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Många var på plats, i Ängelholm för att vara med på Vintermötet. Äntligen kan vi ses igen!

glädje kan vi se att de fylls med 
många ungdomar som vill lära sig 
om Jesus, lovsjunga, be och träffa 
andra kristna. Samtliga 
ungdomsgrupper laddar även upp 
för att hajka senare i vår. 
ÄÄven caféerna i Ängelholm och 
Lund rullar på med många 
gymnasieungdomar som 
regelbundet möts på Café Engel och 
Café Sandkakan. 

UUnder våren kommer ELU att 
anställa nya medarbetare då 
personal kommer delar av 
personalstyrkan går på 
föräldraledighet, vi ber er att hålla 
ögonen öppna för att tipsa vänner 
och familj om att söka! 

VVi i styrelsen vill också passa på att 
tacka alla er som gjorde vår enkät 
inför “Vision 2031”. Nu är den 
sammanställd och klar. 

Hälsningar ELUs styrelse
genom Eventgruppen

och uppåt. Här kan vi äntligen få 
välkomna alla till kvällarnas öppna 
möten. 

UUnder sportlovsveckan arrangerades i 
kompensation för det tyvärr uteblivna 
skidlägret, en aktivitetsdag som blev 
väldigt lyckad. Det var en dag då man 
hade möjlighet att välja mellan olika 
sportaktiviteter, sällskapspel och 
samtalsgrupper. Dagen var väldigt 
uppskattad och är något vi gärna uppskattad och är något vi gärna 
satsar på igen nästa år.   

I början på mars arrangerades ELUs 
Vintermöte för första gången på 
många år. Det blev en härlig och solig 
helg med fokus på Gud genom 
undervisning, lovsång och gemenskap. 
Vi i ledningsgruppen har fått möta 
mycket positiv respons kring helgen 
och har många ideer inför och har många ideer inför vår satsning 
för nästa år.  Då hoppas vi att 
Vintermötet blir en ännu större 
samlingspunkt för er människor runt 
omkring oss att möta Gud. 

Ungdomsgrupperna har varit i full 
gång med fysiska träffar och med 
glädje kan vi se att de fylls med många 

Nu är våren på ingång med längre 
dagar, sol och värme. Det är något 
som vi får njuta av och tacka Gud 
för. Vi i styrelsen hade möte den 
18-19 mars på Strandhem där vi 
diskuterade bland annat gångna 
evenmang, ledarskapssynen och 
framtiden för Eframtiden för ELU.  

Under det senaste året har vi inom 
organisationen arbetat med tankar 
och riktlinjer kring ledarskap på 
läger och andra evenemang inom 
ELU. Nu är det arbetet äntligen 
färdigt och styrelsen kunde under 
mötet anta en slutlig version av 
resultatet av arbetet.resultatet av arbetet. Vi ser ett värde i 
att vara öppna och tydliga med hur 
ELU ser på ämnet och Ledarskap 
inom ELU kommer inom kort att 
läggas ut på ELU:s hemsida och 
nnas tillgänglig för alla. 

Sedan förra nyhetsbrevet har det 
hänt en del. Restriktionerna har 
släppts och vi får äntligen starta upp 
våra planeringsgrupper inför 
kommande läger och evenemang 
som vi ser så mycket fram emot.

SStrandhem väntar på att få fyllas 
med ungdomar inför påsklägret som 
är nästa hållplats. Lägret är från 
14-17 april med temat “Ja, han är 
sannerligen uppstånden”. Alla 
ungdomar från 16 år är varmt 
välkomna att anmäla sig på 
hemsidan inför detta.hemsidan inför detta.

Senare i sommar väntar även PULS, 
där planeringen är i full gång. Temat 
kommer att vara “Liv i överöd”. 
Åldrarna riktar sig även här till 16 år

Hej ELU-vänner!
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Peter Nygren undervisar under Vintermötet. Du kan
lyssna på undervisningen på ELU-arkivet.

I sportlovsdagens syverkstad gick symaskinerna varma.
Man kunder också välja idrott, bakning och

sällskapsspel som aktivitet.

Sportlovsdagen avslutades med undervisning
och lovsång på Filippi i Lund.
Tack till alla medverkande!

Det fanns tillfälle för både undervisning, lovsång och
tillbedjan under Vintermötet. Här leds lovsången

av Vilma Bergström (till vänster i bild).
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Ge:
 

10-18 april   Moveresa till Främre Asien
14-17 april   Påskläger på Strandhem - ”Ja, han
        är sannerligen uppstånden!”
29 april     Berea X-tra Allt - ungdomskväll, Lund
10-12 juni    Prel. Unga Vuxna Weekend
10-14 augusti PULS 2022 - ”Liv i överflöd”
227 augusti   ELUs årsmöte

Mer info på elungdom.se

Kommande händelser:
 

 
 


