolan: Om Lakindra klarar sig, har också våra barn en chans!
Nu ser barnens framtid betydligt ljusare ut!
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Ikoner: www.pixabay.com

Våra cafépengar räcker till många skolväskor, böcker och skoluniformer, men i
längden räcker de till något mycket mer värdefullt: kunskap, praktiska färdigheter
och medvetenhet om ens egna rättigheter. Tack för att du vill vara med och ge
daliterna en bättre framtid!
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Vi som gör
UK2018

Planeringsgruppen: Benjamin Häggblom, Julia Ämmälä, Nicolina Grönroos,
Maryelle Steffansson, Stefan Myrskog, Suvi-Tuulia Vaara, Fredrik Kass, Björn Wallén
och Mia Anderssén-Löf.
Kompgruppen: Maryelle Steffansson, Johan Myrskog, Matilda Wikström, 		
Olli Liljeström och Oscar Sundman.

Bön om fred
UK2016 beslöt att UK förbinder sig att sträva efter att under varje UK avsätta tid för bön och för
solidaritet och fred. Den bön som planeringsgruppen för förra årets UK utformade är lika aktuell idag. Världen behöver fred. Temat för årets UK är ”Vi bygger fred” och vi vill uppmuntra varje
delegat och varje församling i Borgå stift att både be och arbeta för freden.

Programvärdar: Benjamin Häggblom och Julia Ämmälä
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Du hittar oss på följande ställen:
Instagram: evl_luth_kyrkan		
Snapchat
Blogg: evl.fi/uk 			
Facebook: Ungdomens kyrkodagar
Hashtag: #ungkyrka
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UK-INFO
Ta med dig:
✔✔ liggunderlag och sovsäck (det finns inte sängar åt alla). Tips: Skaffa dig en uppblåsbar
madrass
✔✔ handduk
✔✔ inneskor är bra att ha och varma kläder att sova i, det är oftast kallt i januari
✔✔ egen mugg, med den får du billigare kaffe och te på kafé Peace of Cake
✔✔ lämpliga utomhuskläder för dem som skall delta i temagrupp 8 Muskelbygge i lekfull
anda eller inomhusträningskläder om du skall träna i gymmet

Säkerhet på Lärkkulla
OBS – ingen eld inomhus, förutom ljus vid andakterna. Vid brandalarm, sök dig omedelbart
ut till den nya Samlingsplatsen som är på planen mellan rökrutan och kursgårdens gästhem,
se karta på s 9. Säkerhetsansvariga på Lärkkulla är ekonomiföreståndare Clara Lundberg 0447200460, och direktor Björn Wallén 040-7478841.
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UK:s 50 års-fest

Rökning

På lördagskväll kommer att vi fira att UK blir 50 år i år. Kvällen innehåller en festmiddag där
du kan klä dig i smart casual eller retro. Du kan låta dig inspireras av något av UK:s årtionde.
Efter festmiddagen har vi program i auditoriet.

Det enda stället där rökning är tillåtet på Lärkkulla är en rökruta som är ute på gården framför
gästhemmet.

Intyg

Inkvartering i klassrum

Ifall du behöver ett intyg för att få ledigt från skolan, kan du begära ett intyg över ditt uppdrag från församlingen. Tala med din ungdomsarbetare eller kyrkoherde, de har även ett
rekommendationsbrev av biskopen som du kan ta med till skolan.

En del av klassrummen på Lärkkulla kommer att användas både för inkvartering och för
samlingar under fredagen och lördagen. Om du bor i ett av dessa klassrum bör du alltså rulla
ihop sovsäcken och plocka ihop dina grejer på fredag och lördag morgon, så får du ha dina
saker i fred. Det finns en lapp i de utrymmen detta berör.

Om du får UK som en kurs i ditt gymnasium/din skola kan du begära ett kursintyg från
UK-kansliet eller från fredrik.kass@evl.fi.

Ungdomsarbetarsamling

Bastu

Kaffepannan är varm för ungdomsarbetsledare och andra församlingsanställda på fredagen
kl. 15 matsalen.

På fredag kl. 22.30 – 24 och på lördag kl. 23.30 – 00.30 är bastun i huvudbyggnaden varm för
damer och bastun i kursgården varm för herrar.

