Den 2–4 september 2022 är det dags för Stiftsungdomsdagarna i Vadstena där vi i
gemenskap vill växa i tron. Evenemanget kommer att bestå av föreläsningar, bön,
sakramental tillbedjan och andra aktiviteter, genom vilka vi ska komma vår Kristus
närmare och dela vår tro med andra ungdomar.
Vadstena ligger på Vätterns östra strand och var den heliga Birgittas hem under stora delar av hennes
liv. Den heliga Birgitta utgör en av Europas tre skyddspatroner och många katoliker över hela världen
ber om hennes förböner. Både Vadstena och den heliga Birgitta väcker än idag även stort intresse hos
många medeltidsforskare.
SUD är årets största evenemang och vi vill ha med just DIG där!
Under denna helg kommer Biskop Anders fira mässa i Blåkyrkan men också hålla i föreläsning. Vi har
bjudit in flera föreläsare till olika föredrag, workshops med mera!
Lite mer om aktiviteterna som äger rum under eftermiddagen på lördag kommer vi att spendera 2–3
timmar på utomhusaktiviteter. Aktiviteterna är planerade att vara i form av en tiokamp med olika
kategorier, dessa inkluderar: sport, problemlösning, kreativitet, dans/musik, med mera. Lagen kommer
att tävla mot varandra genom hela tävlingen.

Tema: ”Maria gav sig i väg i hast” (Luk 1:39)
När: 2 september – 4 september med start kl. 18:00 på fredag och avslut kl. 14:30 på söndag.
Var: Petrus Magni skola, Borgmästaregatan 2, Vadstena
Ålder: 15–28 år (dvs. född 2007 och ej fyllda 29 år vid SUD:ens start).
Kostnad: 350 kr (SUK-buss ingår + SUD-kit). 350 kr är förutsatt att man är medlem i en av SUK:s
lokalföreningar för året 2022. Vill du åka med på SUD:en, men inte är medlem? Kontakta SUDansvarige så får du hjälp! Vill du ha hjälp att bli medlem? Kontakta SUKs rikskansli på suk@suk.se
Hur man anmäler sig: Enskild anmälan görs i första hand via Google Forms och gruppanmälan via
anmälningsblankett. (Det finns även blankett för enskild anmälan för dem
som behöver det). För länkar och information, se vidare på www.suk.se!
Google forms (finns även i QR-koden till höger):
https://forms.gle/oLuA4pfUJUc5D8xK9

Anmälan + betalning senast 1 augusti 2022.
Anmälan -om den görs via blankett- skickas till sud@suk.se

Betalning: Inbetalning sker till SUK:s Bankgironummer: 101–3192 eller Swish 1 235 715 313
Enskild anmälan: Märk betalningen med SUD samt fullständigt namn och personnummer.
Gruppledare: Märk betalningen med SUD samt ledarens och lokalföreningen eller regionens namn
(ska vara samma som ni skriver på anmälningsblanketten)
Gruppledaren ansvarar för att avgiften kommer in i tid.
Alla anmälda får en kostnadsfri SUD-tröja så glöm ej att skriva din storlek på blanketten!

Transport:
Buss 1. Göteborg via Borås, Jönköping, Linköping – Vadstena
Buss 2. Malmö C via Lund, Helsingborg – Vadstena
Buss 3. Stockholm- Vadstena
Buss 4. Stockholm via Södertälje – Vadstena
Buss 5. Västerås via Eskilstuna - Vadstena

Vid frågor och funderingar, kontakta:
Damiana Sabah Younan, Förbundsordförande och SUD-ansvarig.
Telefon: 072-3985 203
Mail: sud@suk.se
Information och blanketter finns även på www.suk.se!

VÄLKOMMEN!
__________________________________________________________________________________
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