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Inledning

“Five hundred twenty five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year?
In daylights, in sunsets
In midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife
In five hundred twenty five thousand six hundred minutes
How do you measure, a year in the life?”

Hur mäter man bäst ett år?
I solnedgångar, i tum eller i antalet koppar kaffe som det före-
slås i sången från musikalen RENT som jag gärna lyssnar på.
Eller mäter vi bäst i antalet nyrekryterade till bärarlaget, nya 
medlemmar, sålda hamburgare, besökare på GF eller insam-
lade pengar till mission på olika läger.

Inget ger en heltäckande bild. För att beskriva ett år med SAU 
måste alla delar vara med, få ta plats, synas och lyftas. Boken 
du har i din hand vill göra just detta, för även om UV-scoutlä-
ger och Gullbrannafestivalen har ett stort antal besökare så är 
familjelägret och Measure lika viktiga delar för att vi ska vara 
ett SAU för alla. Ett SAU där alla får plats och där alla kan 
finna sin plats, både ledare och deltagare.

I våra församlingar talar vi ofta om att vi är delar av en kropp, 
olika delar med olika funktion men som tillhör samma kropp. 
Likaså är det med SAU, olika delar med olika funktion men 
vi tillhör en och samma kropp med samma uppdrag. Att ar-
beta för Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder. 
När en kroppsdel lider eller visar på ett minusresultat då får 

de andra kroppsdelarna hjälpa till för nästa gång lider någon 
annan.

Med skräckblandad förtjusning tackade jag ja till att föreslås 
som ordförande vid förra årsmötet. Under året har jag fått 
möta så många människor i vårt SAU som gjort mig otroligt 
stolt att få kalla mig både kristen och SAUare. Detta gör att 
jag verkligen vill fortsätta att använda mina gåvor i den roll 
som jag tror Gud lett mig in i. Det är med glädje jag ser bakåt 
men med ännu större glädje som jag också ser framåt på vad 
detta nya år kan få innehålla och betyda för människor. I SAU 
gör vi mycket bra men något som jag tycker är viktigt är att 
alla läger, konserter och annat är metoder, metoder för att 
sprida Guds kärlek. Det senaste året har nyhetssändningarna 
präglats av flyktningströmmar på Medelhavet, brinnande 
asylboenden, skolskjutning och blodiga attentat mot oskyl-
diga människor. Vi kan fråga oss varför Gud inte gör något 
åt denna värld, men många gånger tror jag att svaret är, jag 
skickade dig.

”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som 
jag har älskat er.” Joh 15:12

Tillsammans får vi sprida Guds kärlek, vi får bära varandra, vi 
får be för varandra och vi får stötta varandra.

Sofia Svensson,  
styrelseordförande SAU
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Barn
Barnrådet leder metodområdet Barn i SAU. Vi träffas ca fyra gånger. per år och drar upp rikt-
linjer och för samtal om hur vårt metodområde skall arbeta. Detta görs för att vi på bästa sätt 
ska kunna stödja SAUs församlingar och föreningar. Rådet består av representanter från våra 
fyra regioner: Syd, Väst, Nord och Öst samt en eller flera ledamöter från SAUs styrelsen. Vi 
träffas oftast en vardagskväll och platsen är SAUs expedition. 

Rådet vill stötta SAU:s ledare i församlingarnas barnverksam-
het på olika sätt. Vi vill också påminna ledarna om att de är 
en stor och viktig del i församlingslivet. Ett verktyg vi har för 
att stötta ledare på olika sätt är vår hemsida. Där kan man 
hitta tips till barnmöte, få kontaktinformation till personer 
som kan tänka sig att komma ut och ha gudstjänster för alla 
åldrar och/eller barnmöten i församlingen. 
Under rubriken Materialtips finns det information om böcker 
och annat material för våra ledare. Under året som gått har vi 
samlat in material och idéer från ledare i våra olika verksam-
heter och detta kommer att sammanställas under 2016 och 
lägga ut på hemsidan. 
Det är viktigt att alla åldersgrupper känner sig delaktiga i för-
samlingslivet och i Gudstjänsten. Som barnkonsulent i SAU 
har jag haft möjlighet att besöka olika församlingar och 
predikat på bl.a. Gudstjänster för alla åldrar. Det är roligt och 
inspirerande att möta olika församlingar och att få en inblick 
i deras arbete och detta är jag otroligt tacksam över att få göra. 

Jesus till barnen
Jesus till barnen är en nationella barnledarkonferens som för 
andra gången arrangerades i Jönköping i mars 2015. Detta 
är ett ekumeniskt initiativ där många olika kyrkor, organisa-
tioner i Sverige samarbetar. Konferensen blev återigen lyckad 
och vi är tacksamma för mycket positiv respons från alla in-
blandade.

I Trygga händer
SAU vill hjälpa ledare att känna sig så trygga och väl förbe-
redda för sitt ledarskap och därför anordnar vi bl.a. kursen 
I trygga händer. I trygga händer är en kurs som Frälsnings-
armén arbetat fram kring hur man förebygger övergrepp av 
olika slag och hur man kan upptäcka om barn och ungdomar 

far illa. Utbildningen fokuserar på att både barn, ungdomar 
och ledare i vår verksamhet skall känna sig trygga och att just 
tryggheten är en angelägenhet för alla. Vi har under året ut-
bildat fler kursledare så att vi kan tillgodose efterfrågan att gå 
denna kurs. 
Kursledarna är: Lars-Gunnar Wettebrand och Ulf Häggqvist 
(hela 2015) och Marie Drewitz och Rickard Thoursie utbil-
dades under året för att kunna vara igång under 2016.

Barnkonferens
SAU arrangerade även 2015 en Barnkonferens under SAM:s 
och SAU:s årskonferenser på Gullbrannagården i maj. Hela 
konferensen samlades först till God morgon Gullbranna. 
Under denna samling talade Ulf Häggqvist och han fick 
ibland besök av Hedvig och Helge. Innan den gemensamma 
samlingen avslutades så sjöng vi ledda av Sara Vittgård med 
team och sedan gick barnen till sin egen samling.
Ett ledargäng ansvarade tillsammans med Iren Björnell och 
Elin Wernersson för barnmötena som innehöll sång och 
musik, berättelser, förkunnelse, bön, lekar och gemenskap. 
Musiken under samlingarna leddes av Maria Säll.
På eftermiddagarna hade de äldre barnen möjlighet att välja 
olika workshops som musik, pyssel och sport mm. De lite 
yngre fick också möjlighet att leka, pyssla, tävla och umgås 
med varandra. Barnmötena drog ca 100- 200 barn och vuxna.

Bondstorpslägret
Temat för årets läger var Jord. Vi besökte en bonde, samlade 
in pengar till odlingspaket som familjer genom Erikshjälpen 
får tillgång till. Erikshjälpen besökte lägret och informerade 
om sitt arbete. Vi planterade en buske vid Sjöborgen och 
bibelstudierna handlade om jord. Det var 69 barn 26 ledare 
och tre personer som lagade all god mat till oss. Lägret blev en 
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Barnrådet 2015 

Marie-Louise Alsäter barnkonsulent, Jönköping

Jonas Wendefors, (O
rdf. VT) Tenhult

Malin Rosman, Gränna (Ordf. HT)

Jennie Magnusson,  Jönköping

Daniel Wendefors, (SAU-styrelsen) Jönköping

Ann-Louise Elm Kullingsjö

Judith Engqvist, Holsbybrunn

Elin Carlsso
n, Nye

Marie Drewitz, Norrahammar

skön avslutning på sommarlovet för alla deltagare! 

Tro genom livet
Våga visa vägen till en tro som bär Detta är ett ämne som 
har diskuterats mycket i barnrådet under slutet av 2014 och 
2015. Under 2015 kom vi fram till att samlingsnamnet för 
detta ämne skall vara Tro genom livet. Under årskonferensen 
lyftes detta ämne upp av föreläsarna Iren Björnell och Alf B 
Svensson. Vi har också gjort en undersökning kring vad som 
idag görs i våra församlingar för att stötta föräldrar i deras 
föräldraskap när det gäller barn och tro. Undersökningen fick 
mycket respons vilket gör att vi kommer jobba vidare med 
detta ämne även under 2016. 

Familjelägret för ensamstående föräldrar och deras barn 
på Långserum
Under flera år har SAU anordnat läger för ensamstående för-
äldrar och deras barn. Vår målsättning är att lägret skall bli 
semester för både vuxna och barn och förhoppningsvis ett 
härligt avbrott i vardagen. Under årets läger fick föräldrarna 
bland annat lyssna till föredrag av Alf B Svensson från Näs-
sjö som talade över ämnet Lycklig hur blir man det -  Upptäck 
dina talanger och gåvor.
Anna-Maria Bergkvist och Ninna Ekstrand talade över ämnet 
Har du drömmar som gått i kras?  - Varför blev inte livet som 
du tänkt?  
Utöver föreläsningarna så fick föräldrarna en förmiddag med 
egentid, något som för många är en stor bristvara och därför 

blev mycket uppskattat. Parallellt med föräldrarnas samlingar 
så fick barnen möjlighet att mötas, både i storsamlingar och i 
mer åldersspecifika program och aktiviteter. Familjerna hade 
också olika aktiviteter tillsammans, bland annat möjlighet att 
göra en utflykt till en gård som hade får. I år kom Skapar-
bibblabussen på besök vilket var mycket omtyckt. På pro-
grammet stod också tacokväll, bad och lägerbål och vi hyrde 
också in en hoppborg, vilket blev en av lägrets höjdpunkter. 
Totalt deltog 9 familjer och i dessa familjer fanns det 17 barn 
och tonåringar.

