
Följ oss på sociala medier:

@elungdom@elungdom

De nya ungdomsledarna i Ängelholm. Fr.v. Mikal och Julia. Årsmötet genomfördes till större delen digitalt. Det var 
tomt i bänkarna, men många var med via länk.

@ELU

offervecka med en avslutande 
offersöndag. Håll utkik på sociala 
medier för mer information så 
hoppas vi att vi ses på en gudstjänst 
den 11 oktober där vi informerar 
mer om ELUs arbete. 

VVi i styrelsen vill önska alla en bra 
start på det nya läsåret och 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, 
BibeltiBibeltillit och Missionsiver.  

/Styrelsen
genom infogruppen

Under Under ELM Syds sommarmöte i 
juli samlades det in en rekordhög 
kollekt på ca 620 000 kronor som 
efter mindre justering för täckande 
av utgifter kommer delas lika 
mellan ELM, ELM Syd och ELU. 
Stort tack för detta och för 
pulskopulskollekten som samlades in 
några veckor senare. 

ELU har glädjen att ha 
ungdomsledare även detta läsåret. 
Årets ungdomsledare heter Julia 
Erlandsson och Mikal Tecle och 
kommer vara placerade i 
Ängelholm. Varmt välkomna! Ha 
gärna med dom i era böner. 

EELU söker nu en vikarierande 
verksamhetsledare på 50% för 
12-18 månader från årsskiftet. Är 
det dig vi söker? Mer info om 
ansökan nns på vår hemsida.

Den 5-11 Den 5-11 oktober kommer ELU 
precis som förra året anordna en 

Hej ELU-vänner!
Den 29 augusti höDen 29 augusti hölls ELU:s 
årsmöte i Ängelholm missionshus. 
Detta året var de esta ombud med 
digitalt för att följa rådande 
restriktioner. Under årsmötet ck 
åhörarna ta del av information om 
det gångna året, se lmer med 
anstäanställda samt välja in en ny 
styrelse. Nya tillskott som hälsas 
varmt välkomna till styrelsen är 
Linnea Bergström och Ebba 
Fredriksson. På det digitala 
konstituerande styrelsemötet som 
hölls några dagar senare valdes 
AAugust Einarsson till ordförande, 
Julia Svensson till vice ordförande, 
Julia Ekelund till sekreterare och 
Andreas Castor till ekonomi- 
ansvarig. Frida Palm och Anthon 
Berg avslutade i och med årsmötet 
sitt engagemang i styrelsen. Algot 
WWestmark har även slutat som 
ungdomsrepresentant i styrelsen.
Vi vill rikta ett stort tack till dem 
och det arbete som de har lagt ner 
och önskar all lycka framöver! 

ELUs nyhetsbrevseptember
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ELUs arbetslag tillsammans med de nya ungdomsledarna.
(Oskar saknas på bilden)

Sena samtal kring lägerelden på
TG i Kristianstads uppstartshajk.

Fixadax på Berea i Lund!Ledarutbildningen har dragit igång med 10st 
härliga ungdomsledare från olika platser
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Bli månadsgåvogivare på
elungdom.se/stod-oss

Ge:
 

 5-11 okt  ELUs Offervecka
 11 okt   Offersöndag
 27-30 okt Höstläger på Strandhem (f. -04-05) 
 30okt-1nov Höstläger på Breanäs (f. -03och äldre)

 Mer info på elungdom.se
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