
Följ oss på sociala medier:

@elungdom@elungdom

250 deltagare och 100 tappra ledare var på plats för att fira in det nya året på Strandhem.

@ELU

beskydd för de ungdomar och 
ledare som ska iväg på de olika 
resorna.

Under våUnder våren söker ELU en 
ungdomsansvarig till ELF i 
Kristianstad. Är det dig vi söker? 
Läs mer om tjänsten på vår 
hemsida. 

VVi i styrelsen vill tacka för allt stöd 
genom engagemang, givande och 
förbön. Vi ber er att fortsätta med 
detta och stödja ELU i arbetet att 
fortsätta rusta våra ungdomar med 
Jesusglädje, Bibeltillit och 
Missionsiver.  

//Styrelsen
genom infogruppen

samlsamlade 350 deltagare och ledare 
från olika delar av landet och olika 
kristna sammanhang. På Filippi i 
Lund anordnades en nyårsfest för 
unga vuxna som samlade ca 50 
personer. Det var Miriam 
Svensson, David Lundin, Hanna 
KyKylefalk, Anna Andersson, Gabriel 
Larsson, Emilia Weichbrodt och 
Lova Lundin som planerade festen. 
Stort tack för ert engagemang! 

ELU anordnar Vintermötet i 
Hässleholm den 8 februari med 
tema Ordet. Alla är välkomna, ung 
som gammal! På sportlovet åker ett 
gäng ungdomar med ledare till Åre 
för en vecka med skidor, 
undervisning och gemenskap. Än 
nns det platser kvar så nns det platser kvar så tveka inte 
med att anmäla dig! På påsklovet 
anordnar ELU tillsammans med 
Move ett påskläger i Främre Asien. 
I sommar anordnar ELU och 
Move en resa till Etiopien med 
fokus på Sports Camp i Asella. Var 
gägärna med och be för kommande 
läger och evenemang. Be om Guds

Hej ELU-vänner!
Den tDen tredje helgen i januari 
samlades ELUs styrelse på 
Strandhem för sitt första möte 
2020. Vi ser med tacksamhet 
tillbaka på det gångna året och ser 
med förväntan fram emot allt som 
ligger framför ELU 2020. 

Under sUnder styrelsemötet diskuterades 
budget för verksamhetsåret 
2020/2021 som kommer beslutas 
om på nästa sammanträde. När 
ekonomin presenterades kunde 
styrelsen se positiva tendenser på 
intäktssidan. Styrelsen konstaterar 
att att ELU efter offersöndagen i 
oktober får  in ca 100 000 mer per 
år. Styrelsen vill rikta ett stort tack 
till alla våra givare men vill 
samtidigt understryka att ELU 
behöver få in ännu mer för att 
kunna fortsätta bedriva vår 
vverksamhet. 

Under nyår anordnades nyårsläger 
på Strandhem med temat: Passion 
for people - Kungen. Lägret 

ELUs nyhetsbrevfebruari

2020



Nyårslägret är ett stort projekt där många ledare ställer upp med allt
ifrån hjälp i köket till att vara smågruppsledare.

Nyårslägret är ELUs största läger och samlar ungdomar från stora delar av landet..
Bannern framme på scenen proklamerar: ”Upphöj kung Jesus!”

Förutom undervisning, bön och lovsång ställdes det till med en massa festligheter under nyårsafton!
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Ge:
 

 8 feb     ELUs Vintermöte i Hässleholm - ”ORDET”
 16-22 feb  Skidläger i Åre
 28 feb    Berea X-tra Allt - ”Ödmjukhet Jesus style”
 ca6-13 april Move-resa till Främre Asien
 9-12 april  Påskläger på Breanäs - ”Det bästa som hänt”

        Mer info på elungdom.se
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