
Handlingsplan SAU:s Ungdomsråd 2016-2017 
Utmana och Utrusta 
Vi vill: 

 Arbeta med målgrupperna Tonår (13-15), XL (16-19) och Unga Vuxna (20+). 

 Utmana och utrusta ungdomar till ett liv i efterföljelse. Detta vill vi göra genom att erbjuda undervisning och möjlighet 
att omsätta tron i praktisk handling i alla våra arrangemang, t.ex genom praktiska bibelstudier och workshops. 

 
Relationen till Gud 
Vi vill: 

 Att gemenskapen med Jesus och med varandra får vara i centrum och att det vi gör får vara en metod till att nå dit. 

 Utveckla bönearbetet runt våra arrangemang genom att böneverksamheten får genomsyra arrangemangsstrukturerna, 
t.ex. att ha böneteam på plats under arrangemangen i allt större utsträckning och att bredda arbetet med “örat” att 
omfatta fler arrangemang. 

 Uppmuntra till bibelläsning bland de som finns i våra verksamheter och vill därför uppdatera och distribuera häftet 
”kort om bibeln”, som är ett hjälpmedel för bibelläsning. Målet är att häftet ska vara klart under våren 2016. 

 Ge ungdomar möjlighet att komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter, t.ex. genom att erbjuda tillfällen på 
läger och andra arrangemang för att dela vittnesbörd. 

 Undersöka möjligheter kring vidare bibelutbildning när vi inte längre driver bibellinje på Mullsjö folkhögskola. T.ex 
kommer detta ske genom undervisning på ungtro.com. 

 
Relationen till medmänniskor 
Vi vill: 

 Vara ett sammanhang där vi uppmuntrar till att leva ett liv som är kärleksfullt gentemot andra. Ett led I det är att 
regelbundet lyfta frågor kring ämnen som relationer, alkohol och droger på vara arrangemang. 

  Fortsätta att poängtera vikten av församlingen och som ett led I detta släppa och vid behov omarbeta texterna från 
“Ungdom och församling” och släppa dessa digitalt på ungtro.com 

 Aktivt arbeta för att det skapas mentorsförhållanden mellan unga och äldre i våra församlingar, något som i stor grad 
efterfrågas av tonåringar. Detta sker t.ex genom undervisning på ledardygn. 

 Vidareutveckla arbetet för unga vuxna. Ett första steg är en resa till alperna under våren 2016. Därefter ska vi 
undersöka möjligheter för äventyrsinriktade satsningar och ev. utlandsresa för praktisk träning i lärjungaskap. Vi vill 
erbjuda arrangemang som inte bara riktar sig till de i ledarfunktion utan till alla ”unga vuxna”. 

 Fortsätta att sträva efter en jämn könsfördelning bland talare på våra arrangemang. 
 
Relationen till omvärlden 
Vi vill:  

 Att ungdomsarbetet ska vara ett utåtriktat och attraktivt arbete på det lokala planet. 

 Bli bättre på att tillämpa vår miljöpolicy i arrangemangen. T.ex. ska, med start 2016, tonårsläger ha en vegetarisk dag 
och vi ska bli tydligare profilerade i frågan redan i planeringsstadiet. 

 Prioritera församlingsbesök från konsulenter och ta fram en resursbank på ungtro.com där vi också kan rekommendera 
talare för olika ämnen. 

 Verka för att våra arrangemang blir mer attraktiva för människor från olika kulturer. Det innebär att utvärdera vår 
kommunikation, hur vi integrerar nya människor, utbytet vi har med andra sammanhang (t.ex församlingar med mycket 
nysvenskar) samt att också lära ungdomar att umgås över gränser. 

 
Ledare 
Ledarna är nyckelpersoner i ett ungdomsarbete. Vi vill uppmuntra dem och erbjuda ledarvård på olika sätt. 

 Vi vill: 
Undervisa ungdomar om vad det innebär att vara ledare och hjälpa dem in i en ledarfunktion. Detta gör vi genom att 
erbjuda möjligheter för större ansvarstagande och ha undervisning I ämnet på våra läger. 

 Erbjuda undervisning och idéutbyte i befintliga ungdomsarrangemang, SAU:s ledarkvällar och via ungtro.com. 

 Arbeta mer konkret med ”ledarvård” under lägerarrangemang. Ett led i detta är att försöka få med mer pastorer som 
kan vara med och stötta de lokala ledarna.  

 
Våga 
I ovanstående finns flera punkter som är en utmaning för oss. Områden som kräver nytänkande, inte minst i arbetet med unga 
vuxna och i mötet med människor ifrån andra kulturer. Utmaningar i både församlingar och i samhället påverkar även vårt 
arbete och det är vår önskan och längtan att vi ska våga utmana oss själva i detta och testa nya vägar. 
Vi vill också ge utrymme för unga ledare och ungdomsledare att växa genom att kontinuerligt ge dem ansvar på våra 
arrangemang.  
 
Handlingsplanen ska utvärderas årligen utifrån dessa punkter. 


