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Inledning
För ungefär ett år sedan satt jag i matsalen på högskolan med
min slumpmässigt sammansatta grupp och åt lunch. Vi runt
bordet hade inte umgåtts innan och samtalet var därför trevande.
För att lätta upp stämningen ställer en av tjejerna frågan om
vad vi skulle göra till helgen och vänder sig först till mig som sitter
närmast. Tankarna flyger genom huvudet, eftersom det var i
slutet av januari så innehöll min helg två årsmöten hemma i
församlingen och ett styrelsemöte med SAU. Febrilt funderade
jag på hur jag kunde krydda sanningen en aning för att samtalet
skulle fortsätta i sin lätta ton.
- Jag ska på några möten, svarade jag försiktigt.
Många hade säkert släppt det där och tänkt att jag var minsann
inte så kul, men min klasskamrat var mer av den nyfikna sorten
och ställde följdfrågor: Vad var det för möten? Om jag gjorde
sådant ofta? Fick jag inte betalt? Samtalet slutade att handla
om vad vi skulle göra i helgen och handlade nu istället om ideellt
engagemang och hur imponerade de var av människor som gav
av sin tid utan att kräva något tillbaka.
För mig är det inget konstigt, jag är uppvuxen i kyrkan och van
vid att livet fungerar på detta sätt. Jag förstår dock att det för
en del är otrampad mark och när jag då hör mig själv berätta
om min församling, SAU och allt det som är mitt liv så blir jag
stolt. Stolt över att får vara en del av en rörelse där andra är
i fokus istället för mig själv. En rörelse där människor lägger
fredagskvällar, måndagskvällar, en vecka av sin semester,
helger i tid och otid för att barn och unga ska få möjlighet att
höra om Jesus.

Tack för allt du gör! SAU vore inget utan alla er som åker direkt
från jobbet till UV, som betalar för att få hjälpa till på GF, som
planerar sin semester för att hinna med ett eller flera av våra
läger. Tack för allt det du bidrar med, dina gåvor, din glädje
och din berättelse. Alla kan vi minnas och berätta om en ledare
som betytt extra mycket för just oss på vår vandring genom
livet och i vårt möte med Jesus. Den ledaren får vi sedan vara,
den någon annan kommer att minnas på ett speciellt sätt.
Vi får nu återigen mötas och blicka både framåt och bakåt, i
år lite extra i och med vårt jubileum. Med tacksamhet får vi se
tillbaka och minnas de människor som la grunden för mer än
100 år sedan och med förväntan ta avstamp inför många 100
år till (om vår Herre dröjer).
Stolthet och tacksamhet fyller mig en helg som denna. Stolt
över SAU och tacksam till SAU men framförallt stolt och tacksam
över att få kalla mig kristen. Låt Jesus få fortsätta vara det
som håller oss samman trots våra olikheter. Låt aldrig något
skymma Jesus, låt Jesus vara svaret på varför vi lägger ner all
denna tid och allt engagemang.
Tack!
/Sofia Svensson, Ordförande SAU
sofia.svensson@sau.nu
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Barnrådet leder tillsammans med barnkonsulenten barnverksamheten på SAU. Barnrådet träffas ca. 4 tillfällen/år för att dra upp riktlinjer och föra samtal om hur metodområdet barn ska arbeta. Detta görs för att man på bästa sätt ska stödja föreningarna som är medlemmar i SAU.
Ledare
Rådet vill stötta SAU:s ledare i församlingarnas barnverksamhet
på olika sätt. Vi vill också påminna ledarna om att de är en
stor och viktig del i församlingslivet. Ett par huvudområden vi
arbetar med är:
Hemsidan
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 huvudrubriken Materialtips för barn finns det information
om böcker och övrigt material.
Församling
Det är viktigt att alla åldersgrupper känner sig delaktiga i
församlingslivet och i Gudstjänsten. Som barnkonsulent i SAU
har barnkonsulenten möjlighet att besöka församlingar och
föreningar för att bl.a. medverka i Gudstjänster för alla åldrar.
Det är roligt och inspirerande att möta olika församlingar och
att få en inblick i det lokala arbetet. Detta är något som är en
stor förmån att få göra.
I Trygga händer
SAU vill i samverkan med SAM hjälpa ledare och deltagare att
känna sig så trygga och rusta ledare att vara väl förberedda i
sitt ledarskap. Därför anordnar vi bl.a. kursen I trygga händer
(ITH). Detta är en kurs som Frälsningsarmén arbetat fram
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och bl.a. berör frågor kring hur man förebygger övergrepp av
olika slag och hur man kan upptäcka att barn och ungdomar
far illa. Utbildningen fokuserar på att både barn, ungdomar
och ledare i vår verksamhet skall känna sig trygga, vilket är en
ange¬lägenhet för alla. Vårt mål är att alla SAU-ledare skall
ha gått denna kurs, så att man i barn och ungdomsgruppen
kan arbeta utifrån detta material.
Föreläsare i ITH är: Lars-Gunnar Wettebrand, Marie Drewitz,
Rickard Thoursie och Ulf Häggqvist. Mer information om ITH
finns på www.sau.nu/ith.
Barnkonferens
SAU arrangerade under SAM:s årskonferens på Gullbrannagården en Barnkonferens. Temat för konferensen var Hjärtslag,
och mycket genomsyrades av SAM:s internationella arbete.
Även i år samlades hela konferensen till ”God morgon Gullbranna”
varje morgon. Under denna samling talade Ulf Häggqvist och
han fick också besök av Gabriel och dockan Åsskar. Varje dag
avslutades den gemensamma samlingen med sång.
Ett ledargäng ansvarade tillsammans med Gabriel och
dockan Åsskar för barnmötena och dessa möten bestod av ett
varierat program med sång och musik, berättelser, förkunnelse,
bön, lekar och gemenskap. Musiken under samlingarna leddes
av Maria Säll. Intresset var stort och varje dag besöktes
samlingarna av ca 100- 150 barn och vuxna. Under konferensen
arrangerades också ett stort båtrace, inför vilket det byggdes
båtar både på barnkonferensen och i husvagnarna.
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Familjelägret
Familjelägret vänder sig till ensamstående föräldrar och deras
barn som under fem dagar får tillfälle till en semesterupplevelse
med skratt, lek, bad och aktiviteter, och samtidigt återhämtning,
avkoppling och reflektion.
Platsen är Långserums Fritidsgård och programmet är varierande
och ambitionen är att det skulle finnas något för alla. Förutom
programaktiviteter finns ett flertal ledare med, som medverkar
till att skapa ett härligt sammanhang där vi under veckan bor,
äter och lever tillsammans.
Under veckan hölls föredrag av Stefan och Cecilia Elg, Vetlanda: ”Att vara förälder - gränslöst roligt?” och Ulrica Kuch
Heidari, Jönköping: ”Vägledande föräldraskap”. Kombinerat
med detta finns också egentid för de vuxna – uppskattat och
välbehövligt!
Samtidigt möts barnen i storsamlingar som i år handlade om
en läkarstation där mycket roligt hände under olika teman
som t.ex: ”Att bli förlåten” och ”Vad bygger vi vårt liv på?” Efter
storsamlingen hade vi uppdelat i mer åldersspecifika program
och aktiviteter.
Familjerna hade också olika gemensamma programpunkter,
där vi bland annat gjorde en utflykt tillsammans, hoppborg
och sumodräkter, lägerbål, tacofest med öppen scen, bad,
fotboll - allt i en härlig gemenskap. Totalt deltog 13 familjer
och i dessa familjer fanns det 28 barn och tonåringar.