Familjeläger med Hela människan
Vi har under några år anordnat ett familjeläger tillsammans 
med Hela människan i Jönköpings län. I år fanns vi med i 
planeringen men inte i genomförandet pga. att vi inte hade 
resurser att vara med på lägret. Vi är tacksamma över att vi 
ändå fick vara med på ett hörn och är glada att lägret 
fortsätter för behovet är stort.

Marie-Louise Alsäter 
Barnkonsulent
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UV-scout
UV-scoutrådet hade fyra sammanträden under 2015 där man behandlade aktuella frågor och 
utmaningar. Träffarna är enligt tradition förlagda till fredagkvällar och fördelas mellan SAU:s ex-
pedition och medlemmarnas hemorter. UV-scoutrådets representanter är delaktiga i flertalet 
av UV-scouts arrangemang. 

Scoutinvest 
Den 9-11 oktober tillbringade ett härligt gäng med ca 60 ledar-
scouter och 20 ledare en  helg på Långserums Fritidsgård. Inne-
hållet i utbildningen har fokus på samarbete, praktisk scouting 
och kristen tro. Ledarna som finns med är duktiga på att inspirera 
till scoutingfärdigheter och skapa en god gemenskap. Det blev 
en helg med ett fantastiskt höstväder och mycket utomhusakti-
viteter. Det genomfördes åtta stycken olika projekt, bland annat 
brobrygge, risflotte, primitiv matlagning, energiprojekt m.m.  

Växtverk
I mars månad genomfördes steg III av kursen som påbörjades 
under 2014. Det blev ingen ny kurs under hösten 2015 på 
grund av att det var för få anmälningar.   

UV-scoutläger
Årets höjdpunkt är förstås att få åka på läger vilket ca 3200 
ledare och UV-scouter gjorde 2015. 
Temat för bibelstudierna var Bön – tillsammans med Gud. 
Arbetsgruppen bestod av Emil Ring, Lina Skoghäll, Therese 
Axelsson, Hanna Törngren och Jonas Abrahamsson. 
Insamlingen på lägret gav 286 419:- och gick till olika barn-
projekt i Mocambique, Centralasien och Tchad. Inför årets 
läger har rutinerna kring ekonomihanteringen setts över för 
att förenkla arbetet för kassörerna på lägret. 

Lägerområden och lägerplatser
Lägerområde 1 Bolmsö
Lägerområde 2 Mosshemmet, Eksjö
Lägerområde 3 Bergsgården, Mösseberg
Lägerområde 4 Viiks Gård, Lekeryd
Lägerområde 5 Sjöbo, Vaggeryd
Lägerområde 6 Långserum
Lägerområde 7 Råås Gård ,Tranås
Lägerområde 8 Klinten, Eksjö
Lägerområde 9 Skärvhult

UVanatta
19-20 september var det så dags för den årliga upplagan av 
Uva-natta, denna gång i Ödeshög. Det blev en härlig till-
ställning med ca 160 deltagare och 19 patruller. Grattis till 
patrullen Järven från Eksjö som blev årets vinnare och tack till 
Ödeshögs UV-scoutkår för ett väl genomfört arrangemang!
 

UV-scouts stödkassa 
Varje år delas medel ut till kårer som behöver ekonomiskt 
stöd för att köpa in tält eller utrustning till kåren. 2015 de-
lades det ut 75 500:- genom stödkassan, fördelningen såg ut 
enligt följande:    
Onsala UV-scoutkår 10 000:-
Ekeryds och Byarums UV-scoutkårer 15 000:-
Huskvarna UV-scoutkår 12 500:-
Bolum UV-scoutkår 10 000:-
Flisby UV-scoutkår 12 000:-
Kulltorp och Lanna UV-scoutkårer 10 000:-
Ödeshögs UV-scoutkår 6000:- 

Naturdagen
Den 16 maj arrangerades SAU:s Naturdag i samarbete med 
UV-scoutrådet. Lokalen som besöktes var det för många väl-
bekanta Gullbranna naturreservat som faktiskt är Hallands 
största dynområde. Till vår hjälp hade vi en fantastisk biolog 
vid namn Kill Persson. Han guidade på ett mycket förtjänst-
fullt sätt bland fågel-, djur- och växtlivet vid strandkanten. 

UV-scoutmaterial
Under januari gjordes den årliga inventeringen. I januari öpp-
nades också UV-scouts nya webshop i samarbete med Prevox. 
Alla kårer kan nu handla UV-scoutmaterial via webshopen 
och få det levererat till kåren. Arbetet med att utveckla ut-
budet fortsatte, bland annat togs det under året fram två nya 
t-shirtmodeller. www.prevox.se

UV-scoutrådet
Under 2015 gjordes nya lägerområden som börjar gäller 
2016-2018.
3 nya rådsrepresentanter valdes in under året. 
Dessa är Jonas Davidsson, Sara Pripp och Catarina Ahlander 
(SAU-styrelsens representant).
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Samverkan med Scouterna
Under våren gjordes en enkätundersökning i kårerna an-
gående en samverkan med riksorganisationen Scouterna. 
Majoriteten av UV-kårerna svarade då att de inte vill att 
SAU arbetar vidare mot att upprätta ett samverkansavtal 
med riksorganisationen Scouterna. Några avgörande faktorer 
som framkommit i undersökningnen och på styrelsemötet var 
att vi har en väl fungerande organisation och att vi inte kan se 
tillräckligt stora fördelar att ingå ett samverkansavtal i relation 
till den ekonomiska kostnaden. 
Under året togs också en ny handlingsplan för UV-scoutrådet 
fram som gäller 2016-2018. 

Hemsidan uppdaterades under året med aktuell information 
till kårerna och en enklare aktivitetsbank. 
Under våren besökte UV-scoutkonsulenten ett 10-tal guds-
tjänster och UV-scoutinvigningar vilket konsulenten tycker 
är väldigt roligt. 

Kristus har Segrat – Vi kan segra!

Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent

UV-scoutrådet 2015

Klas-Göran Park, (Ordf.) Gnosjö

Rickard Sjölander, sekreterare, Ödeshög

Kristoffer Kaspersson, Korsberga 

Ulrika Dahlgren, vice ordförande, Varnhem

Catarin
a Ahlander, (SAU-styrelsen HT) Jönköping 

Ellen Martinsson, (SAU-styrelsen VT) Rydaholm

Henrik Smedelid, resursperson, Aneby

Jonas Davidsson, resursperson, Månsarp

Sara Pripp, resursperson, Älgabäcksryd

Jonas Abrahamsson, UV-scoutkonsulent, Vaggeryd
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Musik
Musikrådet träffas fyra gånger per år och planerar arrangemang och kurser utifrån Musikrådets 
handlingsplan 2014-2015. Det vi framförallt har lyft under året är utbildning för barnkörledare.

GF Vinter
Den 21 februari var det premiär för GF Vinter i Bankeryds 
Missionskyrka. Vi inledde med GF18-gudstjänst där bl.a. Jo-
nas Lund predikade. Band som spelade under kvällen var bl.a. 
Indevotion och Paul Colman. Det blev en succéartad start 
med runt 700 personer i byggnaden. Läs mer under metod-
område Ungdom.

Barnledarkonferens Jesus till barnen
Denna nationella barnledarkonferens hölls i Pingstkyrkan 
Jönköping den 6-8 mars. Sara Vittgård höll under helgen två 
seminarier med rubriken Med musiken som redskap, där hon 
berättade mer om våra barnkörläger och arbetet med dem. I 
söndagens gudstjänst fanns en ekumenisk barnkör på ca 100 
barn med och sjöng. Sara fanns också med i ledningen för 
den kören. 

Ledardygn inför Barnkörläger
Den 20-21 mars, fredag kväll till lördag fm, arrangerades för 
första gången ett ledardygn inför våra barnkörläger, och det 
var på lägren i Värnamo och Föreberg som det blev av. 
Lägerledarna på respektive läger gick under kvällen igenom 
instuderingsmetodik, årets barnkörlägermaterial, och man 
fick också tid till att lära känna varandra lite mer och be till-
sammans inför lägret. En bra start för de som var med!