Dörrar och värdesaker

Peace of Cake
Caféet ”Peace of Cake” är öppet när dörren är öppen så välkommen in! Intäkterna i år går till
utbildning för daliter i Nepal. En egen kaffemugg är bra att ha med sig. En pappmugg kostar
extra. Du kan också vara med och hjälpa till i Peace of Cake. Meddela personalen i caféet när
du vill komma och jobba en stund. Medarbetare är alltid välkomna! Cafépersonal är på plats
fram till kl. 22.30 på torsdag och kl. 23.30 på fredag och lördag. Men man kan hänga i caféet
fram till dörrarna låses kl. 01.

Ytterdörrarna på Lärkkulla är låsta kl. 01– 07. Har du värdesaker du vill lämna i säkert förvar
kan du göra det till kursgårdens reception.

Halsband med namnbricka
Då UK är slut ber vi att du lämnar tillbaka din namnbricka så att den kan återanvändas.

Gym
Vill du träna? Lärkkullas gym finns i den gamla squashhallen, se kartan.

Första hjälp och själavård
På UK tänker vi att människan är en helhet. Om en del mår dåligt påverkas de andra delarna
också. Därför vill vi erbjuda hjälp för både kropp, själ och ande. Vill du prata med någon kan
du rycka tag i din ungdomsarbetsledare eller någon från själavårdsteamet. Det kan vara bra
att få ta en pratstund i kapellet tillsammans.
Vid sjukdomsfall kan du dagtid ringa vår förstahjälpare Ann-Mari Karlsson, 044-7229208
(ungdomsarbetsledare från Lovisa svenska församling). På natten finns sjukvårdsdejoureringen på rum 104 (Ann-Maris rum, 044-7229208) på kursgårdens internat. Allmänt nödnummer
är 112.

UK-kansli
På UK:s kansli kan du fråga om program, temagrupper, hittegods, mm. Suvi-Tuulia Vaara
ansvarar för kansliet, 040-688 1460.

Utställartorg
I aulan i kursgården ställer många aktörer ut sitt material till ditt förfogande. Passa på att
bekanta dig med utbudet. Torget är öppet på lördagen. Välkommen!

Träff för förtroendevalda
Du som är förtroendevald i församlingen, kom med på en träff som Borgå stifts NAVI-representanter ordnar! Träffen ordnas kl 14.30 på lördagen i caféet.
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10 BUDORD FÖR LÄRKKULLAS GYM/UK 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Minimiålder för att använda gymmet är 15 år.
Maximiantal personer samtidigt i gymmet är 15 pers.
Ha varma kläder på dig, och värm upp innan träningen eftersom det är svalt i
gymmet.
Var försiktig med redskapen och vikterna, så att ingen tar skada eller att något går
sönder. Lärkkulla ansvarar inte för eventuella skador.
Visa hänsyn till andra i gymmet och använd ett redskap max 15min om det är kö,
så att andra också kan använda redskapet.
Var och en ansvarar för att det är snyggt i gymmet, lämna inte kläder eller skräp
efter dig.
Gymmet är öppet under fritid och ”håltimmar” under UK 2017 mellan kl. 8 – 21.
Musik får gärna spelas i gymmet, beakta att folk har olika smak.
Duscha i eget rum, eller i samband med bastuturer i duschrummet.

10. Hur funkade gympasset? Ge oss feedback!
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Filmande och fotografering på UK
Vi har fotografer som tar bilder för vår webbsida och sociala mediakanaler. Om du inte vill att
foton på dig ska publiceras, ta kontakt med UK kansliet.

Karta över Lärkkulla
finns här: https://drive.google.
com/open?id=0B7s-gfqQpjr2alliZTMzUThHenM&authuser=0

Fredsgrupper
I fredsgrupperna samlas vi i mindre grupper och pratar om teman som kommer fram under
UK2018. Då du kommer till UK får du veta vilken grupp du tillhör och var den samlas. Poängen är att dina frågor är de viktiga och de som ska pratas om på samlingen, så var gärna
aktiv. Under första fredsgruppspasset på fredagen samlas alla som är första gången på UK
till en egen inspirations och infosamling om UK.

Twitter, Instagram och Facebook
Tagga dina postningar med #ungkyrka så syns de i flödet på UK:s webbplats.

