ELUs NYHETSBREV

Hej ELU-vänner!

oktober

2021

På elungdom.se kan du börja ge eller öka ditt månadsgivande. Tack för din gåva!

Nu är vi igång med ett nytt läsår
och massor av spännande saker
händer i alla olika delar av ELU!
Vi är glada och tacksamma för
att det varit en så spännande och
positiv start på denna terminen!
Många ungdomsgrupper och
andra samlingar har haft fler
besökare än vanligt och dessutom
ger ju de lättade restriktionerna
oss möjlighet att dra igång verksamheter som legat lite lågt ett
tag. Stort tack till Gud för allt gott
han ger oss!
Förutom många härliga samlingar, evenemang och läger under
hösten så ser vi nu också mycket
fram emot ELUs offervecka som
är v. 40, dvs 4-10 oktober. Det är
en vecka där vi på ett särskilt sätt
vill visa på vad ELU betyder för
många och där vi uppmuntrar
till att ge ekonomiskt stöd till vår
verksamhet. Utan alla er som
bär upp ELU i bön, engagemang
och ekonomiskt stöd skulle vi
inte kunna satsa framåt på det
sättet som vi nu kan göra! Under
offerveckan kommer en stor del
av vår årliga budgetökning in och
därför är det viktigt att vi var och
en funderar på hur vi kan hjälpa
till så att vi kan fortsätta satsa
framåt, nå fler ungdomar och

unga vuxna samt bli ännu fler
medarbetare i framtiden! Tack för
att du också funderar på hur du
kan bidra! Det är enkelt, du hittar
all info om det på ELUs hemsida
där du kan anmäla dig till månadsgivande direkt via Bank-ID.
Är du mer av en tävlingsmänniska så kommer v. 40 att innehålla
en massa tävlingar och roliga
event på ELUs sociala medier.
Håll utkik där så hoppas vi att du
är med och vinner någon av våra
fina priser - missa inte det!
För att också berätta mer om
ELUs verksamhet och träffa er
som är i våra ELM-föreningar
runt om i södra Sverige så kommer vi att besöka några ställen
på söndag den 10;e okt. Vi är inte
tillräckligt många i styrelsen för
att kunna besöka er alla, men
9 olika kyrkor/ELMföreningar
kommer att få besök av någon
från ELU;s styrelse den söndagen.
(Malmö, Åstorp, Lund, Kristianstad, Örkelljunga, Eket, Ängelholm, Vittsjö och Hässleholm)
Syftet är att vi kort berättar om
ELU och visa en film med info
om vad ELU betyder för våra
ungdomar. Vi vill också uppmuntra till givande och såklart
svara på frågor och tankar som
ni har till oss i ELUs styrelse. Vi

hoppas att se många av er då!
När det gäller ELUs arbete i
övrigt så ta en titt på kalendern
nedan där ser du vad som händer
den närmaste tiden! För vår del i
styrelsen har vi förra helgen haft
ett riktigt bra styrelsemöte där vi
tillsammans fick lägga upp planer
för den närmaste tiden, vi gläds
åt allt som är på gång och är glada för våra nya(och ”gamla” också
så klart) medarbetare! Vi pratade
såväl om hur vi kan inspirera fler
unga till ledarskap och diskuterade vårt tänk kring ledarskap, vi
summerade vår ekonomi (som
är stabil) och pratade om initativ
för att öka intäkterna framöver,
vi fokuserade även mycket på
kommande läger och evenemang
(ps. Vintermötet hoppas vi är på
väg tillbaka i ny och uppdaterad
form. Mer info kommer snart! )
och så klart mycket annat.
Vi ser fram emot en härlig höst
tillsammans med medarbetare,
styrelse och alla er som är med
och bidrar med engagemang, bön
och gåvor till ELU!
Allt gott hälsar vi i ELUs styrelse.

@ELU

@elungdom @elungdom @ELU-arkivet

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

FOTON

Många ungdomar var glada över att äntligen
kunna ses på läger igen!

ELUs styrelse på möte i Åhus. Fr.v. August Einarsson, Margareta Andersson, Simon Priebe, Johannes Björklund, Julia Svensson, Carl
Davidsson, Linnea Bergström, Edvin Nilsson, Sara Bjuremo, Frida Berg, Andreas Castor.

Ungdomsgruppen ÅÄÖ i Ängelholm. Glada att kunna ses igen!

KALENDER
4-10 okt
29-31 okt
		
3-5 nov
		
5-7 nov
		

ELUs Offervecka - elungdom.se
Retreat för unga vuxna
”I Guds närhet”
Höstläger (födda 05-06)
”MENING - ett läger om Gud”
Höstläger (f. 03-04)
”BÖN - ett läger om Gud”

För mer info, gå in på elungdom.se eller
besök ELUs sidor på sociala medier.

Ringlek på TG i Kristianstad innan övernattning.

GE
Bli månadsgivare eller öka din
gåva på elungdom.se/stod-oss

123 467 68 62
bg: 305 – 09 60 pg: 316 86 – 9

Stort tack!