Barnkörläger
Den 21-22 mars var det återigen dags för Barnkörläger. Det 
var sex stycken till antalet och arrangerades i följande försam-
lingar: Värnamo, Ölmstad, Malmbäck, Föreberg, Bottnaryd 
och Fiskebäck. Ett låtmaterial med 18 st nyskrivna sånger 
producerades, där tre av sångerna var skrivna av barnkörer 
som hade skickat in sina sånger som bidrag till den låtskrivar-
tävling som vi under 2014 utlyst. Vi valde i år att lägga lite 

mer krut på skivan, så att den blev en större produktion med 
fler instrument som spelades in av Sören Ylenfors. Vi valde 
också att göra en skiva med enbart musikbakgrunder som har 
varit väldigt uppskattad.    
Under denna helg samlades totalt 514 barn och ledare på våra 
barnkörläger. Räknar man även med lägerledare och komp 
var det 550 personer som spelade och sjöng under denna fan-
tastiska helg. Häftigt!
Ledare för lägren 2015 var: Kristine Catoni, Sofia Karlsson, 
Malin Jansson, Rebecka Andersson, Miriam Hjalmarsson, 
Maria Nilsson, Maria Säll, Matilda Ahlnér, Klara Nilsson, 
Frida Elmgren, Matilda Elg, Sara Vittgård, Ida Ylenfors, 
Ann-Louise Kullinsjö Elm, Jenny Emmoth Johnsson och 
Peppe Andersson.

Gullbrannafestivalen
Under festivalen har musikrådet som huvudsaklig uppgift att 
ansvara för infodisken. I år blev det utökat med ansvar också 
för signeringen. Detta är uppgifter som vi tycker är väldigt 
roliga, många möten med festivalbesökare och artister och 
härlig stämning överlag. 2015 var ett fantastiskt festivalår och 
vi är tacksamma över att få vara en del detta häftiga projekt! 
Läs mer om årets festival under ungdom. 

Barnkörledarutbildning
Under hösten -15 startade vi upp en barnkörledarutbildning 
som nio personer har valt att gå. Vi träffas tre kvällar under 
hösten, tre kvällar under våren plus en heldag. Under denna 
utbildning hinner man gå igenom ganska mycket, t ex dirige-
ring, instuderingsmetodik, uppvärmningsövning, samtal om 
ledarskap, andakt, materialtips, församling och musik m.m. 
Vi är väldigt glada över att vara igång med detta, och målet är 
att fortsätta med denna utbildning kommande år. Ledare för 
kursen är Sara Vittgård.



9 

Världensbarngala
När vi under den nationella barnledarkonferensen drog ihop 
en ekumenisk barnkör, började också tankarna gå igång på att 
göra en ekumenisk världensbarngala. Den 26 september blev 
detta verklighet, ca 120 barn och ledare träffades i Pingstkyr-
kan i Jönköping för en övningsdag. På kvällen var det gala då 
kören medverkade tillsammans med JTR, Hedvig & Selma 
samt inslag ifrån en Frost-musikal från Gränna. Det var också 
insamling till förmån för Världens barn.
Ledningsgruppen bestod av: Sara Vittgård (SAU), Elisabeth 
Andersson (Huskvarna Pingst), Marina Andersson (Gränna 
Pingst), Gerd Ebegård (Svenska Kyrkan Norrahammar) och 
Zamuel Zethsson (Jönköping Pingst). 

Measure
Den 22-23 oktober var det dags för Measure igen i Allians-
kyrkan Jönköpings, och det var ett 70-tal personer som var 
med i år. Lördagen läggs framförallt på övning av de sånger 
vi ska sjunga, både gammalt och nytt. På kvällen var det efter 
andakten ett mycket uppskattat musikquiz av och med 
Jonatan Hämäläinen. På söndagen sjöng vi några sånger i 
gudstjänsten, och sedan på eftermiddagen anslöt också årets 
gästartist Samuel Ljungblahd med sin pianist Samuel Hector. 
Konserten spelades inför en fullsatt kyrka, en fantastisk kon-
sert som bubblade av glädje och energi. Ledare för lägret var 
Sara Vittgård, pianist Sören Ylenfors och praktiska ledare 
Jonatan Hämäläinen och Kristine Catoni.    

Sara Vittgård, 
Musikkonsulent

Musikrådet 2015:

Maria S
äll (O

rdf.) Huskvarna

Kristine Catoni, Jönköping

Noomi Thorstensson, Malmbäck

Jonatan Hämäläinen, Hillerstorp

Peppe Andersson (t.o.m. september) Göteborg

Johan Hultberg, (SAU-styrelsen VT) 

Sara M
anfredsson, (SAU-styrelsen HT)

Sara Vittgård
, Musikkonsulent, Jönköping
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Ungdom
Ungdomsrådet ansvarar för SAUs arbete bland ungdomar. De har under året träffats tre gånger 
till samtal och planering. Härliga träffar som syftar till att utveckla befintligt arbete och förbereda 
kommande arrangemang. Elisabeth Sjölander och Jenny Ideskog slutade i Ungdomsrådet efter 
många år. Vi är oerhört glada och tacksamma för deras tid i rådet. Robin Ahlnér blev ny ordfö-
rande efter Bengt Gustavsson. Andreas Joakimson har arbetat 100% som ungdomskonsulent och 
Jacob Carlzon har arbetat 60% som utbildningskonsulent på SAU. Här följer en kort summering 
från Tonårsrådet av det som hänt under 2015.

GF VINTER
För första gången arrangerade SAU GF Vinter, en vinterupp-
laga av Gullbrannafestivalen som ägde rum i Missionskyrkan 
i Bankeryd den 21 februari. Kvällen innehöll en rad olika 
ingredienser som gudstjänst, konserter med Paul Colman 
(AUS), Soundtrack: Soul, Simen Thelander, Indevotion m.fl, 
intervjuer, presentation av sommarens festival, DJs, utställ-
ningar, serveringar mm. Ett program för alla åldrar och 700 
personer besökte kvällen.

Påskkonferensen Tre Dagar
Tre Dagar arrangerades 2-5 april på Kungsportskyrkan i 
Huskvarna. Det var Team Med Uppdrag, Kungsportskyrkan 
och SAU/Ung Tro tillsammans med Bilda som arrangerade 
denna konferens för tionde gången. På ett kreativt sätt fick 
man vara med om vad påskens budskap handlar om i form av 
gudstjänster, seminarier, konserter, påskvandring, workshops 
etc. 
Medverkade gjorde bla Terese Fredenwall, Sara Lindholm, 
Björn Hagstedt, Rickard Sundström, Simen Thelander. 
Hemsida: tredagar.se

Tonårspaketet på SAUs & SAMs Årskonferens
Den 14-17 maj ägde SAUs och SAMs Årskonferens rum 
på Gullbrannagården. Under dessa dagar arrangerade SAUs 
Ungdomsråd ett tonårspaket innehållande aktiviteter, mat 
samlingar, boende mm på konferensen. Ett uppskattat inslag 
som många hakade på.

Gullbrannafestivalen 2015
Den 2-5 juli arrangerades Gullbrannafestivalen för sjuttonde 
gången. Arrangörer var i vanlig ordning SAU, medlemmar 

från Centrumförsamlingen i Forserum, Älgabäcksryds Mis-
sionsförsamling, folk från Hillerstorp, Gnosjö, Gullbranna, 
Skärstad mfl och Gullbrannagården. Årets upplaga lockade 
åter en stor publik och omsättningen var rekordstor. Cam-
pingen var överfull och vi fick som vanligt ta till mark utanför 
gården. Fem scener med varierande musik, dans, intervjuer 
mm. Festivalen var fullbokad med internationellt etablerade 
band till nya lokala sättningar, Kirk Franklin, Samuel Ljung-
blahd, DuoJag, Marlene, Majoy, Ida Sand, LZ7, Freda, JTR 
mfl. Talare var AnnaCarin och Andreas Abrahamsson från 
Donsö och gårdspastor var Daniel Wramhult. Festivalen är 
en mix för hela familjen med seminarier, turneringar, mis-
sions-
loppet, gudstjänster, bad, talangjakt, familjeaktiviteter, barn-
möten, happenings, workshops, bön & lovsång och givetvis 
mycket musik. En optimal festival för alla åldrar. 
www.gullbrannafestivalen.com

Ledardygnet 1-2 augusti, Gullbrannagården
Att starta upp tonårslägret med ett ledardygn har blivit en 
uppskattad tradition nu. Årets tema var ”I trygga händer” och 
talade gjorde Lars-Gunnar Wettebrandt och Ulf Häggqvist. 
Alla ledare som deltog fick ett intyg på avklarad kurs. För-
utom ITH så hade vi även tid för bön och samtal, vi firade 
nattvard tillsammans och givetvis hade vi den numera klas-
siska grillfesten! Ca.170 ledare deltog.