Frukost för söndagsskolledare
Den 15 oktober anordnades en frukost för söndagskolledare
i Betelkyrkan, Vaggeryd. Ambitionen med samlingen var att
förmedla uppmuntran och inspiration i rollen som söndagsskolledare och samtidigt få njuta av en härlig frukost. Under
frukosten talade Irén Björnell utifrån sina tankar om, och
erfarenheter av, söndagsskola och barnverksamhet. Iréne brinner
för att förmedla tron på barns språk. Detta blev en mycket
omtyckt samling för de ca 70 deltagare som var med.
Tro genom livet:
Under hösten har vi haft samling tillsammans med SAM på
temat Tro genom livet. Samlingen riktade sig till pastorer och
församlingsanställda och föreläsare var Magnus Sternegård
och Alf B Svensson. Magnus huvudtema var hur man som församling kan stötta familjer att tala om tro i vardagslivet i tron
på att Gud gett föräldrar ett ansvar i barnens andliga fostran.
I detta har församlingen en viktig roll att vara vägledande
partner till familjerna. Alf talade kring liknande ämnen utifrån
perspektiv han fått av att länge ha arbetat med denna typ av
frågor. Sammantaget blev det en mycket bra dag som vi är
tacksamma för och som ger riktning för det framtida arbetet.
Marie-Louise Alsäter, Barnkonsulent SAU
marie-louise.alsater@sau.nu
036-30 61 75

Barnrådet

Malin Rosman (Ordförande)
Ann-Louise Elm Kullingsjö
Daniel Wendefors
Jennie Magnusson
Lovisa Henrysson
Marie-Louise Alsäter
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UV-scoutrådet hade 4 sammanträden under 2016 där man behandlade aktuella
frågor och utmaningar. Träffarna är enligt tradition förlagda till fredagkvällar och
fördelas mellan SAU:s expedition och medlemmarnas hemorter. UV-scoutrådets
representanter är delaktiga i flertalet av UV-scouts arrangemang.
UV-scoutrådet
Rådet välkomnade 2 nya representanter under 2016, Alma
Catoni och Hannah Gunnarsson. Vi avtackade Henrik
Smedelid och Catarina Ahlander för deras medverkan i rådet.
Catarina satt som representant för SAU-styrelsen och Henrik
har varit en stabil kugge i UV-scoutrådet under ett flertal år.
Under året besökte medlemmar från rådet ett antal kårer på
UV-scoutkvällar, UV-scoutinvigningar och andra högtider.
UV-scouts Ledarhajk
Den 2-3 april arrangerade UV-scoutrådet en ledarhajk på
Långserums fritidsgård. Helgen började med ett besök i Hattens
naturreservat som bland annat erbjuder ett vackert vattenfall.
På programmet fanns förstås också lägerbål, andakt och
uteaktiviteter. Maria Ahlriksson gästade på söndagen och höll
ett bibelstudium på temat” Barn och tro”.
UV-scoutläger
Närmare 3300 scouter, ledare och volontärer var med på något av de 9 UV-scoutläger som arrangerades under vecka 24
och 26. Temat för bibelstudierna hade fokus på mission och
hette ”Något större”. Dramat handlade om hur vi alla människor
kan bli använda av Gud.
Insamlingen på lägret hade 3 teman: Människovärde, Utbildning
och Vattenförsörjning. Sammanlagt samlades det in 323 273:till förmån för barn i Egypten, Mocambique, Centralasien
och Tchad. 2016 arrangerades 9 läger på följande 7 platser:
Sjöholmen (Rydaholm), Hjulvhult (Hestra), Långserums
Fritidsgård (Svenarum), Ryden (Fegen), Råås Gård (Tranås),
Skärvhult (Marieholm), Mosshemmet (Eksjö).
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UPPLEV
Sista veckan i juli genomfördes för tredje gången en fjällutbildning
för UV-scoutledare. Denna gång gick fjällvandringen runt det
mäktiga fjällmassivet i Sylarna. Turen började på norska sidan
i Nedalshytta, sedan vidare upp i fjällen genom Ekorrdörren
och till Sylarnas fjällstation. Efter en topptur till Storsylen 1762
meter över havet fortsatte turen runt norra delen av Sylarna
och tillbaka till Nedalshytta. I Sylarna finns enorma vidder på
kalfjället, dramatiska fjälltoppar och glaciärer. Landskapet
inbjuder till härliga upplevelser och fin gemenskap. I kursen genomförs moment som är nödvändiga för att klara av en vecka
i fjällvärlden. Övernattningarna sker i fjälltält och största delen
av maten lagas på friluftskök.
UVa-natta
I år var det Eksjös UV-scoutkår som bjöd in till sin fina hajkplats Koporten vid Hunsnäsens strand den 16-17 september.
På fredagskvällen byggdes vindskydd för ca 20 patruller och
200 deltagare.
Tävlingen genomfördes i form av en stadsorientering vilket
satte en härlig prägel på årets UVa-natta. Stora torget i och
stadskärnan i Eksjö fylldes under lördagen av UV-scouter. I år
stod Stensjön för den bästa insatsen och tog hem förstapriset.
Scoutinvest
Den 7-9 oktober tillbringade ett härligt gäng med närmare
60 ledarscouter och ca 20 ledare en helg på Långserums
Fritidsgård. Innehållet 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

