
Följ oss på sociala medier:

@elungdom@elungdom

Ungdomsgrupperna är trots pandemin igång. Här är TG i Krisitanstad på paddel-hajk och BG i Örkelljunga på vandrings-hajk.

@ELU

ungdomsledare och tacka för er 
insats under läsåret. Tack till Emma 
Göransson, Johannes Arvidsson, 
Hilde Göthner, David Nyman, 
Patrik Axelsson, Zacharias 
Göransson och Emilia Ahlberg för 
den insats ni har gjort för ELU!

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. Tänk gärna på 
givandet då många samlingar med givandet då många samlingar med 
kollekter till ELU ställs in.

/Styrelsen
genom infogruppen

kkommer kunna genomföras som 
vanligt vill vi att ni redan nu bokar 
in den! ELU kommer hålla sin 
ungdomssamling online, mer 
information kommer i våra sociala 
medier. ELU är även i full gång 
med att planera för sommarens 
höjdpunkt PULS ohöjdpunkt PULS och har 
förhoppning om att kunna 
genomföra lägret i full storlek. Om 
restriktionerna kvarstår så kommer 
någon form av digital variant 
erbjudas. Var gärna med och be för 
våra ungdomar och för hur de 
påpåverkas av den rådande 
pandemin!

I dagsläget planerar ELU att ha sitt 
årsmöte den 29 augusti i 
Ängelholm. Eventuella 
förändringar kommer att meddelas 
en månad innan. I höst är äntligen 
ELU Sport Event tillbaka! Håll 
utkik efter mer information om 
datum odatum och sport.

Våren lider mot sommar och vi vill 
därför redan nu lyfta fram våra 

Hej ELU-vänner!
Den 16:e maj hölls vårens sista 
styrelsemöte. Även denna gång ck 
styrelsemötet vara digitalt på grund 
av den rådande situationen. 

EELU har fått ställa in och ställa om 
mycket av den planerade 
verksamheten den senaste tiden. 
Ungdomsgrupperna fortsätter sina 
verksamheter men tyvärr har 
ungdomscaféerna inte haft 
möjlighet att ha öppet på det sätt 
sosom de haft innan. Samtidigt kan 
det skapa nya möjligheter. På Café 
Sandkakan i Lund har det startats 
en ny grupp som samlas på caféet 
och pratar om den kristna tron. Ett 
gäng ungdomar utan kristen 
bakgrund kommer varje vecka! 
PPåsklägret som skulle varit på 
Breanäs blev istället digitalt där 
ungdomarna kunde följa olika 
punkter på programmet i mobilen 
eller datorn. 

Den 18-19 juli är det ELM Syds 
sommarmöte. Trots att helgen inte 

ELUs nyhetsbrevmaj2020



Stort tack till ungdomsledarna som har vuxit, kämpat och gjort ett enormt fint arbete i ELU iår!

Istället för att ställa in TG i Kristianstads fördjupnings-
kurs i lärjungskap skedde den på distans.
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Bli månadsgåvogivare på
elungdom.se/stod-oss

Ge:
 

Hemgrupp utomhus i sköna, gröna Lund!

 5-9 augusti PULS 2020 – ”Tror du detta?”
 29 augusti  ELUs årsmöte i Ängelholms
        Missionshus

 Mer info på elungdom.se

Kommande händelser:
 

 
 


