”UMiV”
(Ung Medarbetare i Västbo kontrakt)
Västbo kontraktsgård fortsätter satsa på våra ungdomar. Missa inte detta tillfälle att engagera
era ungdomar lite extra! Denna info + en film finns även på vår hemsida
www.kontraktsgard.se
Målsättningen med projektet är att få behålla ungdomarna i våra församlingar samt öka deras
engagemang i församlingen.
Men projektet bidrar ju också till att ungdomarna träffas över församlingsgränser och att det
blir ett ungdomsarbete med vår kontraktsgård som centrum.
Tanken är att man under sin konfirmationstid eller där runtomkring knyts till någon form av
verksamhet i församlingen.
Man skriver sedan på en överenskommelse och lovar att ”jobba” med sin uppgift i två år,
minst 7 tillfällen per termin. Det utgår ingen lön i form av pengar till ”UMiV-ungdomen”,
utan lönen blir istället ett utbildningsläger per termin och en resa ut i Europa efter två år.
Exempel på uppgifter man kan ha i sin församling är: Gudstjänstvärdar, ledare, ljudtekniker,
skriva i församlingsblad, hemsida m.m.
Varje församling har själv ansvaret för sina ”UMiV-are”. Hur man för information vidare,
rekryterar, träffas m.m.
Vi vill därför ha en ansvarig person i varje församling som har ungdomar med i projektet.
Detta meddelar ni oss när ni anmäler era ungdomar.
Utbildningslägren är obligatoriska för de ungdomar som deltar i projektet. De är 4 st, ett per
termin med varierande innehåll. Första lägret är dagläger 20:e oktober med tema
Teambuilding.
Lägren bekostas av Västbo kontraktsgård/SAMÖV och församlingarna tillsammans. Vi
kommer redan vid första lägret att ta ut en förskottsbetalning för själva resan, den avräknas
givetvis från totalkostnaden.
Projektet avslutas med en resa ut i Europa som vi anordnar.
Denna resa bekostas av den egna församlingen.
Har du några frågor så kontakta gärna någon av oss ansvariga för projektet!
Anmälan av ungdomar skickas helst före 23 september 2018 till:
Ingemar Nilson
Box 83
332 22 Gislaved
ingemar.nilson@svenskakyrkan.se

Ansvariga för projektet:
Anna Grahn Reftele
Marita Falk, Anderstorp
Maria Rickardsson, Gislaved
David Lindén Värnamo
Per-Erik Åkermo, Gislaved
Ingemar Nilson Gislaved