WWW.SAU.NU/UV

och mycket utomhusaktiviteter. Det genomfördes åtta stycken
olika projekt, bland annat brobrygge, risflotte, primitiv matlagning, energiprojekt m.m.
Växtverk
Årets Växtverk-gäng var lite mindre än vanligt men ett härligt
gäng ledarscouter. Steg I av kursen genomfördes på hajkplatsen
i Klinta utanför Bottnaryd och steg II på Långserums Fritidsgård. På kursen som vänder sig till blivande ledare får man
bland annat lära sig mer om friluftsutrustning, karta och
kompass, knopar m.m. Helgerna innehåller scoutliv och härlig
gemenskap på kristen grund.
UV:scouts stödkassa
Varje år delas medel ut till kårer som behöver ekonomiskt stöd
för att köpa in tält eller utrustning till kåren. 2016 delades det
ut 70 000:- genom stödkassan, fördelningen såg ut enligt
följande:
Onsala UV-scoutkår 10 000:Bockara UV-scoutkår 11 000:Forserums UV-scoutkår 15 000:Vilske-Kleva UV-scoutkår 4000:Lidhults UV-scoutkår 7000:Älgabäcksryds UV-scoutkår 10 000:Månsarps UV-scoutkår 13 000:-

UV-scoutmaterial och webshop
Materialet inventeras och utbudet utökas årligen. I år togs det
bland annat fram nya UV-scoutreflexer i slapwrapformat och
nya mössor producerades för att uppmärksamma UV-scouts
75-årsjubileum 2017.
Kristus har Segrat – Vi kan segra!
Jonas Abrahamsson, UV-scoutkonsulent SAU
jonas.abrahamsson@sau.nu
036-30 61 73

UV-scoutrådet

Klas-Göran Park (Ordförande)
Rickard Sjölander
Kristoffer Kaspersson
Ulrika Dahlgren
Hannah Gunnarsson
Jonas Abrahamsson
Jonas Davidsson
Alma Catoni
Sara Pripp
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Musikrådet träffas fyra gånger per år och planerar arrangemang och kurser utifrån
Musikrådets handlingsplan 2016-2017. Vi träffas till roliga och inspirerande träffar,
mestadels förlagda till söndagseftermiddagar på SAU:s expedition.
Barnkörledarutbildning
Under hösten 2015 startade vi upp vår Barnkörledarutbildning
för första gången. Upplägget för den är att vi träffas tre kvällar
under första terminen, tre kvällar plus en avslutande heldag
under andra terminen. Under denna utbildning hinner man gå
igenom ganska mycket, t ex dirigering, instuderingsmetodik, uppvärmningsövningar, samtal om ledarskap, andakt, materialtips, församling och musik m.m. Vi är väldigt glada för denna
kurs och ser den som ett återkommande arrangemang.
Under våren -16 avslutades den kurs som startade hösten 2015
och som höll till i Tenhults Allianskyrka. Det var nio deltagare
i denna grupp, och kursen avslutades med en heldag då vi
också fick besök av inspirerande Zandra Adolfsson.
Under 2016 har det också varit en grupp med sex barnkörledare som har träffats i Åkeredskyrkan, Göteborg. Kursen
pågick från januari – november, och även den avslutades med
en heldag då Irén Björnell hade ett intressant pass med oss.
Ledare för kursen är Sara Vittgård.

8

GF Vinter
Den 27 februari genomfördes upplaga två av GF Vinter,
även denna gång förlagd till Bankeryds Missionsförsamling.
Återigen blev gensvaret stort, en riktigt bra och uppskattad
kväll med många besökare. Kvällen inleddes med GF18 där
John Ahlström predikade, sedan fanns Jonas Helgesson, Agnes
Grahn, Beck Corlan, Chip Kendall och Soundtrack:Soul med
fler bland de medverkande.
Ledarkväll inför Barnkörläger
Den 18 mars genomfördes en ledarkväll på ett av våra barnkörläger, det som låg i Huskvarna Allianskyrka. En kväll där
fokus låg på att sjunga igenom sångerna i årets lägermaterial,
och få tid för gemenskap och bön. En kväll som gav mersmak.
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Barnkörläger
Den 19-20 mars var det fest! I Rydaholm, Eksjö, Skillingaryd,
Huskvarna, Mullsjö och Skene samlades totalt 533 barn och
ledare för att sjunga tillsammans under helgen. Räknar man
också med lägerledare och komp var det ca 565 p involverade
i denna helg – fantastiskt!
Årets material hette ”Himmelskt abonnemang”, ett bra
och varierat material. I år valde musikrådet att erbjuda alla
församlingar som hade grupper med på ett läger att köpa
in skivor till alla lägerbarn ifrån sin egen församling. Vi tror
att sången har en unik förmåga att förmedla ett budskap,
och ville uppmuntra församlingarna till att skicka med dessa
Jesuscentrerade sånger ut i hemmen i sin närhet. Detta var det
många som nappade på, vi tryckte upp ca 350 skivor jämfört
med 120-150 st tidigare år. Vi gjorde också en skiva med
enbart musikbakgrunder.
Ledare för lägren 2016 var: Kristine Catoni, Sofia Karlsson,
Frida Elmgren, Maria Säll, Matilda Ahlnér, Emma Wallesjö,
Matilda Elg, Linnea Stenmarker, Sara Vittgård, Rebecca Toth,
Ann-Louise Kullingsjö Elm, Jenny Emmoth Johnsson.
Gullbrannafestivalen
Under festivalen har musikrådet som huvudsaklig uppgift att
ansvara för infodisken och signeringen. I år valde vi att bygga
ut infodisken med en liten loungedel ”SAUlsidan”, där man
gärna fick slå sig ner i soffan och käka popcorn. En gång om
dagen var det också ett musikquiz på dagens artister.
Läs mer om årets festival under ungdom.