UNGTRO15 – tonårsläger på Gullbrannagården
Ett av årets stora höjdpunkter. Vågar vi säga att årets läger 
var det bästa någonsin? Hur som helst så fick vi ett fantastiskt 
läger tillsammans med Gud och runt 1000 deltagare. Även 
vädret var med oss för det mesta och det blev många tim-
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mar på stranden. Lekar, fotbolls- och beachvolleyturneringar 
blandades med mer allvar i form av temasamlingar, bibelstu-
dier och fantastiska gudstjänster. Talade i år gjorde b.la Jonas 
Lund och Sara Lindholm. Några premiärer för året var en 
mycket populär ”bumperball”-turnering och ett missionslopp 
som ensamt drog in över 80.000 till vår insamling som även 
den slog nytt rekord. Allt som allt en fantastisk vecka som gav 
mycket mersmak!

Tonårslägret på Böda
10-15 augusti var det dags för Bödalägret på Bödagården, 
Öland. Lägret innehöll bla bibelstudium, lägerbål, bad, goa 
samtal, volleyboll, temasamlingar, goda måltider, bön och lov-
sång, strandfest mm. Lägret ökade ännu en gång i deltagarantal 
och upp emot 250 personer deltog. veckan ger en meningsfull 
gemenskap med ett meningsfullt budskap. En perfekt avslut-
ning på sommarlovet och succén är tillbaka nästa år igen.  
www.facebook.com/bodalagret

T-centralen
Årets T-central gick av stapeln i Arken i Värnamo fredagen 
den 2 oktober. Vi testade att köra fredag kväll istället för 
lördag kväll och resultatet blev rekordmycket folk på plats. 
1300 personer besökte årets T-central som bla innehöll före-
ställningen ”En fjärils vingslag” med Sebastian Stakset. Sedan 
gjorde Stakset en bejublad konsert ihop med bandet Han-
sam. I pausen spelade DJ Daniel Tyngel och på gudstjänsten 
medverkade ett lovsångsband med Viktor Eriksson i spetsen 
och talade gjorde Ida-Maria Brengesjö. Under kvällen utsågs 

även årets Tonårsledare och årets Ungdomsledare. Vinnare 
blev Tobias Privén, Gislaved, Emelie och Simon Röstedal, 
Vetlanda och Anton Axelsson, Forserum. En mycket härlig 
kväll då vi fyller Arken med ungdomar och ledare. 

Nyårsläger
Under nyår arrangerade SAU också ett stort nyårsläger på 
Gullbrannagården. 380 deltagare var med om några inten-
siva dygn som bla innehöll bibelstudier, sport, gudstjänster, 
seminarier, XL-program, bad, bön, lovsång, spex, god mat, 
aktiviteter, nyårsfest i Bryggan och härlig gemenskap. 
Roligt är att lägret är en inkörsport för många nya ledare. 
Tack alla ni 90 ledare som arbetade med lägret. Nyårslägret 
var ett perfekt sätt att avsluta 2015 och starta 2016.

Ledarinformation
Förutom SAUs kontinuerliga utskick och vår hemsida arbetar 
Ungdom med e-postbrev och olika arrangemangshemsidor, 
Facebooksidor och Instagram. E-brevet är öppet för alla som 
är intresserade och är ett bra sätt att hålla ledare och 
ungdomar uppdaterade. Dessutom nystartade ungtro.com 
vid årsskiftet.

Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent

Tonårsrådet utseende under 2015

Robin Ahlnér, Hagshult, Ordförande (SAU-styrelsen)

Anders Magnebäck, Malmbäck

Johannes Martinsson, Rydaholm 

Henrik Bergenholtz, Kärda

Elisabeth Sjölander, Ölmstad (t.o.m. nyår)

Jenny Ideskog, Skillingaryd (t.o.m. nyår)

Andreas Joakimson, Skärstad
, Ungdomskonsulent

Jacob Carlzon, Jönköping, Utbildningskonsulent
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Konfirmation

Konfirmationsläger Mullsjö 2015
Årets sommarkonfirmation gick som vanligt av stapeln under 
vecka 27-29. Mullsjö folkhögskola är en fantastisk plats att 
göra läger på och konfirmanderna verkar stormtrivas. Som-
maren 2015 såg vi till vår stora glädje ett rejält uppsving i 
deltagarantal, 35 deltagare, fem ledare och två hjälpledare. Ett 
riktigt gött gäng som faktiskt innebar deltagarrekord sedan 
flytten till Mullsjö för fem år sedan, Dagarna på lägret fylls 
med lektioner, temasamlingar, fritidsaktiviteter, bad och 

många stunder för att själv ta tid med Gud och komma när-
mare honom. Kvällssamlingarna med bön och lovsång är all-
tid en riktig höjdare och många viktiga beslut tas de här veck-
orna. Dessutom besökte vi som vanligt Gullbrannafestivalen 
och årets festival var en av lägrets absoluta höjdpunkter. Att 
det blir minnen för livet för både ledare och konfirmander 
har vi hört många vittnesmål om i efterhand.

Jacob Carlzon
Utbildningskonsulent

Konfirmationshelgen på Gullbranna
Årets konfirmationshelg på Gullbrannagården samlade runt 
300 personer och är en bra start på Gullbrannasäsongen. 
Helgen innehöll flera lektionspass för de olika grupperna 
som hölls enskilt, men även gemensamma temasamlingar och 
gudstjänster på kvällarna samt söndag förmiddag. Eleverna 
från Bibellinjen Utblick medverkade med både undervis-

ning och underhållning. Flera av grupperna som är med är 
inte SAU-församlingar men helgens rykte har spritts och det 
känns positivt att fler vill följa med och se våra sammanhang 
och inte minst vår fina gård. Bryggan är scenen för det mesta 
som händer under helgen och har återigen visat sig vara en 
perfekt byggnad som verkligen fyller sin funktion!
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Ungdomsledarna
Våra fantastiska ungdomsledare är på många sätt ryggraden i 
vårt arbete. De gör inte bara ett fantastiskt jobb i sina försam-
lingar utan de tar också ett stort ansvar i de centrala arrang-
emangen i allt från undervisning till lekar. Varje termin har vi 
ungdomsledardagar vid två tillfällen när vi åker iväg och har 
det gött tillsammans. 
Undervisning, andakter och mycket tid till samtal är det som 
gäller och det är alltid uppskattat. Under hösten var det ett 

tillfälle på Gullbranna tillsammans med SAMP, SAMs per-
sonalförbund och ett tillfälle på Långserums fritidsgård. Där 
tog vi dessutom en dag med en pilgrimsvandring och åt lunch 
i det fria samt delade nattvard tillsammans. Under samling-
arna brukar ett tjugotal ungdomsledare vara med. 
Under hösten började vi med att erbjuda alla ungdomsledare 
professionella själavårdssamtal, något som även kommer fort-
sätta under våren.

Bärarlaget
Under 2015 gjordes Bärarlaget om från att ha varit ett eko-
nomiskt stöd till vårt arbete med ungdomsledare till att bli ett 
stöd i både ekonomi och bön för hela SAU:s verksamhet. En 
stor anledning till detta är att vi ser en utveckling där intäk-
ter från bidrag osv minskar, samtidigt som många kostnader 
ökar varje år. Då vi inte vill att detta ska resultera i ökade del-
tagaravgifter så tror och hoppas vi på att Bärarlaget ska vara 
en struktur som ger ett betydande ekonomiskt stöd över tid. 
Under året har Bärarlagets stöd ökat, men inte i den takt 
vi hade hoppats. Därför är det angeläget att vi tillsammans 
hjälps åt att sprida informationen om Bärarlaget till fler. Till-
sammans kan vi göra stor skillnad, och är vi många som är 
med och ger varje månad så ger det stora effekter.
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Bibellinjen Utblick

Regionårsmöten/Ledarkvällar

Det blev tyvärr bara ett läsår för Bibellinjen Utblick på Mullsjö folkhög-
skola, men vilket år! Under våren 2015 var det dags för praktik för våra 
elever. En kille stannade i Sverige för praktik i en församling medan sju 
andra åkte till Siria i Rumänien för ett tre månader långt äventyr. Det 
blev en tuff resa på många sätt men också ett minne för livet. Både vädret 
med envis kyla men framförallt människors livssituation påverkade och 
skapade mycket känslor. Glädjande nog har fyra av eleverna dessutom 
valt att åka tillbaka till Rumänien för ytterligare ett års volontärarbete! 

SAU:s medlemsföreningar är indelade i regioner som syftar 
till en bredd i representation i SAU:s råd och beslutande 
organ. 
2015  hölls regionårsmöten/ledarkvällar i Nässjö, Hagshult, 
Bottnaryd och Månsarp. Temat för årets ledarkvällar var 
”TALA om MED GUD” och lyfte framför allt fram bönen 
som en central del i ett kristet ledarskap. 
Under kvällen så delade personal från SAU med sig av under-

visning i ämnet, och varje kväll mynnade ut i att vi också fick 
praktisera bön med olika uttryck.
Vi har under flera år fått god respons på ledarkvällarna, sam-
tidigt som vi sett att deltagarantalet sjunkit markant. Därför 
beslutades att 2016 arrangera regionårsmöten och en ledardag 
på en plats. Denna dag hålls 4 parallella regionsårsmöten samt 
en gemensam ledardag för samtliga regioner.
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Våra gårdar
GULLBRANNAGÅRDEN

Välkommen hem till Gullbrannagården! 

