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Under vårt föregående styrelsemöte 
hade vi ett givande möte och samtal 
tillsammans med ELM Syds 
styrelse. Vi ck samtala om hur vi 
kan samarbeta för att koppla 
samman ungdomsgrupp och 
förening. Men också kring en 
hållbar övergång från barn till hållbar övergång från barn till 
ungdom och ungdom till vuxen.

Styrelsearbetet är väldigt roligt och 
det är mycket som styrelsen vill 
göra. För ett fortsatt utvecklat 
arbete och för att er ungdomar ska 
få del av Jesus behövs ökade 
intäkter. Med ert ekonomiska stöd 
kan vi nå närmare dit vi vill! Börja 
ge på elungdom.se! Tack! ge på elungdom.se! Tack! 

Guds rika välsignelse och många 
vänliga hälsningar
Styrelsen

‘Kvinnligt ledarskap genom 
förkunnelse’. Det var ungefär 50 
personer på plats. Mycket spännande 
föredrag och samtal!

Inom kort är det också Vintermöte, Inom kort är det också Vintermöte, 
ELUs enda årliga evenemang för alla 
åldrar. 3-5:e mars äger det rum i 
Ängelholm. Mer information om 
Vintermötet och anmälan nns ute på 
våra sociala medier och på vår 
hemsida, elungdom.se. Där kan ni 
också hitta mer information om ELUs också hitta mer information om ELUs 
arbete. Be gärna för vintermötet, alla 
talare och att allt ska yta på bra. Vi 
ber också för att många människor 
ska komma dit. Mer information om 
Vintermötet nns här: 

I februari är det även äntligen dags för 
ELUs skidresa, vecka 8. Alla platser är 
fyllda och det är ett taggat gäng som 
ska resa upp till Åre. Be gärna för en 
välsignad vecka utan skador o annat. 

elungdom.se/vintermotet23

Vi önskar er alla en god fortsättning 
på det nya året och får be om Guds 
välsignelse över gångna året 2022 
och över det året som börjat! 

Det nya året har alltså dragit igång Det nya året har alltså dragit igång 
och det är mycket grejer på gång 
inom ELUs verksamhet. Hoppas ni 
är taggade på det! 
Under slutet av året hade ELU ett Under slutet av året hade ELU ett 
ertal evenemang som ägde rum. 
ELU Sports Event är ett av dessa 
evenemang. Det blev väldigt lyckat 
och uppskattat! Över 100 ungdomar 
samlades för att lira fotboll i 
Q-poolen i Hässleholm och senare 
på efterhäng i Hässleholms på efterhäng i Hässleholms 
missionshus för kvällsmöte. Tack till 
alla som var med och deltog! 

Under nyår höll ELU tillsammans 
med Credo ett nyårsläger för 
ungdomar på Strandhem.  Ett läger 
med över 350 personer på plats. 
Lägret hette ‘Passion for People’ och 
temat var “Kristus upphöjd över allt 
och alla”. Under lägret samlades 
ungdomar från era delar av Sverige ungdomar från era delar av Sverige 
tillsammans för tillbedjan, 
undervisning och god gemenskap. 
Ett läger som för många ungdomar 
ck bli ett plats att fyllas på på nytt 
och få ra in det nya året med 
tillsammans med vår Herre.

Efter ett kort jullov är nu alla 
ungdomsgrupper och unga 
vuxna-grupper igång igen, vilket är 
väldigt roligt att se.  Fler grejer är 
också på ingång i vår verksamhet i 
vår! Redan nu har vi startat året med 
en dag för unga vuxna. Den 28e 
januari var det en fördjupningsdag i januari var det en fördjupningsdag i 
Hässleholm. Temat för den dagen 

Hej ELU-vänner!

ELUs nyhetsbrev
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Många unga samlades på nyårslägret med temat ”Kristus upphöjd över
allt och alla”. Bibelstudier och undervisning utgick från Kolosserbrevet.



Julavslutning med arbetslaget och ungdomsledare.
Fr. v syns Theodor, Carl, Maria, Alma, Emilia,

Benedicte (med Salome), Linnea och Oskar i bild.

”Morgonsoffan” var ett populärt inslag under nyårslägret
här under ledning av Credos Lasse Axelsson.

Kvällsmöte på nyårslägret.Fredrik Carlsson (t. v.)  och Daniel Ringdahl höll i bibelstudier om kvinnligt
 ledarskap med fokus på predikan under fördjupningsdagen.
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Ge:
 

18-25 feb  Skidläger i Åre
21 feb    Sportlovsdag
3-5 mars   ELUs Vintermöte i Ängelholm
ca 1-10 april Påskresa till Främre Asien
6-9 april   Påskläger på Åhus Missionsgård

Mer info hittar du på elungdom.se

Kommande händelser:
 

 
 