Measure
Den 22-23 oktober var det dags för Measure igen i Jönköpings
Allianskyrka, och det var ett 85-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 uppskattat musikquiz av och med Jonatan
Hämäläinen. På söndagen sjöng vi några sånger i gudstjänsten,
och sedan på eftermiddagen anslöt också årets gästartister
– Twelve24 (UK). Det blev ett fantastiskt möte mellan detta
DJ/hiphop-gäng och körens fylliga klang, en väldigt häftig
upplevelse! Konserten blev en energifylld tillställning där kören
ibland stod bakom Twelve24 och ibland framför.
Ledare för lägret var Sara Vittgård, pianist Ida Ylenfors och
praktiska ledare Jonatan Hämäläinen, Carl Lundgren och
Kristine Catoni.
/Sara Vittgård, Musikkonsulent SAU
sara.vittgard@sau.nu
036-30 61 74

Musikrådet

Maria Säll (Ordförande)
Kristine Catoni
Noomi Thorstensson
Jonatan Hämäläinen
Rebecca Johansson (HT)
Sara Manfredsson (VT)
Carl Lundgren (HT)
Sara Vittgård
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Ungdom

WWW.SAU.NU/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. Här följer en kort summering från Ungdomsrådet av det som hänt under 2016.
GF VINTER
För andra gången arrangerades GF VINTER i Bankeryds
Missionskyrka. Det är Gullbrannafestivalen ihop med församlingen
som arrangerar denna minifestival. Kvällen innehöll en rad
olika ingredienser som gudstjänst, konserter med Chip Kendall
(UK), Noomi, Daniel Tyngel, Agnes Grahn, Soundtrack: Soul,
Beck Corlan (RO) och talarna Jonas Helgesson och John
Ahlström mfl. Intervjuer, presentation av sommarens festival,
DJs, utställningar och serveringar fanns också på plats. Ett
program för alla åldrar som lockade till sig en publik runt 600
personer.
Alpernaresa för Unga Vuxna
En ny satsning 2016 var en skid- och undervisningsresa till
Alperna som SAU arrangerade tillsammans med Fjällstugan
i Jönköping. Busschaufförer och idéskapare var Jonas Catoni
och Henrik Bergenholtz som är vana researrangörer. 11-19
mars åkte 36 personer till skidorten Brixen Im Thale i skidområdet SkiWelt i Österrike. Sju dagar med bästa skidåkningen,
undervisning med Andreas Samuelsson, god mat och härlig
gemenskap. Vi har länge haft en längtan att göra ett arrangemang för denna målgrupp och det hela föll mycket väl ut. En
viktig satsning på en ålder som vi ibland har svårt att nå i övrig
verksamhet. Succén är tillbaka nästa år igen.
Påskkonferensen Tre Dagar
Tre Dagar arrangerades 24-27 mars på Kungsporten i
Huskvarna. Det var Team Med Uppdrag, Kungsportskyrkan
och SAU/Ung Tro tillsammans med Bilda som arrangerade
denna konferens för elfte 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 Åsa Björk, Leif Carlsson, Olivia
Liebgott, Joakim Henriksson, Rebecka Werner, Lil Lilies, Josefin
Lennartsson, Beck Corlan. Mer info: www.tredagar.se
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Gullbrannafestivalen 2016
Den 7-10 juli arrangerades Gullbrannafestivalen för artonde
gången. Arrangörer var i vanlig ordning SAU, Gullbrannagården,
Erikshjälpen, Bilda och medlemmar från Centrumförsamlingen i
Forserum, Älgabäcksryds Missionsförsamling, folk från Hillerstorp,
Gnosjö, Gullbranna, Skärstad mfl, . Årets upplaga lockade
åter en stor publik, campingen 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.
Cirka 100 programpunkter varav 60 konserter med bl.a. Humming People (NO), Paul Colman (AUS), Dan Bremnes (CA),
Twelve24 (UK), Daniel och Emil Norberg, A Treehouse Wait,
Open Hands (US), Leviticus, Moriah Peters (US), Vanbot,
Disciple (US), Capital Kings (US), Danny Saucedo, LZ7 (UK),
Cory Henry (US) mfl. Talare var bl.a. Rickard Sundström,
Daniel Wramhult, Alf B Svensson, Jonas Helgesson och Syster
Lena. Festivalen är en mix för hela familjen med seminarier,
turneringar, missionsloppet, gudstjänster, bad, talangjakt,
familjeaktiviteter, barnmöten, happenings, workshops, bön &
lovsång och givetvis mycket musik. En optimal festival för alla
åldrar. Hemsida: www.gullbrannafestivalen.com

UNGTRO16 – Gullbrannalägret
En av årets stora höjdpunkter, både för deltagare och ledare.
Även i år hade vi ett fantastiskt läger tillsammans med Gud
och runt 1000 ledare och deltagare. I år var vädret inte riktigt
på vår sida tyvärr… så något strandhäng blev det tyvärr inte!
Men vi tar nya tag och packar badbollarna till 2017 istället.
Lekar, fotbolls- och beachvolleyturneringar blandas på lägret
med mer allvar i form av temasamlingar, bibelstudier och fantastiska gudstjänster. Talade i år gjorde b.la Sara Lindholm,
Emma Jonsson och Jakob Fhager Bjärkhed. Årets insamling
slog nya rekord, mycket tack vare ett fantastiskt missionslopp!
Allt som allt en fantastisk vecka som gav mycket mersmak!