Vi ser med tacksamhet tillbaka på 2015. Allt det vi jobbar 
med handlar om att möta människor. Vi strävar efter att ge 
ett varmt bemötande och ha en god atmosfär. Målet är att de 
människor vi möter ska känna ”hit vill jag komma tillbaka”.
Sommaren innehöll ca 400 olika samlingar för alla åldrar. 
Barnsamlingar, gudstjänster, bibelstudier, festivalen med alla 
konserter, familjeaktiviteter, nattmackor, olika temaveckor 
m.m. Ett unikt utbud i sommarsverige!  

Under hösten hade vi många stora konferenser och kurser. 
På ett år har vi ca 50 olika konfirmandläger från 40 olika 
församlingar inom Sv. Kyrkan. Vi ser också att intresset för 
församlingsläger ökat vilket är väldigt roligt.

För de flesta förknippas Gullbrannagården med sommar, se-
mester och läger. En annan grupp förknippar samma gård 
med känslan av att bli sedd. Kanske första gången på länge. 
Gården har ett stort socialt engagemang året runt. Under no-
vember 2015 till april 2016 har vi ett flyktingboende för tolv 

ensamkommande barn som bor på Lägergården. Under året 
har vi haft 30-40 personer som gjort språkpraktik hos oss. Vi 
har boenden via socialtjänsten och personer som via frivården 
arbetar av sina timmar här. Alfa CE som jobbar med nyan-
lända lägger språk- och arbetslivspraktik här. De har myntat 
uttrycket ”Gullbranna-effekten” vilket betyder att deltagare 
som varit hos oss blir lite längre, sträcker på sig mer och har 
ett större självförtroende när de kommer tillbaka. Detta hade 
inte varit möjligt utan en proffsig, sammansvetsad och duktig 
personalgrupp som är med på tåget och som jobbar i samma 
anda. 

Vi känner oss på många sätt välsignade och vill ge det vidare. 
Tack alla ni som finns med i bön och engagemang, ger gåvor 
och av er tid för att göra Gullbrannagården till den plats den 
är!

Välkomna tillbaka och känn er som hemma!

Lisbeth Gustafsson
Bokningsansvarig på Gullbrannagården
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BÖDAGÅRDEN 

Solvärme ger varmvatten på Bödagården
Alla som renoverat vet att det tar tid. Och för att resultatet 
ska bli bra krävs en betydande del av planering och förarbete. 
Man kan säga att Bödagården befinner sig i planeringsfasen. 
Vi funderar på hur visionen kring campingen kan utvecklas 
och i vilken ordning saker ska prioriteras. Campingen är för-
visso bara öppen under sommaren, men arbetet kring gårdens 
verksamhet pågår året om.

Renoveringen på ett av Bödagården senaste förvärv, vand-
rarhemmet, började tidigt under våren. Arbetshelgen kring 
första maj och förberedelserna inför sommaren fortsatte: hus-
tak lades om, hus målades, gräs klipptes och husen städades. 
Vi gjorde också en ny satsning med ett solvärmesystem för 
duschvattnet i servicehuset Fröjden, en lyckad åtgärd som 
flera av våra gäster tacksamt påpekade. För att allt som skulle 
göras skulle bli klart innan säsongen drog igång på allvar be-
hövdes många frivilliga. Några stannade några dagar, andra 
en vecka och en del till och med längre. 

Programverksamheten började vid midsommar. Duktiga 
gårdspastorer och gårdsgäng behärskade konsten att blanda 
allvar med humor vid frukostsamlingar, bibelstudium, barn-
samlingar och konserter sommaren igenom. 

Vi vill vara en camping där man känner sig hemma oavsett 
ålder och vi är glada att campingens barnaktiviteter ibland 
samlade mer än tvåhundra personer! Några av årets nyheter 
var två barnkörveckor med olika upplägg, organisationen 
KRIK förenade glädjen i idrotten med livet i Jesus Kristus och 
hade många samlingar för barnen. Andra uppskattade inslag 
var SAM-hjälp och Beachvolley Aid och under tonårslägret 
i slutet av sommaren fylls gården av 180 ungdomar och 50 
ledare.

Vi är tacksamma att få vara en växtplats för både små och 
stora. Stort tack till alla som gör sommaren på Bödagården 
möjlig – det är en unik möjlighet att vara i tjänst för Guds 
rike och allt fungerar för att vi gör det tillsammans! Tack! 

Marie-Louise Alsäter, 
Vice föreståndare
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Typ av grupp  Antal nätter 12  Antal nätter 13  Antal nätter 14  Antal nätter 15
SAU och SAM  712   2291   2092   2290
Övriga ideella grupper 1977   1087   1608   2393
Utländska grupper 1702   1360   1316   1842
Övrigt   184   359   571   177

Totalt   4578   5097                 5587   6702
Endagsgäster  130    215     220   100

LÅNGSERUMS FRITIDSGÅRD

Året på fritidsgården inleddes med att bygga upp den nya 
altanen på baksidan av huvudbyggnaden. Ett gäng snickare 
från Malmbäck hjälpte oss resa nytt tak och lägga nya betong-
plattor. Den uppfräschade altanen blev ett uppskattat lyft för 
gården. 
Under våren och sommaren hade vi många återkommande 
gäster i form av UV-scoutläger, familjeläger och många andra 
barn- och ungdomsläger. Det blev inte många lediga dagar 
under sommarsäsongen! Skolor, företag och ett antal olika 
grupper besökte oss under hösten. Antalet gäster på gården 
har ökat under fler år nu, vilket är jätteroligt! 

Styrelsen har jobbat med frågan kring hur servicebyggnadens 
toaletter ska göras om då gamla systemet har 40 år på nacken. 
Även energiåtgången är en fråga på dagordningen och därför 
beslutades det att installera nya luftvärmepumpar för att få 
en effektivare uppvärmning. Under året infördes även rabat-
ter för SAM- och SAU-gäster där alla grupper får 25 procent 
rabatt på sina bokningar. 

David och Johanna Nordquist, 
vaktmästare på Långserums Fritidsgård
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Årskonferens 2015
SAU:s årskonferens 2015 hölls på Gullbrannagården 14-17 
maj, tillsammans med SAM. Det var en solig och varm för-
sommarhelg som lockade många besökare till den halländska 
kusten. Temat för helgen var Samtal – uppåt, inåt, utåt. Det 
var ett varierande program med bland annat gudstjänster,  
seminarier och en konsert. Årskonferensen inleddes med en 
öppningsgudstjänst på torsdagsförmiddagen i Skeppet med 
Britta Hermansson, en samling som fick inleda SAM och 
SAU:s ombudsmöten. Barnen hade under helgen sin egen 
konferens tillsammans med Hedvig & Helge. 

SAU:s ombudsmöte fortsatte sedan i Bryggan. 115 ombud 
var registrerade och fördelningen av metodområden var som 
följer, barn 24 personer, UV-scout 40 personer, ungdom 31 
personer, musik 10 personer och SAU-styrelsen 10 personer. 

Mötet inleddes av ordförande Johan Larsson och han presen-
terade hela styrelsen. Även SAU:s anställda presenterade sig. 
Presidiet under mötet bestod av; 
ordförande Daniel Wendefors, vice ordförande Ellen Larsson 
och protokollsekreterare Rickard Sjölander. Sex nya styrelse-
ledamöter valdes in på förslag från valberedningen. De sex 
var Stina Rudberg, Robin Ahlnér, Catharina Ekeräng, Hanna 
Johansson, Catarina Ahlander och Marcus Bernström. De av-

gående styrelseledamöterna och ordförande Johan Eriksson 
avtackades. Sofia Svensson valdes till ordförande på ett år.

Ombudsmötet beslutade att genomföra en stadgeändring 
som innebar att styrelsens storlek ska minskas från 14 leda-
möter och ordförande till 11 ledamöter och ordförande.

Kontorschef Anette Almquist redogjorde för det gångna årets 
ekonomi samt kommande budget och rambudget.

Generalsekreterare Mikel Celinder presenterade vad Bärar-
laget är för något och vad Bärarlaget kan göra för SAU:s med-
lemmar och föreningar.

Under fredagen fortsatte ombudsmötet tillsammans med 
SAM med samtal kring församlingens framtida roll. Det var 
en öppen samling som leddes av Magnus Sternegård.

Konferensen avslutades på söndagförmiddagen med en hög-
tidsgudstjänst där nya missionärer avskiljdes och nya pastorer 
ordinerades inom SAM.

