
Vi vill önska er alla en god fort-
sättning på det nya året. Det är 
gott att få lämna det kommande 
året i Jesu trygga händer. Han har 
lovat att vara med oss alla dagar 
och vi får be om hans välsignelse, 
i våra liv och i allt det ELU-arbete 
som kommer utföras bland våra 
ungdomar. 

Som vi alla är mer eller mindre 
vana vid nu, blir ju inte saker 
alltid som planerat. Styrelsen 
hade sitt januarimöte digitalt, inte 
lika roligt som att ses live, men 
samtidigt kunde flera av oss delta 
trots smitta och karantän.

På personalfronten har vi några 
förändringar. Både Anna Swahn 
och Jakob Andersson är tillbaka 
i tjänst efter föräldraledighet. 
Välkomna! Anna fortsätter sitt 
arbete i Lund och Jakob är till 
viss del “uthyrd” till Strandhems 
Bibel- och lärjungaskola. Arvid 
Birgersson lämnar sin tjänst som 

vikarierande redaktionschef på 
Insidan. Vi är tacksamma för 
Arvids insats och önskar honom 
Guds välsignelse framöver. 

När vi gick igenom ekonomin för 
2021 kunde vi se att ELU gör ett 
positivt ekonomiskt resultat från 
2021 på grund av olika oförut-
sedda omständigheter. Detta är 
vi så klart tacksamma för, för 
det innebär att vi kan fundera på 
någon satsning/projekt som dessa 
pengar kan användas till. Styrelse 
och arbetslag funderar och ber 
om att det ska få komma till god 
användning för Guds rike.

Som vi berättade i förra Nyhets-
brevet blev nyårslägret tyvärr in-
ställt. Många hade sponsrat ELU 
genom “köp en ledare”- kampan-
jen. Det är vi tacksamma för och 
pengarna kommer att användas 
till kommande läger. Skidresan 
som var planerad till Åre vecka 8 
har tyvärr också tvingats ställas 
in på grund av smittspridning 
och restriktioner. 

Ta gärna med ungdomarna i era 
böner. När mycket ställs in och 
inte blir av, uppmuntras ELUs 
ungdomsgrupper att fortsätta 
träffas. Det är viktigt att få mötas 
och stötta varandra i vardagen 
och få bli uppmuntrade i tron på 
Jesus. ELUs anställda gör ett fan-
tastiskt jobb och är villiga till att 
tänka nytt för att saker ska bli av. 

Det vi fortfarande hoppas på 
och ber för, är Vintermötet som 
planeras vara i Ängelholm den 
4-6 mars! Då hoppas vi se många, 
både unga och äldre, samlas och 
få möta vår levande Herre i både 
undervisning, bön, lovsång och 
go gemenskap. Redan nu finns 
information och möjlighet att 
köpa biljetter på ELUs hemsida 
(elungdom.se/verksamhet/vintermotet). 
Välkomna! Tack för att ni är med 
oss i bön och givande!

Med vänlig hälsning 
ELUs styrelse

ELUs NYHETSBREVELUs NYHETSBREV
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

februari 
2022

19 feb  Berea X-tra Allt - Ungdomskväll 19 feb  Berea X-tra Allt - Ungdomskväll 
21 feb  Sportlovsdag i Lund 21 feb  Sportlovsdag i Lund 
4-6 mars  ELUs Vintermöte i Ängelholm 4-6 mars  ELUs Vintermöte i Ängelholm 
   Tema: FRIHET    Tema: FRIHET 
   Alla åldrar välkomna    Alla åldrar välkomna 
10-18/4   MOVE-resa till Främre Asien 10-18/4   MOVE-resa till Främre Asien 
14-17/4  Påskläger - mer info kommer! 14-17/4  Påskläger - mer info kommer! 
  
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!

123 467 68 62123 467 68 62

bg: 305 – 09 60 pg: 316 86 – 9bg: 305 – 09 60 pg: 316 86 – 9

@ELU     @elungdom   @elungdom   @ELU-arkivet