WWW.SAU.NU/UNGDOM

Ledardygn
Dygnet innan tonårslägret arrangeras Ledardygnet. Ett
förberedande dygn inför lägret fyllt med mycket utbildning.
Henrik Nilsson och Håkan Wetterö var årets talare.
Bödalägret
8-13 augusti var det dags för Bödalägret på Bödagården
på Öland. Lägret innehöll bla bibelstudium, lägerbål, bad,
samtal, volleyboll, temasamlingar, goda måltider, bön och
lovsång, strandfest mm. Lägret hade omkring 240 deltagare.
Veckan ger en meningsfull gemenskap med ett meningsfullt
budskap. En perfekt avslutning 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 7 oktober. Succén med arrangemanget på en fredag
fortsatte och mycket folk kom. Kvällen innehöll bla konsert med
kören Livslust, konsert med Twelve 24 (UK), Gudstjänst med
Fredrik Milde och lovsångsband. Under kvällen utsågs även
årets Tonårsledare och årets Ungdomsledare. Vinnare blev
Alma Catoni - Malmäck, Matilda Winberg - Åsarp, Daniel
Svenningsson - Reftele, Julia Hördegård och Henrik Hördegård
– Ramkvilla. En mycket härlig kväll då vi fyller Arken med
ungdomar och ledare.

Nyårsläger
En tradition lika stark som julafton själv. Årets nyårsläger
lockade ca 350 ungdomar och ledare till Gullbranna för en
knapp veckas gemenskap med Gud och varandra. Det är
otroligt att se ledarnas engagemang varje år när de samlas
kvällen den 27/12. På lägret varvas aktiviteter som bowling,
bad (i badhus…) och massa annat med bibelstudier och temasamlingar. I år hade vi bland annat besök av äventyraren Elias
Sjöberg och Håkan Axell från föreningen SPIK. Lägerchef var
Alma Catoni från Malmbäck.Till nyårsfesten kläddes Bryggan
i festskrud och det nya året inleddes på bästa sätt – med bön,
lovsång och nattvardsfirande!
/Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent, SAU
andreas@ungtro.com
036-30 61 76

Ungdomsrådet

Robin Ahlnér (Ordförande)
Anders Magnebäck
Johannes Martinsson
Henrik Bergenholtz
Amanda Frankner
Andreas Joakimson
Jacob Carlzon
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Konfirmation
Konfirmationshelg
Årets konfirmationshelg på Gullbrannagården samlade runt
300 personer och är alltid 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. Bland
annat besöktes vi av Emma och Arvid Jägenstedt från Göteborg
som hade ett mycket uppskattat seminarie om relationer.

Flera av grupperna som är med är inte SAU-församlingar men
helgens rykte har spridits 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!

Sommarkonfirmation
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.
Sommaren 2016 hade vi ett tjugotal deltagare från runt om i
södra Sverige. Det är kul att se att ryktet om lägret även spridit
sig utanför våra egna led! Dagarna på lägret fylls med lektioner,
temasamlingar, fritidsaktiviteter, bad och många stunder för
att själv ta tid med Gud och komma närmare honom. Kvällssamlingarna med bön och lovsång är alltid en riktig höjdare
och många viktiga beslut tas de här veckorna. Dessutom
12

besöktes i vanlig ordning Gullbrannafestivalen och årets festival var, lite halvtråkigt väder till trots, en av lägrets absoluta
höjdpunkter. Att det blir minnen för livet för både ledare och
konfirmander har vi hört många vittnesmål om i efterhand och
det tackar vi Gud för!
/Jacob Carlzon, Utbildningskonsulent SAU
jacob.carlzon@sau.nu
0736-00 45 33

Ungdomsledare
Våra fantastiska ungdomsledare är på många sätt ryggraden
i vårt arbete. De gör inte bara ett fantastiskt jobb i sina församlingar utan de tar också ett stort ansvar i de centrala arrangemangen 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 personalförbund och ett tillfälle på

Långserums fritidsgård. Även under våren har vi vid två tillfällen
varit på Långserum och varvat saker som kanotpaddling med andakter och undervisningspass. Under samlingarna brukar ett
tjugotal ungdomsledare vara med. Vi kommer under våren också
fortsätta med att erbjuda alla ungdomsledare proffesionella
själavårdssamtal.
/Jacob Carlzon, Ungdomsledaransvarig SAU
jacob.carlzon@sau.nu
0736-00 45 33

Bärarlaget
Under 2015 gjordes Bärarlaget om från att ha varit ett ekonomiskt 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 intäkter från bidrag
osv. minskar, samtidigt som många kostnader ökar varje år. Då
vi inte vill att detta ska resultera i ökade deltagaravgifter så tror
och hoppas vi på att Bärarlaget ska vara en struktur som ger ett
betydande ekonomiskt stöd över tid.
Under 2015 och 2016 har Bärarlagets intäkter ökat, samtidigt
som vi ser att detta är ett långsiktigt och viktigt stöd till SAU:s
fortsatta arbete. Därför är det fortsatt angeläget att vi tillsammans fortsätter att sprida information om Bärarlaget i våra
sammanhang. Mer information om Bärarlaget finns på:
www.sau/bararlaget
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Regionårsmöten/Ledardag
SAU:s medlemsföreningar är indelade i regioner som syftar till
en bredd i representation i SAU:s råd och beslutande
organ.
2016 togs ett nytt grepp, där vi istället för att arrangera våra
regionårsmöten vid 4 olika tillfällen bjöd in till en gemensam ledardag, under vilken vi också höll våra 4 regionårsmöten.
2016 var platsen Bankeryd, och under ledardagen fick vi lyssna
till Håkan Wetterö som är värdegrundspedagog med engagemang
i skola, idrott mm. Håkan talade om utmaningar kring mobbing
och ungas liv på nätet, innan ledardagen avslutades med en
stand-up med Jonas Helgesson.