Johan Hultberg,  
SAU-styrelsen
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SAU-styrelsen
År 2015 var ett spännande år för SAU-styrelsen. Vid årsmötet 
2015 tackade vi av Johan Eriksson som ordförande och Sofia 
Svensson klev in som ny ordförande. Även stora delar av sty-
relsen byttes ut, och det var en ny, relativt ung, styrelse som 
för första gången träffades för verksamhetsårets första styrelse-
möte i juni. Mycket roligt! Därefter har vi träffats fyra gånger 
till, likt ett ”vanligt” verksamhetsår. 

SAU är en fantastisk organisation, och det är vi tillsammans 
som formar och bär den. Styrelsen, personal på kontoret, an-
ställda i församlingar och inte minst våra hjältar: de ideella 
ledarna som finns i våra lokala församlingar runt om i lan-
det. Vad hade SAU varit utan alla ledare som vecka ut och 
vecka in samlar barn och ungdomar till UV-scout, barnkörer, 
tonårssamlingar och mycket mer? I år valde SAU-styrelsen 
att diskutera just ideellt engagemang i våra församlingar på 
visionsmötet som vi hade i januari 2016. Varför tror vi att 

människor vill engagera sig ideellt? Hur rekryterar vi ledare? 
Vad är vår rörelses styrkor respektive svagheter när det gäller 
att inspirera till ideellt engagemang? Detta är väldigt intres-
santa frågor att diskutera, och många tankar och åsikter lyftes 
under dagen. Att värna om våra ledare och att inspirera till 
att engagera sig ideellt är saker som vi hela tiden måste jobba 
med. 

Vi i styrelsen tror att 2016 kommer vara ett fortsatt spän-
nande och utmanande år, och vi ser mycket fram emot att få 
fortsätta jobba för att föra SAU framåt under året 2016! 

Allt gott och Guds rika välsignelse, 

Ellen Martinsson, 
ledamot i SAU-styrelsen
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Ekumenik och  
Samarbetsorganisationer
SKUR, Sveriges Kristna Ungdomsråd, är en mötesplats och ett 
nätverk för samarbete mellan kristna ungdomsorganisationer i 
Sverige. Målet för SKUR är också att ta tillvara de kristna barn- 
och ungdomsorganisationernas frågor i den svenska ekumeni-
ken i stort. SKUR möts vid fyra tillfällen/år för sammanträde 
och erfarenhetsutbyte mellan våra organisationer. 
Under 2015 har ett flertal nya personer kommit in i nätverket, 
och sammankallande blev under året Fredrik Wenell från SKR. 
Under 2015 har vi saknat möjlighet att medverka vid flera 
samlingar, men vi upplever fortsatt att SKUR fyller en viktig 
roll och att det är gott för SAU att finnas i ett nätverk av kristna 
barn- och ungdomsorganisationer för inspiration, relations-
skapande och samverkan.

NBUKI
Nordiska Barn- och Ungdoms- Kommittén inom IFFEC – 
International Federation of Free  Evangelical Churches, träffas 
årligen för delgivning och erfarenhetsutbyte. I NBUKI möts i 
första hand Generalsekreterare (eller motsvarande) och ibland 
även konsulenter från Missionskyrkorna i Danmark, Norge 
och Finland samt SAU och equmenia från Sverige.
2015 möttes vi i slutet av november på Arlanda för en dag där 
vi tillsammans får dela vad vi arbetar med, vilka utmaningar 
vi står i, men också för att ge varandra tips, stöd, uppmuntran 
och förbön. Trots olika nationaliteter så har vi också detta år 
oerhört mycket gemensamt och dessa dagar är givande på både 
ett personligt och organisatoriskt plan. Det fanns också planer 
på att mötas i Köpenhamn, detta fick ställas in pga att flera 
företrädare fick förhinder. Därför övervägs möjligheten att 
under 2016 mötas under flera dagar.

Bilda
Inom SAU så sker både lokal och central samverkan med Bilda. 
I vårt centrala arbete finns Bilda som en samarbetspartner inom 
mycket av våra ledarutbildningar och arrangemang. 2014 fat-
tades beslut om att Bilda inte gick samman med Sensus, varför 
2015 för SAU:s del fortsatt tämligen oförändrat i relation till 
Bilda. För vår del är Bilda en viktig samverkanspart, och vi ser 
därför fram emot en fortsatt och fördjupad samverkan. I och 
med beslutet 2014 så vill vi följa och vara med och forma den 
fortsatta processen för Bilda.

Hela människan
Hela människan är en organisation som samordnar samfun-
dens diakonala och sociala arbete. Vi har under året haft en 
samverkan framför allt kring ett läger för barn, där 
Marie-Louise Alsäter funnits med från SAU:s sida. Detta läger 

görs också i samverkan med socialsekreterare från olika kom-
muner och ger lägererfarenhet åt barn och familjer som annars 
skulle sakna möjligheter till detta.
Under årets Gullbrannafestival så fanns också Hela människan 
med som medarrangör under en föreläsning med Sebbe Staxx, 
där många frågor som bägge organisationerna anser viktiga 
lyftes fram.

LSU
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, organiserar 
Sveriges ungdomsorganisationer. De är ett forum för gemen-
samma ungdomsfrågor och kontaktorgan för nationella och 
internationella organisationer. LSU blir en viktig samarbets-
organisation för SAU, inte minst ifråga om att lyfta det civila 
samhällets funktion och roll. Genom att vara en gemensam röst 
så bildas en stark opinion i frågor som SAU själva saknar möj-
lighet att driva.

JLN
SAU har under året varit en av medlemsorganisationerna i 
Jönköpings Läns Nykterhetsförbund, JLN.
JLN är ett alkohol- och narkotikapolitiskt samarbetsorgan för 
ett stort antal organisationer som tillsammans arbetar för en 
alkohol- och drogfri livsstil.

Kallad
SAU finns i flera ekumeniska samarbeten, men under 2015 vill 
jag särskilt nämna Ungdomsledarkonferensen Kallad i 
Linköping där SAU tillsammans med Equmenia, EFK, Pingst 
Ung, Frälsningsarmén och SALT fick möta drygt 400 ung-
domsledare under en helg. Det bjöds på ett mycket gediget 
program med Gudstjänster, workshops och seminarier, och vår 
utvärdering slår fast att detta blev ett viktigt och uppskattat till-
fälle för många ungdomsledare. I nuläget är det inte bestämt, 
men troligt är att konferensen får en fortsättning framöver.

Övriga
Förutom ovanstående samarbetsorganisationer så pågår en 
mängd samarbeten av olika slag med församlingar, föreningar 
och organisationer. För SAU är det viktigt att inte bli en isole-
rad ö, utan vi vill utforska nya vägar och samarbeten som kan 
stärka oss än mer i vårt uppdrag.

Mikael Celinder
Generalsekreterare SAU
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Information och material

SAU-utskick
Några gånger per år gör vi utskick och vår målsättning är att 
göra en hel del av dessa via mail för att spara miljö och pengar. 
Utskicket är riktat för att passa mottagaren. De som får detta är 
alla chefsledare inom barn, UV-scout, tonår och musik, 
pastorer och ordföranden i församlingar som bedriver barn- och 
ungdomsarbete, medlemmar i de olika SAU-råden, SAU- och 
SAM-styrelsen, ungdomsledare och ungdomsrådsordföran-
den. Ett informationsbrev går även till de olika samarbetsorga-
nisationerna vi har inom Sverige och Norden.
Vi i SAU har nu tagit fram ett utskicksregister för att minska 
våra utskick och värna om miljön men även för att informa-
tionen ska komma fram till de personer eller grupper den be-
rör. Det är även viktigt att det meddelas till info@sau.nu om 
föreningarna byter utskicksansvarig. 

Hemsidan
SAU har en hemsida med mycket information och material 
www.sau.nu. Även www.ungtro.com uppdateras hela tiden. 
Det finns en kalender som talar om när alla arrangemang äger 
rum och en förstasida som tar upp aktuella händelser, senaste 
informationen och återblickar mm.

Informationsmail från SAU/Ung Tro
Metodområdet Ungdom har ett informationsmail som skick-
as ut till ett stort antal intresserade. Denna informationskanal 
är också tillgänglig för alla som vill tipsa om något i sitt sam-
manhang. Vill du ta del av detta mail så kontakta 
andreas@ungtro.com

Ledarinspiration och kurser
Varje år erbjuder sig konsulenterna att komma ut lokalt till 
församlingar och SAU-grupper för att ha en ledarsamling om-
kring något aktuellt ämne eller varför inte en inspirerande kör-
dag. Vanligt är att flera lokala grupper/körer går samman och 
ordnar en sådan här samling. Om ni är intresserade av detta 
hör av er till SAU info@sau.nu.

Samfundsinformation
Fem gånger per år skickar SAM ut sin samfundstidning till alla 
sina medlemmar. I redaktionsrådet finns även SAU med och 
bidrar med olika infallsvinklar. 

