Vision 2021
ELU har sett vikten av att ha en vision att sträva mot. Därför har ELU:s styrelse formulerat ett
visionsdokument som anger riktningen för vår verksamhet – Vision 2021.

Inledning
ELU, Evangelisk-Luthersk Mission – Ungdom, är en evangelisk-luthersk ungdomsrörelse med
sina rötter i den sydsvenska väckelsen runt sekelskiftet 1800/1900. 1905 bildades KUS, Kristna
Ungdomsförbundet i Sydsverige, som bedrev bland annat tält-, prediko-, barn-, ungdoms- och
musikverksamhet.
2005 genomgick KUS en organisationsförändring och lämnade över delar av sin verksamhet till
vad som då blev ELM Syd, Evangelisk-Luthersk Mission – Syd. Kvar är ungdomsverksamheten
som bedrivs främst genom ungdomsgrupper, idrottsevenemang, resor, tidningen Insidan,
bibelläsningsplanen Accent och återkommande läger främst i anslutning till kristna storhelger.
Idag är ELU en levande ungdomsorganisition. Den övergripande visionen för vårt arbete är utläst
ur det gamla namnet, KUS: vi vill Kalla, Utrusta och Sända människor i tro på och tjänst för
Jesus Kristus, den levande och uppståndne. Detta vill vi göra i trohet mot de värden som har varit
grundläggande för KUS i drygt ett hundra år: Jesusglädje, Bibeltillit och Missionsiver.
Efter fem år som en delvis ny organisation har styrelsen sett behovet av att formulera en något mer
konkret vision som anger riktningen för vår verksamhet och hjälper oss nå vårt mål. ELU har därför
utarbetat Vision 2021.

Vision kontra uppdrag
Vi skiljer mellan visionen och uppdraget för vår verksamhet. ‘Vision’ definierar vi som ett framtida
tillstånd vi önskar att uppnå.
ELU:s uppdrag är formulerat i våra stadgar:
§ 1 Ändamål och syfte
Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom (ELU), vidare benämnt Förbundet, har till uppgift att
bedriva, uppmuntra och stödja kristen verksamhet främst bland ungdomar.
Förbundet skall verka för att unga människor kommer till en personlig och levande tro på
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne Frälsaren, och bevaras till evigt liv.
Detta uppdrag vill Förbundet utföra i full tillit till Bibeln som Guds levande och alltigenom
sanna ord och i trohet mot den evangelisk-lutherska bekännelsen.
[…]
I detta dokument har vi formulerat vår vision för ELU i ett 10-års perspektiv. Visionen är ett försök att
dels konkretisera den övergripande visionen – Kalla, Utrusta, Sända – dels att implementera uppdraget
med visionen. Visionsdokumentet är indelat i tre delar: Organisation - Position och samverkan Verksamhet.

Vision 2021 - Organisation

Med området organisation tänker vi på hur vi önskar att ELU är organiserat 2021. Vi ser ett behov av
att ständigt förbättra vår organisation för att vi ska ha möjlighet att uppfylla vårt uppdrag. Vi önskar se
följande punkter inom vår organisation:
●
●

●
●

●
●

ELU är en organisation med en tydlig struktur.
ELU är en öppen organisation som tar emot människor från många olika sammanhang, men
står fast rotat i den evangelisk-lutherska traditionen. Vi är väl medvetna om vår identitet, låter
den prägla oss och är en tydlig röst i svensk kristenhet.
ELU är en organisation där olika gåvor kommer i funktion vilket resulterar i att alla
organisationens medlemmar är delaktiga på olika sätt. Vi bär varandra!
Det finns fler ungdomsgrupper i regi av ELU än idag och varje ungdomsgrupp har minst en
vuxen ledare. Denne ledare kan vara en föreningsmedlem, volontär eller ELU-anställd. Varje
ungdomsgrupp är indelad i hemgrupper.
ELU har kallat och engagerat ännu fler personer än idag (t.ex: ungdomssekreterare,
ungdomsledare, ungdomsmissionärer m.m.).
Eftersom vi har som ambition att växa, plantera nya ungdomsgrupper och ha fler anställda har
ELU en egen generalsekreterare med beslutsansvar.

Vision 2021 - Position och Samverkan
ELU kommer under åren att fortsätta samverka med andra organisationer, men vi ser också att det
kommer krävas nya former för samverkan. Denna samverkan kommer ta sig uttryck på följande sätt.
●
●

●

●
●

ELU är starkt knuten till ELM.
Det är en naturlig övergång från att vara ELU’are till att bli en ELM’are. Detta fungerar
genom att föreningarna tar emot och involverar ungdomar i sin verksamhet och att
föreningarna har en generationsöverskridande gemenskap.
Det finns ett tätt samarbete mellan ELU och Strandhems Bibel- och lärjungaskola. Det visar
sig bl.a. i att vi är en naturlig samtalspartner i utvecklingen av Bibelskolans verksamhet Det
tar sig även uttryck i att våra anställda regelbundet är på bibelskolan som lärare och för att
presentera ELU:s arbete.
Bibelskolan är en naturlig bas från vilken vi rekryterar ungdomsledare och
ungdomssekreterare.
ELU samarbetar med andra kristna ungdomsorganisationer om utbildning av ungdomsledare
och i andra uppdrag där vi ser den möjligheten.

Vision 2021 - Verksamhet
Vår Vision för 2021 innehåller också en utveckling av vår verksamhet med andra arbetsområden än vi
ser att ELU har idag.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ELU kallar ungdomsledare på 2 till 3 år.
Det arrangeras konfirmationsläger i samarbete med ELU på samtliga ELM-gårdar i Sverige.
100 % av alla konfirmander fortsätter sin vandring med Kristus i en lokal ungdomsgrupp.
ELU anordnar ännu fler läger varav flera är profilerade mot ett särskilt tema.
ELU har en egen diakonal satsning som riktar sig mot utsatta unga i samhället.
ELU deltar aktivt i missionsarbete genom volontärer/evangelister i Sverige och i utlandet.
PULS finns kvar i större skala och på flera ställen än idag.
Vi vill vara delaktiga i ett utbildningsforum där våra ledare och anställda vidareutbildas.
Vi har startat nya ungdomsgrupper i olika delar av landet och har ett nära samarbete med
föreningarna/församlingarna på den platsen.
ELU är en aktör i de medier ungdomar rör sig i form av t.ex: undervisning, rådgivning,
reportage, artiklar och annat.