För den som var intresserad erbjöds också möjligheten att förlänga
dagen med GF Vinter som anordnades samma kväll i Bankeryds
Missionskyrka.
Utvärderingarna av dagen var mycket positiva, och utifrån detta beslöts att också 2017 förlägga regionårsmöten tillsammans
med en dag med undervisning och samtal i relevanta frågor.
/Mikael Celinder, Generalsekreterare SAU

Mullsjö Folkhögskola
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Också under 2016 har Mullsjö Folkhögskola bedrivit undervisning
på flera olika linjer. Under året har SAU inte varit direkt kopplade till någon utbildning, men bl.a. bedrivs Volontärlinjen Global
och delar av ALT:s sudiecenter i Göteborg i samverkan mellan
SAM och Mullsjö Folkhögskola. Eleverna som läst SAM-profilen
av Volontärlinjen Global var i år i Sydafrika och Zimbabwe.
Förutom dessa utbildningar är allmän linje och ett antal konstoch formutbildningar stora delar av skolans verksamhet.

det som planerats av framför allt SAM och Mullsjö Folkhögskola
i handling, och glädjande nog fick första året 20 deltagare i
blandade åldrar och bakgrunder - det är folkbildning när det
är som bäst!
Ytterligare en viktig del för SAU är vår sommarkonfirmation
som är förlagd till Mullsjö Folhögskola vecka 27-29. Under
2017 strävar vi efter ett fortsatt gott samarbete mellan SAU och
Mullsjö Folkhögskola.

För SAU och SAM känns det viktigt att få vara med som huvudmän för Mullsjö Folkhögskola. Det har varit en sorg för oss att
elevunderlaget för Bibellinjen Utblick var så dåligt att vi inte
längre kunde bedriva den. Under 2016 föddes därför tanken
på att forma en ny Bibellinje, men i ett kortare format, 4 veckor.
Detta fick arbetsnamnet Bibel Vinter och våren 2017 omsattes

/Mikael Celinder, Generalsekreterare SAU

Gullbrannagården
”Äntligen har vi kommit hem igen!”
Citatet kommer från ett par som vi fick välkomna i höstas.
Paret berättar hur de åkt runt på många olika campingplatser
i Sverige, men nu hade de valt att ”återvända hem”. Vi vet att
Gullbrannagården får vara ett hem för många, både bildligt
och bokstavligt. Bara för att nämna ett exempel fick vi i början
av 2016 vara ett hem för ca 15 st ensamkommande flyktingbarn.
Många av våra gäster förknippar Gullbrannagården med
sommar och semester. Vi sammanfattar 10 fullspäckade
och fantastiska sommarveckor med nya bekantskaper, kära
återseenden och ca 400 aktiviteter för alla åldrar. Utöver
sommarveckorna har vi verksamhet på gården i stort sett alla
dagar året runt.
Under året har flera större sällskap valt att lägga sina årliga
träffar på Gullbrannagården. Några av dessa är Amnesty
International, Sveriges Kristna råd, Svenska Missionsrådet och
Europakonferensen för arabisktalande pastorer. En bokning
som har blivit återkommande är Porslinsblomman som en
gång per termin samlar 100 kvinnor som ägnar sig åt scrapbooking. Från Svenska kyrkan välkomnar vi årligen ca 50 olika
konfirmandläger. Även Katolska kyrkan är en stor gäst med ca
15 bokningar per år.

WWW.GULLBRANNAGARDEN.SE

Vårt arbete med konferenser skapar nya och spännande
utmaningar. Vi ser en ökad förfrågan om vegetarisk, ekologisk
och närproducerad kost. Vi har också fått flera förfrågningar
om extra stora konferenser. Rekordet för 2016 satte vi nog en
vecka i augusti, då vi välkomnade inte mindre än 1520 konferensgäster från måndag till fredag. Utöver detta bodde 110
gäster på helpension.
Inför sommaren utökades campingen med 6 nya ställplatser
för husbil och hälften av våra Campingstugor stod färdigrenoverade. Vi gläder oss också åt Halmstad kommuns godkännande att vi under 2017 gör ett markköp på ca 6 hektar.
Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på det gånga året
och blickar framåt mot nya spännande projekt. Varmt tack till
Dig som på ett eller annat sätt är en del av Gullbrannagården.
Vi vill återigen hälsa Dig välkommen ”hem”!
/Therése Crona
Receptionsansvarig
Gullbrannagården
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Bödagården
Tänk att ett högtryck över Öland kan ge så mycket mer än
bara sol! Solen sken i somras och gäster kom till oss på Bödagårdens camping. Campingen var fullbelagd under en hel
månad och vi är så glada att så många ville komma till oss och
njuta av sin semester. När campingen slog igen i september
var det inte bara det som vi gladdes åt, utan också alla samlingar
som vi haft under sommaren. Programverksamheten börjar vid
midsommarhelgen, och programmet var mycket uppskattat,
vädret helt fantastiskt och midsommarkvällen bjöd redan då
på en ljum sommarvind.
Resten av sommaren bjöd också våra ambitiösa gårdspastorer,
gårdsgäng och medverkande på både allvar och humor vid
frukostsamlingar, bibelstudium, barnsamlingar och konserter.
Vi tackar alla pastorer och gårdsgäng och medverkande för
konserter och föreläsningar - utan er hade inte Bödagården
varit den härliga plats vi tycker att den är!
I slutet av sommaren fylls campingen av SAUs tonårsläger
med glada, positiva tonåringar. -Tänk att Bödagården får
vara denna växtplats för så många ungdomar!
Denna sommar var Birgitta Carlssons sista som föreståndare
efter 19 år på campingen. Vi är flera som kommer att sakna
Birgitta och hennes man, Ronny, samtidigt som vi är mycket
tacksamma för all tid de lagt ner på campingen
Jag vill också tillsammans med gäster och styrelsen säga ett
stort tack till de sommarjobbande ungdomarna - de är värda
uppskattning för allt jobb de gör!
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Vi som jobbar med Bödagården känner att den har en stor
uppgift i att vara en oas för turister i vår stressiga tid. Samtidigt
ger den oss (personal, frivilligarbetare och styrelse) en unik möjlighet att få vara i tjänst för Guds rike. På en camping kommer
man nära sina medmänniskor. Vi får vara Guds budbärare till
våra gäster så att de kan lära känna Honom. Många gäster
har uttryckt att det finns en speciell atmosfär, att det är lugnt
och att det känns tryggt att bo på Bödagårdens Camping.
Vi som arbetar och finns med i styrelsen på campingen lever
med campingen hela året. Det är program som ska planeras
och det finns alltid något som skall målas, klippas eller städas.
En stor del av detta arbete utförs ideellt, och vi vill återigen
tacka alla er som jobbar frivilligt för Bödagården. Ni gör ett
fantastiskt jobb, utan er hade inte Bödagården varit så fin och
välskött.
Vi ser med tacksamhet tillbaka på 2016 med allt det innehöll.
Samtidigt ser vi med förväntan på sommaren 2017, en sommar
som blir den första med Per-Henrik Huss som föreståndare på
campingen. Vi hoppas också att det ska bli en sommar vi och
våra gäster tillsammans kan skaffa många nya sommarminnen
tillsammans med Gud, vänner och en sol som skiner!
/Marie-Louise Alsäter, Vice föreståndare Bödagården
info@bodagarden.nu
0485-220 59

