
Novembers styrelsemöte spende-
rades på Missionsgården Strand-
hem och vi är alla väldigt glada 
över att få sitta mitt i samma rum 
under mötena igen. Det senaste 
halvåret har kännetecknats av en 
ökad fysisk verksamhet, inte bara 
för styrelsen, utan också för ELU 
i stort.

Tyvärr har vi sett en ökning av 
smittspridning den senaste tiden 
och Folkhälsomyndigheten har 
utfärdat restriktioner som omöj-
liggör våra nyårsläger. Vi sörjer 
förlusten men hoppas istället på 
ett rekordstort nyårsläger vid 
nästa årsskifte.

Vi har dock andra stora händel-
ser på horisonten. ELU vill satsa 
extra på Vintermötet 2022 och 
därför har vi ändrat formen på 
mötet till att istället bli en konfe-
rens som kommer gå av stapeln 
4-6 mars i Ängelholm. Förhopp-
ningsvis kan ELUs vinterkonfe-
rens få bli ett stort evenemang 
med mycket innehåll och många 
besökare. 2022 års skidresa ser vi 
också framemot. Den kommer 
ledas av vår ungdomssekretera-
re Maria Rubenson och Åre är 
destinationen. Platser som ledare 
finns eventuellt kvar för den 
som är sugen på skidåkning, och 
tjänande. Isåfall får man gärna 
kontakta Maria.

Om vi tittar tillbaka på hösten 
som nu är slut så har vi tre läger 
och en retreat som vi får tacka 
Herren för. Höstlägrens upp-
delning var delvis ett resultat av 
pandemin, men det är också så 
pass många som vill vara med på 
våra läger att det inte hade varit 

möjligt att genomföra det på en 
lägergård. Att få ha haft höstlä-
ger igen är vi mycket glada över. 
ELUs första retreat var också ett 
uppskattat evenemang som för-
hoppningsvis återkommer under 
2022.

Vi vill även rikta ett stort tack 
till alla gåvogivare som startade 
en månadsgåva, höjde sin må-
nadsgåva eller gav kollekt till oss 
under Offerveckan. På listan av 
det som möjliggör vår verksam-
het så befinner ni gåvogivare er 
på en stark andraplats. Förstap-
latsen håller vår Herre som har 
väglett oss genom ännu ett år i 
hans skapelse.

På tal om år så har vi i styrelsen 
nu utvärderat den visionsplan 
som antogs för tio år sedan. Vi 
kan se att vi faktiskt har uppnått 
ett flertal mål, vilket gläder oss. 
En del av dessa mål måste vi 
fortsätta arbeta med, men vi vill 
också lyfta upp nya mål till vår 
nästa visionsplan och bära med 
oss de mål som vi ännu inte har 
uppnått, så att ELU fortsätter sin 
utveckling mot att bli en bättre 
och större rörelse som får lär-
jungaträna fler och fler ungdomar 
för varje år.

Så vill vi också rikta ett grattis till 
Benedicte Artman som har gått 
på föräldraledighet och så vill vi 
välkomna Anna Swahn tillbaka 
nu i januari från sin föräldrale-
dighet. Den 27 augusti 2022 blir 
det årsmöte för ELU i Lund, vil-
ket är värt att redan nu nedteckna 
i kalendern.

Avslutningsvis vill vi uppmuntra 
till ännu mera gåvogivande till 
ELU. Vi är en rörelse med en 
hunger för att få betyda mer för 
Sveriges ungdomar imorgon än 
vad vi gör idag. Detta är bara 
möjligt om vår ekonomiska bas 
ökar. Ambitioner är värdelösa om 
man inte kan göra verklighet av 
dem, så hjälp oss att verkliggöra 
våra ambitioner, för Sveriges ung-
domars eviga livs skull!

“Nyfött barn vår konung är, 
frid åt människor han bär. Folk 

stäm in i himlens kör med en 
sång som aldrig dör” - LH 91

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
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Hej ELU-vänner!

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

Fullt hus på ett av höstlägren som hölls på Strandhem.

december

2021

@ELU     @elungdom   @elungdom   @ELU-arkivet



I december var klassikern ELU sports event tillbaka. Upp mot 100 
deltagare var även med på kvällsmötet. Tack till kommittén!

Under hösten har många ungdomsgrupper haft ovanligt många 
deltagare. Behovet av kristen gemenskap och rutiner är stort!

FOTONFOTON

Ungdomsgruppernas julfester samlade många ungdomar till 
gemenskap och fest för Jesu födelse.

Bön under ELUs årsmöte i augusti.
Tack Gud och alla bedjare och gåvogivare för detta året!

18 feb    Berea X-tra allt (ungdomsmöte)18 feb    Berea X-tra allt (ungdomsmöte)
19-26 feb    Skidresa till Åre19-26 feb    Skidresa till Åre
4-6 mars    ELUs vintermöte - ”Frihet”4-6 mars    ELUs vintermöte - ”Frihet”
     Alla åldrar är välkomna     Alla åldrar är välkomna
14-17april  Påskläger14-17april  Påskläger
......
27 aug   ELUs Årsmöte i Lund27 aug   ELUs Årsmöte i Lund

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

KALENDERKALENDER GEGE
Bli månadsgivare eller öka din 

gåva på elungdom.se/stod-oss

Stort tack!
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bg: 305 – 09 60 pg: 316 86 – 9bg: 305 – 09 60 pg: 316 86 – 9

Berea, Lund

ÅÄÖ, Ängelholm


