
Följ oss på sociala medier:

@elungdom@elungdom@ELU

krävs ökade intäkter. Stort tack för 
era gåvor!

EELU:s uppgift nns fortfarande i 
allra högsta grad kvar och ger sig ut 
i nya uttryck under dessa 
utmanande tider. Tack för allt ert 
stöd, engagemang och givande. Följ 
och var med oss i bön på vårt 
fortsatta arbete i att rusta 
unungdomar med Jesusglädje, 
Bibeltillit och Missionsiver.

/Styrelsen
genom infogruppen

hälsningen från verksamhets- 
ledaren. Vi vill passa på att lyfta vår 
kampanj vi har påbörjat som är att 
läsa Bibeln i 15 minuter om dagen 
i 1 år. Ett utmärkt tillfälle att få 
börja en resa i att upptäcka mer av 
vad Gud har att ge och växa ännu 
nänärmre honom. Missa inte detta, 
kika in på vår hemsida 
(www.elungdom.se/15min-bibel) 
eller sociala medier för att se mer. 

Årets ekonomiska resultat ser ut att 
bli något bättre än budgeterat. 
Detta beror främst på ett antal 
större enskilda gåvor men också på 
ökade månadsgåvor. Resultatet 
kommer dock fortfarande att ligga 
på minussidan och långsiktigt 

Hej ELU-vänner!
Den 21:a mars höDen 21:a mars hölls ett något 
annorlunda styrelsemöte. På grund 
av de rådande samhällsläget så 
undvek vi resande och fysisk 
kontakt genom att hålla vårt möte 
via det fantastiska internet.

Under dessa coUnder dessa corona-tider har 
ELU:s arbete omorganiserats till 
viss del. Vi fortsätter bedriva vår 
verksamhet och mission i den mån 
vi kan och med de hjälpmedel vi 
har. Tyvärr får vi meddela det 
planerade Move-resan till 
FrFrämre-Asien är inställd, så även 
påsklägret på Breanäs 
Missionsgård. Mer om detta i 

stängda dörrar, vill vi se det som en 
tydlig hint från Gud om vad vi ska 
göra. Låt Corona-tiden bli en tid av 
bön! Be för vår värld, vårt land, vårt 
folk och för Guds rikes utbredande. 
Be också för ELU! 

/Jakob /Jakob Andersson, 
verksamhetsledare.
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Bli månadsgåvogivare på
elungdom.se/stod-oss

Ge:
 

försvinner som deras utbildning 
utgår ifrån och helt bygger på.
SSamtidigt vill vi i arbetslaget se 
detta som en möjlighet att jobba på 
andra sätt. Vi har en beredskap för 
att köra ungdomsgrupper online i 
stället, påsklägerna kommer 
genomföras, på annat sätt - i digital 
form, ELUs inspelningsarkiv har 
fått ett fått ett nytt tillgängligare format, 
Insidan fortsätter sitt arbete online, 
och arbetslaget och ungdoms- 
ledarna på ledarutbildningen 
jobbar, både teoretiskt och 
praktiskt, med frågan hur man kan 
vara kyrka i tider av kris.  
Jesus uppmanar oss (Matt 6:6) att 
gå in i vår kammare, stänga dörren 
och be till vår Far i himlen. Nu när 
myndigheterna har beordrat oss 
alla in i våra kammare bakom 

ELU i Corona-tider
CoCorona-situationen påverkar 
arbetslaget och ELUs verksamhet 
mycket. Vi har fått ställa in (eller 
ställa om!) båda våra påskläger på 
Breanäs och i Främre Asien. 
Dessutom har våra ungdomscaféer 
fått stänga. Ungdomsgrupperna 
ininom ELU är så pass små och 
lokala att de esta inte ställt in sina 
samlingar än. Vi vill också 
förtydliga att det är varje lokal 
förenings verksamhet och att de 
lokala styrelserna får fatta beslut 
utifrån de lokala förutsättningarna. 
SStörst påverkan har situationen 
hittills fått på vår ledarutbildning. 
Ungdomsledarnas kursvecka ck 
ställas in, men framför allt påverkas
de ju genom att den verksamhet 

ELUs nyhetsbrev

En hälsning från verksamhetsledare
Jakob Andersson!

april
2020



Måns Norrsén ledde mässan på årets vintermöte
och talade om Guds ord som förvandlar.

Här är gänget som var i Åre under sportlovet. Det blev härliga dagar! Tack alla ledare för er insats!

Arbetslagsträff Online – ELU ställer om! Vintermötet inspirerade till bibelläsning och 
introducerade 15 min bibel om dagen i 1 år.

 9-12 april  Online-påskläger - ”Det bästa som hänt”
 5-9 augusti PULS 2020

                Mer info på elungdom.se
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