UK bussen 2018
I UK ingår ett reseutjämningssystem som innebär att alla betalar samma deltagaravgift, där
resekostnaderna är inräknade, oberoende av varifrån man kommer. Men det betyder förstås
att man ska åka med UK-bussen. Om du av någon anledning inte kan använda dig av UK-bussen måste du betala din resa själv, eller anhålla om att församlingen gör det. Eventuella uppdateringar görs på webbsidan evl.fi/uk.

Åbolands prosteri

Pedersöre, Korsholm och Närpes prosteri

Kontaktperson: Patrik Sundell: 		 Kontaktperson: Mi Lassila: 040-310 04 49
040-312 44 06
11.55 Karleby svenska gymnasium, Banérgatan 3
Ådalens skola, Kronoby, busshållplatsen
Jakobstad, Yrkeshögskolan Optima,
Trädgårdsgatan
12.55 Sursik, Wiklöfarenan
14.00 Korsholms högstadium
Ålands prosteri
14.20 Vasa, Skolhusgatan 26
Kontaktperson: Sonja Winé: 		 15.25 Strandhovet R8
15.45- 16.30 Paus i Lålby
0457-342 76 33
18.30
19.15
19.30

Pargas församlingshem
Aurelia, Åbo
Siljaterminalen, Åbo

12.15
12.40

Domprosteriet

Helsingfors, Mellersta Nylands och 		
Kontaktperson: Ann-Mari 		 Raseborgs prosteri
Karlsson: 044-7229208

Kontaktperson: Christer Romberg 050 3433 418

18.00
18.40
19.10
19.35
20.15

18.30
19.00
19.40
20.00
20.40

Lovisa turisthållplats
Borgå församlingshem
Sibbo församlingshem
Dickursby kyrka
Kyrkslätt församlingshem
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Matteus kyrkan
Turisthållplatsen utanför Kiasma
Grankulla, busshållplatsen vid stadshuset
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5
Ingå, ST1 bensinstation (gamla 51)
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TEMAGRUPPER

Temagrupperna hålls på lördagen kl 15-17.
1. Att skapa fred i världen
Runt om i världen pågår flera allvarliga konflikter, men även i våra egna liv kan vi uppleva situationer då vi har svårt att komma överens med andra. Hur kan vi bygga fredliga relationer i våra egna liv, och är det möjligt att skapa en fredligare värld? I denna
workshop lär vi oss mer om dialog och fredsmedling, bland annat genom praktiska
övningar.
Ledare: Mikaela Steffansson.
2. Från Woodstock till HipHop
Vi tittar på hur fredstemat blev den del av musiken och ungdomskulturen under proteströrelsen mot Vietnamkriget på 1960-talet. Vilka artister, låtar och händelser har
format den fredliga protesten inom musiken? Hur ser läget ut idag? Har freden och
protesten glömts bort i den moderna musiken? #Givepeaceachance
Ledare: Jan Edström.
3. Smink och hårverkstad
Vi går igenom hur man gör en snygg dagsmink steg för steg, testar olika håruppsättningar och gör oss redo för UK 50-årsfesten. Ta med dina egna sminker och sminkborstar.
Ledare: Julia Ämmälä.
4. En gång dalit – alltid dalit? Vad är människan värd?
Vad betyder det att Gud skapade alla till sin avbild? Under mina elva år i Nepal arbetade jag bl.a. bland dem som tillhör den lägsta kasten. Jag kommer att dela med mig av
deras livshistorier och hur vi kan ge dem en bättre framtid. Medan vi diskuterar människovärde tillverkar vi enkla hantverk som säljs under UK till förmån för arbetet bland
daliter i Nepal.
Ledare: Maria Westerling.
5. Changemaker
Ungdomar har en allt större roll i att skapa fred och få slut på konflikter. I temagruppen
lär du dig olika sätt att tänka på fred och konkreta sätt som du kan vara med och skapa
fred i världen. Changemaker specialiserar sig på att påverka i samhället I Finland så att
livet I utvecklingsländer blir bättre. Kom och prova på fredsaktivism under en eftermiddag!
Ledare: Jonas Biström.
6. Speed Friending och lekar för gemenskap på läger
Vill du lära känna nya människor? Vill du lära dig nya lekar? Eller vill du bara ha roligt
tillsammans med andra? Då är den här temagruppen något för dig! Vi leker flera gemensamma lekar, och genom speedfriendingen får du också en chans att prata med
både bekanta och obekanta människor. Välkommen med!
Ledare: Nicolina Grönroos.
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7. Läs till prov, studenten eller gör läxor
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.
8. Muskelbygge i lekfull anda
För dej som vill röra på dej, vara ute, andas frisk luft, träna och leka. Vi kör ett träningspass som passar alla oberoende av träningsbakgrund: muskelträning med kroppsvikt.
Det enda du behöver är lämpliga kläder för ett utepass samt att vara inställd på att
passet även innehåller lite lekar.
Ledare: Tonja Paavola.
9. Hållbara relationer
Vi blir de vi är i relation till andra människor. Relationerna till familj, vänner, flick- och
pojkvänner är viktiga för hur vi mår. Vi pratar om relationers härligheter och svårigheter
och söker tillsammans recept på hållbara relationer.
Ledare: Yvonne Terlinden.
10. Du är kyrkan!
Eller är du? Unga sägs vara framtiden men ändå är majoriteten av förtroendevalda över
50år. Kom och diskutera hur vi kan förändra detta! Unga förtroendevalda drar gruppen
och delar med sig sina bästa tips för att ställa upp i församlingsvalet 2018.
Ledare: Tanja Holm och Cecilia Alameri.
11. Sjung för fred!
Sång är glädje, gemenskap och en mäktig uttrycksform och din röst en fantastisk gåva.
Kom med och sjung tillsammans för fred! Vi övar in låtar som framförs under helgen.
Ledare: Daniela Strömsholm.
12. Bibeltimme
Den goda boken, den heliga skriften – på Bibeltimmen bekantar vi oss med frid och
fred i Bibeln, världens bäst säljande bok. Ta gärna med din egen Bibel.
Ledare: Mia Anderssén-Löf.

