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brev vill vi rikta ett extra stort tack 
för alla de gåvor som kom in under 
höstens offervecka och säga att det 
verkligen gör skillnad!  Vinnaren av 
lotteriet har tilldelats sitt pris. Vi vill 
i detta brev också utmana er och era 
ungdomar att fortsätta ställa upp 
som frivilliga under våra läger och som frivilliga under våra läger och 
evenemang. Kanske ska du hjälpa 
till på nyårslägret, skidresan eller att 
stötta upp i en ungdomsgrupp? Ta 
fortsatt med detta i era böner för 
ELU och alla ungdomar som nns i 
vår verksamhet. Vi önskar er en 
välsignad advent och kom ihåg att välsignad advent och kom ihåg att 
bjuda in andra i värmen när det blir 
kyligare där ute!

Hälsningar Styrelsen,
genom Carl och Johannes

det många anmälda och nästan fullt 
men påminn ungdomar i er närhet att 
ra in året på bästa sätt, då det fort- 
farande nns möjlighet att komma 
med genom en reservlista. På 
sportlovet anordnas en skidresa till 
Åre och precis som med nyårslägret så 
är platserna fullbokade men det är platserna fullbokade men det 
behövs fortfarande ledare som kan 
hjälpa till och stötta upp! Sen blir det 
en favorit i repris från förra året med 
Vintermötet i Ängelholm den 3-5 
mars där vi hoppas och tror att många 
ungdomar och även andra 
generationer dyker upp. Detta är generationer dyker upp. Detta är 
ELU:s enda återkommande 
arrangemang som inte bara är riktat 
mot ungdomar, så passa på att boka 
in den helgen.  Sist men inte minst så 
är även datum för årsmöte spikat till 
den 26:e augusti, skriv upp även det i 
kalendern redan nu!kalendern redan nu!

Allt detta är möjligt tack vare det 
engagemang och de gåvor som 
kommer in till vår verksamhet. I detta 

När vi nu närmar oss advent har vi 
fått välkomna vintern och kylan, 
men ELU fortsätter hålla värmen 
uppe! Under terminen har det hänt 
massor inom vår rörelse med 
höstlovets tre läger som en stor 
höjdpunkt. På tre gårdar i Skåne 
samlades 200 ungdomar i olika samlades 200 ungdomar i olika 
åldrar och ck ta del av gemenskap, 
undervisning och lovsång. Nytt för i 
år var att ungdomsgrupperna från 
Svenska Kyrkan i Kviinge, Älmhult 
och Markaryd var medarrangörer 
vilket upplevdes positivt. Fantastiskt 
att få samlas på plats igen efter att få samlas på plats igen efter 
inställda läger ett par år! De som är 
några år äldre och räknas in i 
kategorin Unga Vuxna har också 
träffats under en dag med temat 
“Till Världen” i Hässleholm en 
lördag i november. Det var mycket 
uppskattat av det femtiotalet uppskattat av det femtiotalet 
deltagare som dök upp för att få 
lyssna på undervisning och samtala 
om livets frågor i samtalsgrupper. 
Precis som vanligt så rullar våra 
ungdomsgrupper på och är en viktig 
puls i det regelbundna arbetet. För 
många ungdomar är de här träffarna många ungdomar är de här träffarna 
i veckorna med undervisning och 
gemenskap helt avgörande för deras 
tro.

Trots en fullspäckad höst så kommer 
det hända ännu mer framöver! 
Närmast till hands är ELU Sports 
Event som går av stapeln den 3:e 
december i Qpoolen i Hässleholm 
där en rekordstor kommité av unga 
människor bjuder in till en heldag 
med fotboll och gemenskap. Efter jul med fotboll och gemenskap. Efter jul 
anordnas nyårsläger på Strandhem 
tillsammans med Credo, något som 
nu blivit en tradition. Redan nu är 

Hej ELU-vänner!

ELUs nyhetsbrev
N O V E M B E R  2 0 2 2

@elungdom @ELU-arkivet@ELU @elungdom

Temadagen samlade många unga vuxna i Hässleholm.
Samtalen handlade om att som kristen vara utsänd i världen.



Här är ELUs ledarutbildning
på plats i Ängelholm.

Sändningsmässa på Åhusgården.

Undervisning på Åhus Missionsgård. Bibelstudium och samarbetsövning på Breanäs.

Glada vinnare!
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Ge:
 

3 dec     ELU Sports Event i Hässleholm
29/12-2/1  Nyårsläger Passion for People
       ”Kristus upphöjd över allt och alla”
28 jan    Fördjupningsdag om kvinnligt ledarskap
       genom förkunnelse - för åldrarna 18-30
18-25 feb  Skidläger i Åre
3-5 mars3-5 mars   ELUs Vintermöte i Ängelholm
ca 1-10 april Påskresa till Främre Asien
       Anmäl dig nu på lets-move.nu!

Mer info hittar du på elungdom.se
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