
Vi har alldeles nyligen haft styrel-
semöte. Vi träffades alla framför 
våra skärmar utspridda på olika 
platser runt om i landet. Vi i sty-
relsen ser fram emot en tid utan 
en pandemi som sätter stopp 
för alla fysiska möten vi så länge 
längtat efter. Styrelsen längtar ef-
ter stora läger och härliga möten. 
Vi hoppas och tror på en höst full 
av roliga event och peppiga läger.

En bibelvers värd att ha med sig i 
dessa pandemi-tider är följande:

”Men Hjälparen, den helige Ande, 
som Fadern skall sända i mitt 

namn, han skall lära er allt och 
påminna er om allt som jag har 

sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, 
min frid ger jag er. Jag ger er inte 
det som världen ger. Känn ingen 

oro och tappa inte modet.” 
Joh 14:26-27

Det är skönt att alltid ha bibeltex-
ter att kunna luta sig mot.

Vädret just nu avslöjar att som-
maren närmar sig med stormsteg, 
en sommar vi hoppas kommer 
fyllas med bad, glass, härliga 
kvällar vid stranden, goa andak-

ter vid en lägereld och mycket 
mer. I sommar händer en hel del 
andra grejer som är viktiga att 
hålla koll på! Först och främst 
stundar ELM Syds sommarmöte 
den 17-18:e juli, där ELU kom-
mer anordna en tonårssamling 
för alla taggade ungdomar. Det 
kommer bli en digital variant i år, 
håll utkik i våra sociala medier 
för vidare information. 

Sen är det ju dags för sommarens 
stora ELU-höjdpunkt! Puls 2021 
som kommer arrangeras mellan 
11–15 augusti på Missionsgården 
Strandhem i Örkelljunga, alter-
nativt på flera platser runt om i 
Skåne samtidigt.. Temat för årets 
PULS är ”Tror du detta?” utifrån 
Joh 11:25-27. Vi hoppas verkligen 
det blir ett ”vanligt” PULS där vi 
kan träffas och umgås med bra 
undervisning, så håll utkik för 
mer information om detta.

Lite senare i augusti, den 28:e 
kommer ELU:s årsmöte att äga 
rum på Filippi i Lund. Vi hoppas 
på att kunna ses som vanligt, men 
håll utkik på hemsida och sociala 
medier för att se vad som gäller 
inför dagen. Eventuella föränd-
ringar meddelas senast en månad 
i förväg.

Läget i ELU är bra, arbetslaget 
kämpar på och gör det riktigt 
bra trots pandemin. Fler och 
fler ungdomsgrupper kan nu ses 
fysiskt igen men såklart under 
ordnade former enligt FHMs
riktlinjer.

När vi summerade verksamhets-
året 2020/2021 kunde vi konsta-
tera ett positivt resultat. Detta
beror till stor del på minskade 
personalkostnader men också på 
att gåvorna fortsatt komma
in trots inställda gudstjänster 
och stormöten. Stort tack för alla 
gåvor som gör ELU:s verksamhet 
möjlig!! Vi kommer inom kort att 
presentera nya medarbetare på 
sociala medier, så håll utkik!

Avslutningsvis vill vi i styrelsen 
tacka för allt stöd genom engage-
mang, givande och förbön.
Vi ber er att fortsätta med detta 
och stödja ELU i arbetet att fort-
sätta rusta våra ungdomar
med Jesusglädje, Bibeltillit och 
Missionsiver. 
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Hej alla glada ELU-vänner!

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

Ungdomsgruppsavslutning i Åhus för TG Kristianstad.
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