Gå till UK:s
arbetsordning
via QR-koden.
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Såhär behandlas motioner och initiativ på UK

Föredragningslista

Före UK
Församlingar, enskilda personer eller Kyrkans central för det svenska arbetet, sänder
in ärenden som de önskar att UK ska behandla. Om ärendet innehåller ett förslag till
beslut kallas det motion, ärenden som endast ska diskuteras kallas initiativ. Motionerna och initiativen sänds med detta häfte till alla som ska delta i UK. Läs igenom
dem och fundera vad du tycker. Det är bra att diskutera ärendena med de andra
som deltar från din församling.

FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2018

Fredagen på UK
Under fredagen kommer ärendena att diskuteras i utskott som förberedelse för den
gemensamma behandlingen. På prosterisamlingen kan du meddela vilket utskott
du skulle vilja höra till.
Prosterisamlingar
Alla deltagare samlas med sitt eget prosteri. Det finns möjlighet att kort diskutera
frågorna, men framför allt ska man på samlingen utse 1-3 personer till varje utskott.
Utskotten
För alla motioner och de ärenden som UK bestämmer utses utskott. Utskottets uppgift är att förbereda ärendet för den gemensamma behandlingen genom att diskutera ärendet och komma med ett eventuellt förslag till beslut. Utskottet väljer inom
sig en ordförande och en sekreterare. Utskottet skall också presentera sitt arbete för
de övriga. Läs mera i Utskottsordningen.
Fredag kväll, lördagen och söndagen på UK
Under fredagkväll, lördag och söndag arbetar vi med frågorna i plenum. Det betyder att alla är samlade till gemensam diskussion och beslutsfattande. Motioner och
initiativ presenteras av utskotten och den som sänt ärendet till UK. När ordförande
öppnat debatten kan du begära om ordet med att räcka upp din röstningssedel.
Om du vill göra ett förslag till beslut ska du göra det skriftligt. När ordförande avslutat diskussionen kan det bli omröstning om det finns flera förslag. Läs mera i plenarordningen och valordningen.

1§

Plenum öppnas

2§

Fastställande av röstlängden

3§

Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

4§

Val av ordförande och viceordförande

5§

Val av sekreterare (1 st)

6§

Fastställande av föredragningslistan

7§

Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

8§

Uppföljning av besluten från UK 2017

9§

Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2017
(Kyrkans central för det svenska arbetet)

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2018
- genomgång och opinionsmätning
11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört
12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar
13§ Initiativ till diskussion: Hjälpledarnas roll i planeringen av konfirmandarbetet
14§ Initiativ till diskussion: Involvering av unga vuxna och äldre ungdomar i församlingen och skriban.
15§ Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan?
16§ Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan
17§ Initiativ till diskussion: Hur kan kyrkan motverka radikaliseringen av unga?
18§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs!
19§ Motion: Församlingsval 2018
20§ Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det?