Varannan vecka cirkulerar även ett E-brev med samfundsinfor-
mation och även här är SAU med. Detta brev går i första hand 
till alla pastorer och ordföranden. Precis som SAU har SAM en  
hemsida som du hittar på www.alliansmissionen.se

Stadsbidrag
Varje år söker vi bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor (MUCF). Det underlag som vi använder 
får vi av våra lokala SAU-grupper. För att underlaget skall gälla 
måste SAU-gruppen vara självständig och ha medlemmar som 
aktivt gjort en handling som bekräftar att de är medlemmar. 
Detta arbete börjar för oss i november då vi gör ett utskick till 
alla redovisningsansvariga. Utskicket talar om vilka handlingar 
som vi behöver. Dessa handlingar vill vi ha in innan den 1 mars 
för att ha god tid att gå igenom dem innan våra revisorer börjar 
sitt jobb. De börjar handläggningen på våren för att vi sedan 
ska kunna skicka in ansökan till Ungdomsstyrelsen senast den 
1 september. Arbetet är hela tiden ett pågående samarbete 
mellan SAU och den lokala SAU-gruppen. SAU beviljades 
2015 ca 1561 kkr i stadsbidrag vilket var en minskning med 
10 kkr jämfört med 2014. Av stadsbidraget utbetalades ca 183 
kkr till SAU-grupperna.

Landstingsbidrag
Varje år söker vi bidrag från Jönköpings läns landsting och 
Västra Götalands regionen. Underlagen till det är alla våra 
arrangemang och ledarutbildningar, som sammanställs och 
skickas in till Jönköpings läns landsting den 31 augusti och 
Västra Götaland den 15 april. SAU beviljades 2015 1124 kkr 
i landstingsbidrag.

Ewa Altgärde 
Informationssekreterare SAU
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Stadgar
§ 1 
Svenska Alliansmissionens Ung-
dom (SAU) är en självständig 
organisation inom Svenska Al-
liansmissionen (SAM) som stöder 
dess församlingars arbete bland 
barn och ungdomar. 

Uppdrag 
§ 2 
Vi tror på en Gud, skapare, uppe-
hållare och frälsare, uppenbarad 
som Fader, Son och Helig Ande. 
Utifrån denna bekännelse arbetar 
SAU för att vinna människor för 
Kristus, verka för deras växande 
i tron, leda dem in i den kristna 
församlingen och så arbeta för 
Guds rikes tillväxt såväl i Sverige 
som i andra länder. 

Medlemskap 
§ 3 
Medlemskap i SAU erhålles 
genom lokala barngrupper, 
scoutkårer, tonårs-/ungdoms-
grupper och körer/musikgrupper 
eller liknande, eller som enskilt 
medlemskap. 

§4 
SAM-församlingarnas barn- och 
ungdomsgrupper tillhör SAU om 
begäran att stå utanför detsamma 
ej ingivits. Övriga barn- och 
ungdomsgrupper samt enskilda 
medlemmar beviljas medlemskap 
av SAU:s styrelse. 

Årskonferens 
§ 5 
Årskonferensen är SAU:s högsta 
beslutande organ och utgörs av 
valda ombud, samt av ledamö-
terna i SAU-styrelsen. 

§ 6 
Årskonferensen hålles före 
juni månads utgång på tid och 
plats som styrelsen för vart år 
beslutar. Kallelse skall tillställas 
ombuden senast 1 månad före 
konferensen. 

§ 7 
Vid årskonferensen skall följande 
ärenden förekomma: 
a. Verksamhetsberättelse och  
 ekonomisk redogörelse 
b. Revisorernas berättelse 
c. Beslut angående ansvarsfrihet 
d. Fastställande av budget 
e. Val av ordförande på ett år 
f. Val av styrelse. 
g. Val av revisorer och revisors-
ersättare 
h. Val av valberedning 
i. Andra ärenden som 
tillkommer årskonferensen att 
avgöra 

§ 8 
Beslut fattas med enkel majoritet 
där annat ej föreskrivs i dessa 
stadgar. Vid lika röstetal gäller 
den mening som ordföranden bi-
träder, vid personval avgörs ären-
det genom lottning. Styrelsen väljs 
med slutna sedlar. I övrigt sker 
öppen omröstning om årskonfe-
rensen ej beslutar annorlunda. 

§ 9 
Motions- och förslagsrätt till-
kommer medlemmar enligt § 4 
i dessa stadgar, samt ledamö-
ter i SAM-styrelsen och SAU: 
s revisorer. Vidare tillkommer 
förslagsrätt SAU:s styrelse. Mo-
tion till årskonferensen skall ha 
inkommit till styrelsen senast två 
månader före årskonferensen 
och vid förslag till stadgeändring 
senast fyra månader före nämnda 
konferens. 

§ 10 
Extra årskonferens hålls då SAU-
styrelsen så beslutar. Årskonfe-
rens skall också hållas på begäran 
av samtliga revisorer eller av 
minst en tredjedel av medlems-
grupperna. 

Ombud 
§ 11 
Medlemsgrupper enligt § 3 äger 

rätt att sända ombud till SAU:s 
årskonferens samt till regions-
årsmötet. Varje medlemsgrupp 
äger rätt att sända 2 ombud plus 
ersättare till årskonferensen 
och 1 ombud plus ersättare till 
regionsårsmötet. 

§ 12 
Rösträtt vid SAU:s årskonferens 
samt vid regionsårsmötet till-
kommer med en röst vardera 
befullmäktigat ombud. Leda-
möter i SAU-styrelsen 
har rösträtt vid årskonferensen, 
dock inte rösträtt i fråga om 
ansvarsfrihet eller val av 
revisorer. Yttranderätt 
tillkommer varje medlem i 
Svenska Alliansmissionens 
Ungdom. 

Styrelse 
§ 13 
SAU:s verksamhet handhas av 
en styrelse med säte i Jönköping. 
Styrelsen består av ordförande 
och 11 ledamöter. 11 ledamöter 
väljs av årskonferensen för en tid 
av tre år, år ett och två väljs fyra 
ledamöter, år tre väljs tre leda-
möter. 
Lokalföreningar inom SAU, 
församlingar inom SAM som 
inte har en lokalförening, samt 
Svenska Alliansmissionen äger 
rätt att nominera ledamöter till 
styrelsen. Styrelsen kan till sig 
adjungera ytterligare personer, i 
varje fall de finner det befogat. 
Valbar till SAU:s styrelse är den 
som är medlem i Svenska 
Alliansmissionens Ungdom. 
Styrelsen bör sammanträda minst 
tre gånger per år, och detta på 
kallelse av ordförande eller då 
minst sex ledamöter så begär. 
Styrelsen är beslutsmässig då 
minst två tredjedelar av ledamö-
terna är närvarande. Styrelsen 
utser inom sig ett arbetsutskott 
(AU) bestående av ordförande, 
vice ordförande samt en övrig 
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Ekonomi 
§ 15 
Räkenskapsår är kalenderår. 
Styrelsens åtgärder och för-
valtning granskas årligen av två av 
årskonferensen valda revisorer, 
varav en auktoriserad revisor. För 
revisorerna väljs två ersättare, 
varav en auktoriserad revisor. 

Valberedning 
§ 16 
Årskonferensen väljer årligen fyra 
ledamöter på två år, en från 
vardera av SAU:s fyra regioner. 
Dessa ledamöter föreslås på 
regnonårsmötena 
SAU:s arbetarkår väljer inom sig 
en representant på ett år vilken 
också är sammankallande för 
valberedningen. Valberedningen 
består av nio leda-möter. 
Valberedningen har till uppgift att 
förbereda val till årskonferensen.

Stadgeändring 
§ 17 
Ändring av dessa stadgar kan ske  
genom beslut av årskonferensen 

med två tredjedels majoritet. 
Gäller ändring § 18 erfordras 
beslut med två tredjedels 
majoritet av två på varandra 
följande årskonferenser. 

Upplösning 
§ 18 
Beslut om upplösning skall för att 
äga giltighet fattas med två tredje-
dels majoritet av två på varandra 
följande årskonferenser. Upplöses 
SAU skall disponibla medel tillfalla 
SAM.

ledamot. AU förbereder ären-
den till styrelsen samt beslutar i 
mindre frågor som inte kan anstå 
till nästkommande styrelsesam-
manträde. 
Styrelsen har rätt att tillsätta 
övriga erforderliga organ för 
verksamheten, vilka fattar beslut 
enligt regler, fastställda av SAU-
styrelsen.
Det åligger styrelsen att förbe-
reda ärenden till årskonferensen 
att verkställa årskonferensens 
beslut att i övrigt leda och an-
svara för SAU:s arbete och eko-
nomiska förvaltning, samt utse 
firmatecknare.

§ 14 
SAU:s metodarbete leds av råd: 
Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd, 
Musikråd. 
Antalet ledamöter i råden ska vara 
minst fem, max åtta, och fastställs 
årligen av SAU-styrelsen. Leda-
möterna i Barnråd, UV-scoutråd, 
Tonårsråd och Musikråd väljs av 
regionårsmötena med lika repre-
sentation från varje region. 



