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PULS 2022 med temat ”Liv i överflöd”.

också fått samla ungdomar till 
Påskläger på Strandhem. I skrivande 
stund så pågår PULS 2022 på 
Strandhem där en stor mängd 
ungdomar just nu njuter av god 
undervisning, lovsång och sol.

FFramöver är det dags för ELUs 
årsmöte den 27 Augusti. Kom ihåg 
att anmäla era ombud från 
föreningarna så ser vi framemot ett 
trevligt och produktivt möte.

””Då må förblekna sommarns glans 
och vissna allt fåfängligt. Min vän är 
min och jag är hans, vårt band är 

oförgängligt”
– Svenska Psalmboken 201

Guds frid, hälsar styrelsen genom 
Fördjupningsgruppen!

i höst så är han ELUs verksamhets- 
ledare. Jakob fortsätter inom
organisationen, men kommer organisationen, men kommer 
framöver ha fokus på ungdoms- 
ledarutbildningen. Maria Rubenssons 
anställning har förlängts och vi är 
glada över att behålla henne inom 
organisationen. Utöver detta så 
kommer Emilia Claesson att vikariera 
som ungdomsseksom ungdomssekreterare på Café 
Engel i Ängelholm från och med 
sommaren. Välkommen Emilia! Vi 
har även antagit fyra nya 
ungdomsledare som ska vara med oss 
under det kommande läsåret – två i 
Ängelholm och två i Lund. 

Vi har mycket att glädjas över, även en 
tid efter att ungdomsgrupps-terminen 
har avslutats. Exempelvis har vi haft 
en mycket god termin för 
ungdomsgrupperna, med hajker, 
samlingar och dylikt. Ännu en årskull 
av Asken-deltagare har också avslutat 
sin ledasin ledarutbildning, vilket vi är
mycket stolta och glada över. Vi har 

Vanligtvis skickas det ut ungefär en 
eller två veckor efter styrelsemötet – 
detta brev har blivit försenat från 
styrelsemötet som vi hade i slutet av 
Maj.

DDetta styrelsemöte var inte vilket 
styrelsemöte som helst. På mötet i 
Maj brukar vi bjuda in arbetslaget 
för samtal, likaså detta år. Vi 
utvärderade de mål som vi hade satt 
för det gångna verksamhetsåret och 
valde fem nya prioriterade mål för 
det kommande ådet kommande året tillsammans med 
arbetslaget.

Förändringarna i arbetslaget som vi 
vill presentera är att Oskar Wikdahl 
nu tillträder som verksamhetsledare 
för ELU. Han har under en period 
vikarierat som verksamhetsledare på 
grund av Jakob Anderssons 
föräldraledighet, men nu har Oskar 
tagit tagit över manteln och från och med 

Hej ELU-vänner!
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Ängelholms ungdomsgrupp ÅÄÖ.

Lovsång under PULS. Smågruppssamling på PULS. Alice Ondrus
och Henry Abrams var två av många smågruppsledare

under lägret.

Ledarutbildningen avslutades med bön där
ungdomsledarna bad för varandra tillsammans
med VL och kursföreståndare Oskar Wikdahl.
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