Efter UK
Besluten från UK skickas till alla församlingar i Borgå stift, till stiftsfullmäktige i
Borgå stift och till Kyrkans central för det svenska arbetet som vidtar eventuella
åtgärder. Det är bra om en eller flera av församlingens ombud på UK presenterar
UK:s beslut för församlingsrådet eller kyrkorådet. Fundera på vad du vill att UK skall
diskutera nästa år och sänd in motioner och initiativ!
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21§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna samt val av Borgå
stifts representanter till Navi-gruppen.
22§ Förslag till tid och plats för UK 2019
23§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2019
24§ Eventuella övriga ärenden
25§ Förhandlingarna avslutas
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Motioner och initiativ till diskussion
13§ Initiativ till diskussion: Hjälpledarnas roll i planeringen av konfirmandarbetet
Den nya konfirmandplanen ”Ett stort under” trädde i kraft 1.5.2017. Församlingarna
har nu tid att stifta bekantskap med planen och arbetar med att göra nya lokala
konfirmandplaner. Det har bl.a. ordnats utbildningsdagar i alla prosterier för församlingarnas anställda under hösten 2017 och under våren 2018 kommer det att
ordnas nya närstudiedagar i prosterierna. Den nya konfirmandplanen skall vara i
bruk i församlingarna senast 1.10.2018.
Ett perspektiv som lyfts upp i planen är konfirmandens delaktighet i undervisningen. Planen manar konfirmandarbetet att utgå från konfirmandernas egna frågor
och erfarenheter. Men även hjälpledarnas delaktighet i skriftskolarbetet lyfts upp.
Hjälpledarna ses som en resurs under hela konfirmandprocessen. Alltså inte bara
under lägret utan redan i ett inledande planeringsskede.
Utdrag ur Ett stort under:
”Varje anställd eller annan ledare ger konfirmandarbetet mervärde. Om möjligt ska
alla ledare vara med i teamet under hela konfirmandprocessen, även säsongarbetarna, de vuxna församlingsmedlemmarna och hjälpledarna” (s.54).
”Hjälpledarna har en viktig roll som identifikationsobjekt och storasyskon. Konfirmanderna lär sig ofta mer av hjälpledarna än ledarna” (s.54).
Eftersom hjälpledarnas roll är central i mötet med konfirmanderna så borde hjälpledarnas röst och input vara viktig i ett tidigt skede. Vi vill diskutera och höra erfarenheter hur man i församlingarna beaktar hjälpledarnas åsikter och kunnande och
i vilka former hjälpledarna är med i konfirmandprocessen. I planen sägs det ”om
möjligt ska alla ledare vara med i teamet under hela konfirmandprocessen”. Vad är
möjligt och vad är inte möjligt?

14§ Initiativ till diskussion: Involvering av unga vuxna och äldre ungdomar i
församlingen och skriban.
I och med den nya skriftskolplanen som träder i kraft under år 2018 finns nu en
möjlighet för församlingarna att involvera speciellt de äldre ungdomarna och unga
vuxna, redan i planeringsskedet av skriftskolan. “Experter” som varit med en längre
tid i församlingen och på lägren har hunnit bilda en uppfattning om vad som fungerar och var det finns möjligheter till förbättring. Vi vill föra en diskussion hur detta
kunde se ut i praktiken. Hur det ser ut i församlingarna nu och hur det skulle kunna
se ut då erfarna hjälpledare och unga vuxna ledare får vara med och påverka skriftskolan samt leda yngre hjälpledare från en position som inte är en anställd?
Det finns också städer som automatiskt har mycket unga vuxna och studerande
p.g.a. att de kanske flyttar från sin hemort för att studera, men möjligen också flyttar
tillbaka efter studierna. Hur kan vi odla en kultur i församlingar där det finns plats
för unga vuxna?
Behövs det vuxen ledare d.v.s. unga vuxna studeranden och arbetande?
Gör det någon skillnad att ha med vuxen ledare på ett läger?
Hurudana konkreta uppgifter och ansvarsområden kunde vuxenledare ansvara för?
Finns det områden som anställda (präster, ungdomsledare osv.) traditionellt ansvarat för som kunde skötas av vuxenledare?
Kunde man engagera vuxenledare mer långsiktigt, så att de till exempel kunde
medverka både före och efter skriftskollägren? Kunde det här på så vis göra skillnad
i studie världen på längre sikt med att redan skapa kontakt till andra studeranden
via skriban?
Katrin Björklund, Petrus Församling
Ida-Maria Pekkarinen, Petrus Församling

