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Dygn för Barn- och Ungdomsanställda i region Svealand! 
 

Hej! 

Denna inbjudan går till dig som har en tjänst i någon av region Svealands 

församlingar antingen som ungdomsledare, barnledare, ungdomspastor,  

ungdomsdiakon. Detta dygn vill vi göra för dig!  

 

Under hösten har jag försökt att besöka så många som möjligt av er. Ni är idag 18 personer. Några av 

er har enskild handledning, ingår i ett kollegium, och några av er går på ungdomsledarutbildningen 

och förhoppningsvis känner ni alla att ni ingår i något slags nätverk. Detta är ett dygn där vi får 

komma samman alla på ett ställe. Vi hoppas du ska få fördjupa dig i de möten vi gör med varandra, i 

tema som är tänkt och med Jesus.  

 

Vi kommer att träffas på Uskavigården onsd 1 april kl 12:00 - torsd 2 april kl 13:00.  

 

Under onsdagen kommer vi få ha besök av Carin Dernulf, Equmenias Generalsekreterare. Under den 

dagen kommer vi beröra ”Att jobba med barn och unga i vår tid” & ”Att leda sig själv” 

Under torsdagen kommer vi få mer info om det som berör Svealand, då kommer Kim Bergman som 

är diakon i Centrumkyrkan Farsta och som också är föreståndare för Kristendomskolan på Sjöviks 

Folkhögskola, där Sveland är en av huvudmännen tillsammans med region Mitt och Stockholm. 

Onsdag 1 april 
12:00 Lunch 

13:00 Gemensam samling 

13:30 Carin del 1 ”Att jobba bland barn och unga i vår tid” 

15:00 Fika 

15:30 Carin del 2 ” Att leda sig själv” 

17:30 Mat 

18:30 delande och förbön för varandra  

21:00 Gemensam kvällsbön   

Kvällen fortlöper med häng, spel, te och macka 

 

Torsdag 

7:45 Morgonsamling, Nattvard 

8:15 Frukost 

9:30 Röster från regionen, bla Kim Bergman, Linda Ullmå från Puls, Anna Gustafsson. 

 Information om aktuella frågor.  

11:30 Sändning – gemensam bön och lovsång 

12:00 Lunch 

 

Kostnad:  Ett brev kommer också att skickas till din församlings ordf, med uppmaning att ge dig 

utrymme att ta del av detta dygn, där vi också ber om ett bidrag på 400:- + resekostnad 
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så står Equmenia Svealand för resterande kostnad. OBS! För er med fler anställda så är 

inte kravet att församlingen ska stå för allas kostnad men möjligheten till ett bidrag.  

 

Resa:  Vi uppmanar till så mycket kollektivt resande som går, alternativ samåk. OM du 

kommer med tåg till Örebro så kan du ta bussen vidare till Nora så hämtar vi upp dig 

där.  

1 april från Örebro Central till Nora: 801: 10:30-11:09 eller 302 11:10-11:50 

2 april från Nora till Örebro: 801 13:30-14:04 

 
 

 

Anmälan skickas till anna.gustafsson@equmenia.se  senast 15 mars 

Skriv med i samband med anmälan om ni har specialkost eller allergier, vi kommer under dygnet äta 

vegetarisk kost.  

 

Mer om Uskavi: http://www.uskavi.se/. Ta med sängkläder, ev badkläder, handduk, kläder för både 

ute och inne. Inneskor.  

 

Vi kommer att bo och hålla till i den byggnad som kallas Masmästaren. Det kommer nämligen 

parallellt pågå en retreat för alla pastors- och diakonkandidater inom equmeniakyrkan samtidigt. Vi 

är helt åtskiljda, och kommer äta på olika tider men kan vara bra att veta och tänka på respekten om 

vi möter någon att vi är medvetna om att de är i tystnad.  

 

Vi ser fram emot detta dygn tillsammans med er och önskar att ni har möjlighet att vara med! 

 

Anna Gustafsson 070- 485 98 38  
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