Långserums fritidsgård
Året som ligger bakom oss var ett mycket händelserikt år på
fritidsgården. Om vi tar det från början så har det installerats
två nya värmepumpar, en i köket och en i Oasen. Efter detta
var det dags att ta tag i toalettrenoveringen som vi funderat
över i några år. De gamla vakuumtoaletterna åkte ut och istället
blev det nya vattentoaletter. Detta gjorde också att vi fick
gräva en ny avloppsbrunn och en infiltration till detta. Lagom
till att sommarsäsongen började blev toaletterna klara för
användning och sommaren kom tidigt detta år.
Inte en droppe regn kom på någon månad och torkan i södra
Sverige gjorde att vi fick vidta extra säkerhetsåtgärder för att
säkra vattentillgången till det första av de två UV-scoutlägren.
Detta läger hade till och med eldningsförbud innan regnet
kom. Extra vatten hämtades i tankar för att kolla hur den
grävda vattenbrunnen skulle klara de nya vattentoaletterna.
Det visade sig att brunnen har god tillrinning och efter några
dagar så behövdes inte den extra vattentanken.

WWW.LANGSERUM.SE

Sommaren var sedan som den brukar vara med familjeläger,
barn och ungdomsläger och tyska ungdomsgrupper.
Sommarsäsongen höll på augusti ut med bokningar hela
veckan för att sedan övergå mer till helgbokningar under hösten
fram till november.
Under sommaren hade vi två killar som sommarjobbade på
gården. Deras uppgift var att måla om några av husen. Under
den senare delen av hösten har målning av kyrksal och matsal
påbörjats. En rejäl upprensning av sly har också gjorts runt
sjökanterna för att hålla rent och snyggt i våra grönområden.
Tabellen med gästnätter har återigen mycket glädjande
siffror. Dubbla UV-scoutläger inverkar mycket på dessa siffror
och det är väl svårt att hålla samma höga antal gästnätter de
år då vi inte har två UV-scoutläger. Gästnattstrenden har varit
bra de senaste åren och det känns härligt inför ett nytt år med
nya gäster och satsningar på gården.
/David och Johanna Nordquist, Vaktmästare Långserum
david@nordquist.nu
0393-200 43

Typ av grupp		
Antal nätter 2013
Antal nätter 2014
Antal nätter 2015
Antal nätter 2016
SAU och SAM		2291			2092			2290			395
Övriga ideella grupper 1087			1608			2393			2052
Utländska grupper
1360			1316			1842			1974
Övrigt			359			571			177			352
Totalt			5097			5587			6702			8773
Endagsgäster		215			220			100			160
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Årskonferens 2016
SAU:s ombudsmöte 2016 hölls den 16 april i Värnamo Allianskyrka. Det blev en spännande, intressant och mycket givande
dag som arrangerades tillsammans med Allianskyrkans
ungdomshelg Gideon.
Ombudsmötet började på lördagens eftermiddag och till
mötet var 127 ombud registrerade. Ombuden representerade
de olika metodområdena och fördelningen var 21 personer
för Barn, 43 personer för UV-scout, 42 personer för Ungdom
samt 12 personer för SAU-styrelsen.
Ordförande Sofia Svensson öppnade mötet och därefter
presenterades SAU-styrelsen och SAU:s anställda. Presidiet bestod av Daniel Wendefors, Ellen Larsson och Rickard Sjölander.
Hälsningar framfördes av Kjell Larsson, SAM och David Nordquist (Långserums fritidsgård) samt Bödagården. Under mötet
presenterade också representanter från de olika metodråden i
SAU sina nyskrivna handlingsplaner för 2016–2017 och vad som
var på gång i de olika råden.