Maria Björkgren-Vikström, Kyrkans central för det svenska arbetet
Fredrik Kass, Kyrkans central för det svenska arbetet

15§ Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan?
Höstens kampanjer #metoo och #dammenbrister har belyst ett stort problem som
genomsyrar hela vår kultur, alla samhällsklasser, skolor och arbetsplatser. Tyvärr är
inte heller kyrkan/församlingen en fristad. Vi önskar få igång en diskussion om vad
vi kan göra för att öka medvetenheten om problemet i församlingarna. Gör vi vad
vi kan för att motverka sexuella trakasserier t.ex. i vår lägerkultur? Hur pratar vi om
sexualitet och jämställdhet i skriban och ungdomsverksamheten? Borde vi mer
aktivt tänka igenom praktiska arrangemang som t.ex. simvaktande och natikramar,
som potentiellt kan kännas som otrygga situationer?
Matteus ungdom
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16§ Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan
Ett av de viktigaste målen i den nya konfirmandhandlingsplanen är att skriftskolan
skall vara en trygg plats där man kan få växa i sin egen takt och får vara sig själv. Hur
lyckas vi med det och kan vi göra något för att lyckas bättre?
Hur skapar vi trygga ramar när det gäller undervisning/diskussioner? Vågar alla säga
sina egna åsikter och finns det gränser för vad man får tycka (t.ex. rasistiska åsikter)?
Hur skapar vi trygghet kring andligheten - går det att undvika jämförelser kring
vem som är mer/mindre andlig/kristen och behövs det en gränsdragning i vad man
som hjälpis lockas dela med sig i en andakt? Går det att skapa en trygg fritid på en
skriba fast konfirmanderna ofta bär på sina skol-roller?
Finns det flera situationer där konfirmander kan känna sig otrygga?
Vad kan vi som hjälpisar/ledare göra för att stärka konfirmandernas trygghetskänsla?
Matteus ungdom

17§ Initiativ till diskussion: Hur kan kyrkan motverka radikaliseringen av unga?
Radikalisering av unga människor är ett problem som inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Det händer hela tiden runt om i världen, men också bland våra närmaste.
En ung individ kommer i kontakt med en människa via nätet och börjar tala med
främlingen om helt vardagliga saker. Den unga börjar lita mera på främlingen och
främlingen börjar sakta men säkert hjärntvätta offret till att involvera sig i våldsamma radikala grupper, t.ex. Isis eller Al-Qaida.
Det är inte alls självklart för personens närmaste krets att hen har blivit involverad i
en radikal grupp. Det kan hända till vem som helst men de unga är de som är mest
sårbara. Många saker kan göra unga mer sårbara; mobbning, någon nära som har
dött, ensamhet osv. Hur kan kyrkan, församlingen och vi hjälpa dem? Hur kan vi
vara en hjälpande hand? Är det någonting vi behöver engagera oss i?
Nora Alanen, Johannes församling
Axel Kaaro, Matteus församling

