
Kommer våra utskick till rätt person?
Du som fått detta utskick står som 
utskicksansvarig i det system, NGO-PRO, 
som vi använder för våra utskick. Det är en 
databas ni som föreningar själva kan 
uppdatera med korrekta uppgifter. Vi 
rekommenderar varje förening att ha en 
utskicksansvarig som kan ta emot 
informationen och se till att den kommer 
upp på rätt plats, så kontrollera gärna att 
rätt person står som utskicksansvarig där.
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Hej och god fortsättning!
Här kommer årets första utskick ifrån oss på SAU. Vi fick ett fantastiskt fint avslut på 2018 
med deltagarrekord på vårt nyårsläger på Gullbranna och nu ser vi fram emot ett fullspäckat 
2019! Närmast ligger vår inspirationsdag för församlingarnas tekniker och resten av året 
kommer vi fylla med alltifrån storläger för UV-scout till en maxad Gullbrannafestival och allt 
möjligt där emellan. I det här brevet finner ni ett antal affischer för olika arrangemang som 
kommer ske framöver. Dessa kommer också finnas tillgängliga digitalt på www.sau.nu ifall ni 
behöver för utskrift eller kanske för digital distribuering. Håll gärna koll på vår hemsida och i 
våra andra digitala kanaler för mer information kring det som händer. 

Något som vi gärna trycker på lite extra just nu är vår kommande ledarkväll/regionsårsmöte!
Vi kommer även i år att fira Smålands inofficiella nationaldag samtidigt som vi har våra 
regionårsmöten. Fössta tossdan i mass är det även i år som gäller alltså och i år gör vi 
samtidigt en mycket intressant ledarkväll med Åke Samuelsson, känd i många sammanhang 
som skapare till de populära berättelserna om ”Munken & Kulan”. Åke kommer att undervisa 
kring ”Att prata tro med barn & unga” och vår önskan är att det ska bli en kväll som kan stärka 
självförtroendet bland oss ledare att tala om det viktigaste vi har, vår tro på Jesus Kristus, 
med deltagarna i våra verksamheter, t.ex. genom en andakt. 
Vi ser gärna att ni anmäler er närvaro till info@sau.nu så vi kan planera fika på bästa sätt.
Välkomna till Skillingaryds missionskyrka den 7 mars kl. 18.30! Mer information kommer 
också i sociala medier.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er till oss och kom ihåg att vi på SAU-kontoret gärna 
kommer ut och besöker våra församlingar/föreningar. Våra konsulenter sitter på mycket 
kunskap inom respektive verksamhetsområde och det går alldeles utmärkt att höra av sig och 
boka någon av oss så kommer vi ut i mån av tid!

Med önskan om Guds rika välsignelse!
Jacob Carlzon
Generalsekreterare, SAU

http://www.sau.nu/
mailto:info@sau.nu

