
Hej vårdnadshavare! 

Den 30 september till 1 oktober arrangerar Ny Generation en helg om att vara 
kristen i skolan. Här hittar du mer information om Ny Generation och eventet.

Vad är Ny Generation? 
Ny Generation är en allkristen elev- och studentorganisation som jobbat med att stötta 
kristna skolgrupper i 20 år. Idag finns det ungefär 100 aktiva skolgrupper runt om i 
Sverige som på olika sätt sprider Jesu kärlek i skolan. Läs mer på nygeneration.se 

I början av läsåret 22/23 arrangerar Ny Generation en inspirationshelg för unga kristna 
med fokus på den kristna tron och skolan. Skolan kan vara en utmanande plats att vara 
kristen på, därför tror vi det är viktigt med stöttning och ett uppmuntrande forum. 

Praktiskt 
• Eventet startar fredag den 30 september och avslutas lördagen den 1 oktober. 

Programmet börjar kl. 19:00 på fredagen och avslutas på lördagen kl. 00:00. 
(Boende & frukost erbjuds i sovsal fredag-söndag, mer info nedan) 

• Plats: Annexet - en del av Avicii Arena (Arenatorget 1, Stockholm). 
• Eventet görs för ungdomar födda 2009 eller tidigare. Innehållet riktar sig främst till 

skolålder (högstadiet-gymnasiet) men även till studenter på högskola och 
universitet. Eventet är riktat till alla som identifierar sig som kristen och går i skolan 
eller studerar på universitet. Eventet är ekumeniskt och inte knutet till något 
samfund. 

• Program hittar du på mmxxii.se/program men i korthet innehåller helgen 
gudstjänster, seminarier, konserter och roliga aktiviteter. 

Vi uppmuntrar ungdomarna att åka som en grupp, tex med sin kyrka och därmed ha med 
en ungdomsledare/någon vuxen som fungerar som en bekant ansvarig under eventet och 
dessutom hjälper till vid resa. 

Boende 
Sovsalsbiljett går att köpa i samband med bokning av eventbiljetten för 150 kr. I 
sovsalsbiljetten ingår plats i sovsal, busstransport mellan arena och sovsal samt frukost 
(lördag och söndag). Vi bor i skolorna Hökarängsskolan och Eriksdalsskolan som ligger 
cirka 15 min med buss från arenan (Ny Generation arrangerar bussresorna emellan under 
dagarna). Om ditt barn åker med en grupp kommer vi i största möjliga mån se till att 
gruppen sover i anslutning till varandra. Vi uppmuntrar därför ungdomsledare att kontakta 
oss innan om man är en större grupp så vi redan nu kan pussla med sovsalar

info@mmxxii.semmxxii.se



Mat
Mat ingår inte i biljettpriset – förutom frukosten som ingår i sovsalsbiljetten. Däremot 
finns det ett stort utbud av olika matställen i närheten av Annexet. På arenan finns även 
en kiosk som kommer erbjuda lättare måltider och snacks.

Specialkost
I sovsalsbiljetten ingår frukost, därför behöver vi veta ifall deltagare önskar specialkost. 
Eftersom allergier INTE är något man anger vid biljettbokning behöver detta anges 
senare. När biljetten är bokad skickas ett mail till den angivna mailadressen med mer 
information om hur man anmäler sin specialkost. Man kan redan nu maila 
info@mmxxii.se om deltagaren har unika allergier. Eftersom deltagaren själv ansvarar 
för att köpa lunch och middagar rör detta endast frukost.

Teologi & undervisning
Ny Generation är en allkristen organisation och vi vill att alla samfund ska känna sig 
hemma under helgen. Fokuset i undervisningen ligger därför på det som enar. De 
teman som kommer beröras under eventet kan samlas under rubriken “kristen i skolan”. 
Eventets innehåll kommer på olika sätt beröra att visa på Jesus i sin vardag utifrån sina 
gåvor och sin personlighet. Det kommer ske genom både inspirerande talks, praktiska 
moment men även tillfällen av bön & lovsång. Sen blir det lite grejer som bara är för att 
det är kul också!

Säkerhet på plats
Vi kommer ha utbildad sjukvårdspersonal och säkerhetspersonal på plats. I sovsalarna 
kommer det alltid finnas ansvariga vuxna som finns tillgängliga hela dygnet. Endast 
personer med bokad biljett och som gått igenom säkerhetskontroll (utförd enligt 
Stockholm lives rutiner), kommer in i Annexet.

Vill du som vuxen vara med som volontär är du välkommen att anmäla dig på 
mmxxii.se/volontar

Vi ser så mycket fram emot en fantastisk helg med Jesus och ungdomar från hela 
Sverige!

Andreas Häger 
Nationell ledare Ny Generation

Rasmus Waleij 
Projektledare

Vill du få kontakt med oss kan du maila info@mmxxii.se
Läs mer om eventet på mmxxii.se

http://mmxxii.se/volontar