18§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs!
Antalet medlemmar i kyrkan i Finland är idag mindre än någonsin. Från att medlemsantalet år 2008 varit 4 294 214 har det sjunkit mer för varje år. År 2016 var medlemsantalet 3 951 785. Det sjunkande medlemsantalet innebär mindre inkomster
för kyrkan. Att kyrkans ekonomi blir snävare kommer att påverka kyrkans möjlighet
att anställa och sysselsätta människor i framtiden. Som en lösning på ovanstående
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problem har det föreslagits att somliga tjänster skulle dras in eller slås ihop (t.ex.
vid pensionering av en präst kan den tjänsten dras in och på så sätt minska antalet
präster i församlingen i fråga). För att en församling officiellt ska vara funktionsduglig krävs endast en präst, en diakon och en kantor. Denna modell utgör grunden för
vad en församling behöver, för att kunna fungera. Modellen iakttar dock inte kyrkans framtid, nämligen ungdomen.
Vi hävdar, att ungdomsarbetsledare behövs, för att ungdomar skall hitta till församlingarna. Vi tror, att det är via ungdomsarbetet man på bästa sätt kan vinna ungdomarna till Jesus. Detta gör vi inte för att se ner på den traditionella gudstjänsten,
som även är av yttersta vikt i det kristna livet. Vi tror helt enkelt att ungdomsarbetet
på ett bättre sätt når de ungdomar, som inte själva är aktiva kyrkobesökare, än en
traditionell gudstjänst skulle göra.
Vi föreslår därför, att Ungdomens Kyrkodagar vädjar till Borgå stift, med hänvisning
till ovanstående orsaker, att inte skära ner på ungdomsarbetet. I en tid då medlemsantalet i kyrkan sjunker från år till år, är det viktigt att påminna sig om att ifall vi i
framtiden vill ha en kyrka, är det ungdomen vi behöver satsa på. Ungdomsarbetet
måste få kosta. Ungdomsarbetet behöver en bra lokal. Ungdomsarbetet behöver en
ungdomsarbetsledare.
Benjamin Häggblom, Karleby Svenska Församling
Isak Edman, Nykarleby Församling
Hanna Holmbäck, Karleby Svenska Församling

19§ Motion: Församlingsval 2018
År 2018 är det dags för församlingsval som hålls vart fjärde år. Vid valet utses församlingarnas kyrkofullmäktige och de kyrkliga samfälligheternas gemensamma
kyrkofullmäktige och församlingsråd. Kyrkofullmäktige är församlingens eller den
kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Alla kyrkans medlemmar som
är 18 år på valdagen kan ställa upp som kandidater i valet. Rösträtt har alla medlemmar som fyllt 16 år. Det här betyder att ungdomar och unga vuxna genom att
ställa upp i valet och rösta har en möjlighet att påverka beslutsfattandet i sin egen
församling. Denna möjlighet bör utnyttjas.
Temat för församlingsvalet 2018 är #minkyrka. Kandidatuppställningen för församlingsvalet pågår till 15.9.2018 och förhandsröstning är möjlig under fem dagar
6-10.11.2017. Den egentliga valdagen är 18.11.2018. Valtemat öppnar för diskussion
kring hurdan din kyrka är och kunde vara och vad kyrkan och församlingsgemenskapen betyder just för dig. Här har du som ung församlingsmedlem en ypperlig
chans att föra fram dina och dina vänners åsikter om en hurdan verksamhet ni förväntar er av er församling.
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Vi önskar att UK gjorde sin insats för att höja valdeltagande och locka ungdomar
och unga vuxna till att ställa upp i valet och att gå till valurnorna. Vallokalernas placering spelar en stor roll i unga och unga vuxnas aktivitet i valet och därför föreslår
vi att UK uppmuntrar alla församlingar i Borgå stift att ordna förhandsröstningsställen på skolor och andra läroinstitut.

Kan stöld vara okej? Vad
är frälsning?
Måste en kristen be varj
e dag?
Fråga prästen är webbtjä
nsten för dig
som vill få reda på något
om kyrka, kristen
tro och kristet liv. Ställ din
fråga eller läs
tidigare svar på fragap
rasten.fi.

ONLINESTÖD FÖR UNGA
På svenska – i Finland

Vi vill även att UK diskuterar andra strategier för att öka valdeltagandet bland ungdomar.
Förslag till beslut: UK uppmuntrar alla församlingar i Borgå stift att ordna förhandsröstning på skolor och läroinstitut och därmed bidrar till att uppmuntra unga att
påverka i sin egna hemförsamling. De som deltagit i UK 2018 tar kontakt med sin
egen hemförsamlings valnämnd och församlingsanställda för att säkerställa att
beslutet når beslutsfattarna.
Deltagarna i UK 2018 sprider ordet om församlingsvalet och utnyttjar möjligheten
att påverka. De strategier som lyfts fram under plenum protokollförs och publiceras
på UK:s hemsida och på Facebook.
svaret på?
Grubblar du över någon fråga som du inte har
inriktad till
Visste du att Luckan har en webbtjänst fraga.fi
du stälungdomar mellan 13-29. På webbtjänsten kan
l
la en fråga helt anonymt om allt mellan himme
och jord, eller gå in och läsa andra ungdomars frågor. Frågorna besvaras
av UngInfos personal och
andra sakkunniga
personer.