24 

Ewa Altgärde
Informations- 
sekreterare 50%

TOTALT ANTAL MEDLEMMAR 2014-12-31

Totalt antal deltagare:
Barn   1 640 deltagare    411 ledare       58 föreningar/församlingar 
Musik               510 deltagare      75 ledare      25 föreningar/församlingar
UV   3 373 deltagare    983 ledare      73 föreningar/församlingar
Ungdom  1 694 deltagare    402 ledare      58 föreningar/församlingar
Konfirmation    247 deltagare      56 ledare      19 föreningar/församlingar
Övrigt                357 deltagare      69 ledare      10 föreningar/församlingar

Totalt antal medlemmar:
0-5 år     416 medlemmar                      219 tjejer                                     197 killar
6-25 år           5 491 medlemmar                   2 834 tjejer                                  2 657 killar
26 år och uppåt      1 297 medlemmar                      674 tjejer                                     623 killar

TOTALT              7 204 medelemmar                   3 727 tjejer                                 3 477 killar

Arbetarkåren och statistik

Marie-Louise Alsäter
Barnkonsulent 50%

Jonas Abrahamsson
UV-scoutkonsulent 100%

Jacob Carlzon
Ungdom/utbildnings-konsulent 
50%  Vik. ungdomsledaransv. 
10% fr.o.m 1/8

Marcus Bernström
Bidragshandläggare 20%

Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent 100%

Anette Almquist
Kontorschef 75%

Mikael Celinder
Generalsekreterare 80%
Tjänstledig 20% (fr.o.m 
1/8)

Sara Vittgård
Musikkonsulent 60%

Kommentar om statistiken
SAU har strävat efter att underlätta statistiken för föreningarna. Därför har deltagarstatistiken förenklats till att bara 
behandla SAU:s metodområden. Där räknas varje deltagare en gång per metodområde. Föregående redovisningar 
har varje delaktivitet redovisats, följaktligen kunde en deltagare räknas flera gånger per metodområde. Då statistiken 
därför inte blir rättvisande från föregående år, har vi inte tagit med föregående års statistik.
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Matrikel
Expedition     Västra Storgatan 14,
      553 15 Jönköping
Telefon      036-30 61 50 vx
E-post      info@sau.nu
Hemsida     www.sau.nu
Plusgiro      1 42 97-6
Bankgiro      5499-1542

IUV-scoutmaterial 
Prevox  
Telefon       0733-149770  
E-post       jan@prevox.se  
Kontaktperson      Jan Holmer

CAMPING- OCH FRITIDSGÅRDAR
Bödagården (stiftelse)  380 74 Löttorp
Telefon       0485-220 59, 0485-224 89(fax)
Hemsida       www.bodagarden.nu
Föreståndare       Birgitta Carlsson

Gullbrannagården      310 31 Eldsberga
Telefon        035-421 80, 035-461 80(fax)
E-post        mail@gullbrannagarden.se
Hemsida       www.gullbrannagarden.se
Föreståndare       Ewa och Magnus Bylander

Långserums Fritidsgård 560 13 Hok
Hemsida  www.langserum.se
Vaktmästare  David och Johanna Nordquist
Telefon  0393-200 43
Info/bokning  Gunvor Staiger, 
E-Post  gunvor.staiger@alliansmissionen.se 
Telefon  036-30 61 72

SKOLOR
Mullsjö Folkhögskola  565 32 Mullsjö 
Telefon  0392-374 04 (fax)
E-post  info@mullsjo.se
Hemsida  www.mullsjofolkhogskola.nu
Ordförande  Inge Johansson, 0370-921 88
  Anderstorpsvägen 8,
  335 33 Gnosjö
Rektor  Tell-Inge Leandersson 
Telefon  0392-374 17
E-post  tell-inge@folkbildning.net
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SAU

Styrelse
Svensson Sofia, sofia.svensson@sau.nu (Ordf.)
Sjöberg Simon, sjoberg.simon@hotmail.com (Vice ordf.)
Ahlner Robin, robinahlner@gmail.com
Alander Catarina, catarina.elmvik@gmail.com
Ekeräng Catharina, catharinaekerang69@gmail.com (SAM)
Foulade David, dfouladi@hotmail.com
Hultberg Johan, hltbrg@mensa.se
Johansson Hanna, hanna@prevox.se
Kinderbäck Mirjam, mirjam.kinderback@jonkoping.se (SAM)
Manfredsson Sara, sara_manfredsson@hotmail.com
Martinsson Ellen, ellenmartinsson@hotmail.com
Rudberg Stina, stinarudberg@hotmail.com
Rundblad Jersenius Emma, emma.r.jersenius@gmail.com
Wendefors Daniel, daniel_wendefors@hotmail.com

Arbetarkåren
Generalsekreterare  Celinder, Mikael, 036-306177, mikael.celinder@sau.nu
Kontorschef  
Barnkonsulent  Alsäter Marie-Louise, 036-306175, marie-louise.alsater@sau.nu
Ungdomskonsulent  Joakimson Andreas, 036-306176, andreas@ungtro.com
Infomationssekreterare  Altgärde Ewa, 036-306172, info@sau.nu 
UV-scoutkonsulent  Abrahamsson Jonas, 036-306173, jonas.abrahamsson@sau.nu 
Musikkonsulent  Vittgård Sara , 036-306174, sara.vittgard@sau.nu 
Ungdoms/Utbildningsskonsulent Carlzon Jacob, 036-306168, jacob.carlzon@sau.nu
Bidragshandläggare  Bernström Marcus, 036-306165, marcus.bernstrom@sau.nu 

KOMMITTÈER; STYRELSER OCH RÅD

Arbetsutskottet (AU)
Svensson Sofia, Sjöberg Simon, Martinsson Ellen (se SAU-styrelse)

Barnrådet
Alsäter Marie-Louise (se Arbetarkår) 
Henrysson Lovisa
Elm Kullingsjö Ann-Louise
Magnusson Jennie,
Rosman Malin, malin_henrysson@hotmail.com
Wendefors Daniel (se SAU-styrelse)

UV-scoutrådet
Abrahamsson Jonas (Se Arbetarkår)
Ahlander Catarina (se SAU-styrelsen)
Catoni Alma, alma@klockargardskyrkan.se
Dahlgren Ulrika, joulda@spray.se
Davidsson Jonas, jonas@ilbrev.se
Kaspersson Kristoffer, saab_kk@hotmail.com
Park Klas-Göran, klasse.park@swipnet.se
Pripp Sara, sara.pripp@hotmail.com
Sjölander Rickard, rickard.karlsson@mbox316.tele2.se

Tonårsrådet
Ahlnér Robin (se SAU-styrelse)
Bergenholtz Henrik, henrikb81@hotmail.com
Carlzon Jacob (se Arbetarkår)
Frankner Amanda
Lindqvist Elin, elin.piano@hotmail.se
Joakimson Andreas (se Arbetarkår)
Magnebäck Anders, anders@magneback.se
Martinsson Johannes, martinsson.johannes@gmail.com

26 



27 

Musikrådet
Catoni Kristine, kristine_catoni@hotmail.com
Hämäläinen Jonathan, jonatan.ham@gmail.com
Manfredsson Sara (se SAU-styrelse)
Säll Maria, maria.sall@jonkoping.se
Thorstensson Noomi, noomi.t@hotmail.com
Vittgård Sara (se Arbetarkår)

SAU:s REPRESENTANTER I STYRELSER, RÅD OCH KOMMITTÉER
SAM-styrelsen Celinder Mikael, (se Arbetarkår)
 Rundblad Jersenius Emma, (se SAU-styrelse)

Sverigerådet Johansson Hanna (se SAU-styrelse)

Internationella rådet SAM Rudberg Stina, (se SAU-styrelse)

Internationella rådslaget (IA) Abrahamsson Jonas(Se Arbetarkår) 
 Joakimson Andreas, (se Arbetarkår)

 
Studentpastorsnämnden Celinder Mikael (se Arbetarkår)

Bolagsstyrelsen Gullbrannagården Ekdahl Andreas 
 Jönsson Tomas
 Ahlriksson Maria

Stiftelsen missionsfastigheter Swahn Hans 
Bödagården Backstig Daniel 

Långserum Fritidsgård Ekztröm Martin

Nordiska barn- & ungdomskommittén IFFEC Celinder Mikael (se Arbetarkår)

Nätverk för Sveriges Kristna   
Ungdomsrörelser SKUR Celinder Mikael (se Arbetarkår)
          

Stiftelsen Mullsjö Folkhögskolas huvudmannakår 

Till och med årsstämma 2017
Rundblad Jersenius, Emma (Se SAU-styrelse)
Sjöberg Simon (Se SAU-styrelse)
Sjölander Maria
Zakrisson Lars-Erik

Till och med årsstämma 2018
Celinder Mikael (se Arbetarkår)
Hansen Jesper
Ellen Larsson
Johansson Ing-Britt

Till och med årsstämma 2019
Isaksson Sofia
Liljedahl Lisa
Vakans
Ström Birgitta
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www.sau.nu


