
Ge en gåva till ELU via Swish: 123 467 68 62, eller via bg: 305 – 09 60, eller pg: 316 86 – 9

Just nu sker nästan allt som ELU gör online.

VVi i styrelsen och arbetslaget vill 
tacka för allt stöd genom 
engagemang, givande och förbön. 
Fortsätt gärna med detta och stöd 
ELU i arbetet med att fortsätta 
rusta våra ungdomar med 
Jesusglädje, Bibeltillit och 
MissiMissionsiver. Glöm inte bort 
givandet, det är av yttersta vikt nu 
när den ordinarie verksamheten har 
tagit ett annat format.

"I stormiga tider, bland töcken och 
grus, en skara dock skrider mot 
himmelens ljus. Dess hopp och dess 
härlighet världen ej ser. Men före 
går Herren, med segerns banér." - 
LH 242

/ELUs styrelse

Under Under vecka 8 kommer ELU 
genomföra en Sportlovskonferens 
med distansmöten under tre kvällar. 
På tisdagen är det riktat mot 
ungdomar, på onsdagen mot unga 
vuxna och på torsdagen är det öppet 
för alla. Delta gärna!

VVi har även satt igång en 
lärjungakurs för ungdomar och unga 
vuxna. Under åtta veckor går vi 
igenom Filipperbrevet. Kursens 
ledare använder sig av ett 
internationellt material: Discipleship 
Explored. Kursens mål är att utrusta 
unungdomarna och de unga vuxna för 
ett liv i lärjungaskap.

Tyvärr blir det inget vintermöte i år. 
Vi håller vintermötet högt och att 
det uteblir känns inte bra, men såhär 
får det likväl bli. Förhoppningsvis 
kan Sportlovskonferensen vara ett 
passande substitut, så inväntar vi 
vintermötet återkomst i februari 
20222022.

Hej ELU-vänner!
Det senaste sDet senaste styrelsemötet har likt 
verksamheten ännu en gång 
genomförts på distans. Tyvärr håller 
pandemin fortfarande i sig men vi 
arbetar likväl vidare och hoppas på 
en vår med färre smittade och en 
sommar med ELU-evenemang.

I oI och med årsskiftet gick vår 
verksamhetsledare Jakob Andersson 
på en välförtjänt föräldraledighet. I 
vikarierande position nner vi vår 
ungdomssekreterare Oskar 
Wikdahl. Även Anna Swahn gick 
på föräldraledighet precis innan 
årsskiårsskiftet. Därför försöker styrelsen 
nu fylla ut arbetslaget så att ELU 
kan genomföra lika mycket som vi 
brukar göra, både nu under rådande 
restriktioner och senare när 
spelplanen öppnar upp sig igen. 
Arbetslaget har aldrig varit så stort 
ssom vad vi har haft den senaste 
tiden. Detta har möjliggjort mycket 
verksamhet och vi hoppas att detta 
kan fortsätta.

I nuläget har vi en balanserad 
ekonomi, men det är viktigt att vi 
inte av det skälet avstannar. ELU 
vill göra mer och nå era. Vi 
uppmanar därför till fortsatt och 
utökat givande så att vi kan satsa på 
framtiden.

VVåra ungdomsgrupper fortsätter att 
träffas digitalt, som vanligt numera. 
Vanligtvis består kvällarna av 
undervisning och någon form av lek 
eller spel som går att genomföra på 
distans. Våra ungdomar längtar 
tillbaka till de fysiska träffarna men 
vi är tvi är tacksamma att det i alla fall 
har gått att ha kvar träffarna i detta 
format.
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