Tanja Holm, Borgå stiftsrepresentant för NAVI -nätverket för unga förtroendevalda

20§ Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det?
Varje år har ett specifikt tema inom området kyrkans fostran. Detta tema tas fram
centralt inom kyrkan tillsammans med andra samarbetspartners såsom Finska
Missionssällskapet och Nuori Kirkko. Tanken med temat är att det skall handla om
något centralt i den kristna tron och att det skall hjälpa församlingar och organisationer att kunna fokusera kring temat i den fostrande verksamheten.
År 2017 var temat ”Nåd”. Under år 2018-2019 är temat ”Fred”. Inför temaåren ”Fred”
har en enkät gjorts av Kyrkostyrelsen bland barn och unga samt bland anställda i
församlingarna. Man frågade bl.a. hur de svarande tänker kring fred och på vilka
områden freden behövs. Fred i hemmen, skolfred, fred på sociala medier, andlig
frid, fred i Finland och fred i världen var områden som kom fram i enkäten.
UK2018 har temat ”Vi bygger fred”. Risken finns att talet om fred blir något sött och
vackert och att vi inte ser vårt eget ansvar. Men faktum är att bygga fred handlar om
hur du och jag bemöter varandra. Många vittnar om att Finland har fått ett hårdare
klimat där mobbning och hatprat är vardagsmat. På vilket sätt kan vi inom församlingarna och specifikt inom ungdomsarbetet bygga fred? Finns det områden som
UK2018 vill lyfta fram som viktiga ”fredsområden”? Hur skall vi bygga fred på dessa
områden?
Fredrik Kass,
Kyrkans central för det svenska arbetet
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På Decibel.fi är inget för pint
samt, för känsligt eller för svår
och du kan fråga närsomhelst helt anonymt
av experter!
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För dig älkommen!
V

Är du en ung som öns
kar samtala med någ
on
om relationer, hälsa,
framtid eller andra
frågor som är aktuel
la i ditt liv. Visste du
att
Luckan tillsammans
med Svenska Yle
upprätthåller en nat
ionell online-tjänst
Sluta Panta i vilken du
kan få chatta med
professionella handle
dare. Gå in på
www.slutapanta.fi
och börja chatta!
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Torsdag 25.1
21.00-22.30

Ankomst, inkvartering
och kvällsmål
22.30-22.45 Andakt i auditoriet
		Nattcafé
01.00 		 Dörrarna låses, godnatt!

Fredag 26.1
7.30-8.45 		
08.45 		
09.00 		
09.15 		
11.00-11.45
11.45-13.00
13.00 		
13.30 		
15.00-15.45
16.30 		
16.45 		
17.30-18.45
18.45-19.45
19.45-20.30
21.00 		
22.00-23.00
23:00		

01.00 		

Morgonmål
Sing in
Andakt hålls av Rolf
Steffansson
Plenum
Fredsgrupper
Lunch
Prosterisamling
Utskottsarbete
Mellanmålsfrukt/Ungdomsarbetsledarkaffe
Sing in
Plenum
Middag
Plenum
Församlingsvis fredsgrupper
Mässa i kyrkan
Kvällsté
Kvällen fortsätter, kaffe i
café, förbön och lovsång
i auditoriet
Dörrarna låses, godnatt!

Lördag 27.1
07.30-8.45 		
08.45 		
09.00 		
09.15 		
11.00-11.15
11.15 		
12.00-13.15
13.15 		
14.30-15 		
15:00 		
17.00-17.30
17.30-19.00
19.00-20.30
21.00-22.00
22.00-23.00
01.00 		

Morgonmål
Sing in
Andakt
Plenum
Huvudtalare Rolf Steffansson
Fredsgrupper
Lunch
Plenum
Mellanmålsfrukt
Temagrupper
Klä om för fest
Festmiddag – ”Peace and Love”
UK50 år fest!
Kvällsté
Kvällscafé och fritt mingel
Dörrarna låses, godnatt!

Söndag 28.1
07.30-08.45
08.45 		
09.00-11.00
11.00 		
11.30 		

Morgonmål
Sing in
Plenum
Avslutningsandakt
Lunch