18

Sofia Svensson valdes till styrelsens ordförande på ytterligare
ett år och fyra nya styrelsemedlemmar välkomnades, Samuel
Fors, Carl Lundgren, Hannah Gunnarsson och Anders Einarsson.
Mikael Celinder redogjorde för 2015 års ekonomiska resultat,
budget 2016 och rambudget 2017.
En motion fanns med från styrelsen om att tidsbegränsa ledamöter i styrelse och råd till max nio år. Ombudsmötet diskuterade
både fördelar och nackdelar med förslaget och ärendet avslutades med en omröstning där styrelsens förslag avslogs.
Mötet avslutades med att avgående styrelsemedlemmar
avtackades, Johan Hultberg, Sara Manfredsson, Emma
Rundbladh Jersenius, Marcus Bernström, Catarina Ahlander
samt Mirjam Kinderbäck. Därefter fortsatte Gideonhelgen
med kvällsmöte och konsert med bandet Soundtrack Soul.
/Hanna Johansson, ledamot i SAU-styrelsen

SAU-styrelsen
Styrelsen har under 2016 träffats fem gånger för styrelsemöten.
Det har varit ett spännande år där vi i styrelsen har fått lära
känna varandra och mötas i de frågor, glädjeämnen och utmaningar som SAU står i. Årets större uppdrag för styrelsen var att
under våren rekrytera och anställa en ny kontorschef samt att
under hösten genomföra den turné hos våra medlemmar för att
diskutera framtida finansiering av SAU.
I januari hade styrelsen ett visionsmöte där det diskuterades hur
SAU och unga människor kan bidra och engagera sig i församlingsplantering. Ett spännande samtal följde kring synen på
och vikten av församlingen i dagens samhälle.

Vid årsmötet i Värnamo avtackades 7 styrelseledamöter; Catarina
Ahlander, Emma Rundbladh Jersenius, David Fouladi, Johan
Hultberg, Miriam Kinderbäck, Sara Manfredsson samt Marcus
Bernström. Samtidigt kunde vi välkomna 4 nya; Samuel Fors,
Carl Lundgren, Hannah Gunnarsson samt Anders Einarsson.
En grundförutsättning för allt det goda som sker i SAU är de
stora antal ideella ledare i församlingarna som är beredda att
investera sin tid, engagemang och kärlek i barn och ungdomar.
SAU-styrelsen vill rikta ett stort tack till er ledare som gör SAU:s
verksamhet möjlig! Tillsammans är vi SAU!
Vi ser fram emot ett nytt spännande år där SAU firar 125-års
jubileum!
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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 ekumeniken i stort.
SKUR möts vid fyra tillfällen/år för sammanträde och erfarenhetsutbyte mellan våra organisationer.
SKUR fyller en viktig funktion och under 2016 har vi mötts vid ett
flertal tillfällen, primärt i Stockholm för samtal om frågor som
känns angelägna för oss att samtala kring. Under hösten 2016
hade vi också ett dygn tillsammans, då vi hann prata lite mer
djupgående under en dag på Katolska kyrkans stiftsgård Marielund
på Ekerö, vilket följdes upp med en intressant förläsning om
Ungdomskultur med Sören Östergaard från CUR, Centrum för
Ungdomsstudier och Religionspedagogik i Köpenhamn.
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.
Också 2016 möttes vi i december 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. NBUKI möts också 2017 i
slutet av året.
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. SAU
samverkar med flera olika regioner inom Bilda, beroende på var
arrangemanget är förlagt.
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Hela människan
Hela människan är en organisation som samordnar samfundens
diakonala och sociala arbete. Under 2016 har vi framförallt påbörjat en fördjupad analys av synen på alkohol inom SAU/SAM.
Här samverkar SAU, SAM och Hela Människan i en fråga vi alla
anser vara angelägen och utfallet av undersökningen kommer
att lyftas fram både i samband med SAU/SAM:s gemensamma
årskonferens och i lokala samlingar under höstterminen 2017.
LSU
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, organiserar
Sveriges ungdomsorganisationer. De är ett forum för gemensamma ungdomsfrågor och kontaktorgan för nationella och internationella organisationer. LSU blir en viktig samarbetsorganisation 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 möjlighet 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.
Övrigt
SAU har också funnits med i flera olika ekumeniska sammanhang
under året, bland annat var vi en av organisationerna som stod
bakom en ekumenisk Barnteologidag på Örebro Missionsskola
under våren 2016, ett arrangemang som återkom i mars 2017.
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 isolerad
ö, utan vi vill utforska nya vägar och samarbeten som kan stärka
oss än mer i vårt uppdrag.
Mikael Celinder
Generalsekreterare SAU

Information och material
SAU-utskick
Ca 4 gånger per år gör SAU ett utskick med aktuell information till
församlingar knutna till SAU. Tidigare gick utskicket till många
olika funktioner i församlingarna men vi har valt med hänsyn
till både miljö och ekonomi att skicka det till särskilda utskicksansvariga i församlingarna. Det är upp till varje församling
att utse en utskicksansvarig och se till att vi på SAU har rätta
adressuppgifter. Sedan är det den utskicksansvariges uppgift
att se till att informationen når berörda personer. Hör av er på
info@sau.nu om ni ska byta utskicksansvarig.
Hemsidan
SAU har en hemsida med mycket information och material,
www.sau.nu. Även www.ungtro.com uppdateras regelbundet.
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
Metodområde Ungdom har ett informationsmail som skickas
ut till ett stort antal intresserade. Denna informationskanal är
också tillgänglig för alla som vill tipsa om något i sitt sammanhang. 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 omkring
något aktuellt ämne eller varför inte en inspirerande kördag.
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 samfundsinformation 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 MUCF senast den 1 september.
Arbetet är hela tiden ett pågående samarbete mellan SAU och
den lokala SAU-gruppen. SAU beviljades 2016 ca 1523 kkr i
stadsbidrag vilket var en minskning med ca. 40 kkr jämfört med
2015. Av stadsbidraget utbetalades ca 191 kkr till SAU-grupperna.
Landstingsbidrag
Varje år söker vi bidrag från Västra Götalands-regionen samt
Region Jönköpings län. 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 2016 1073 kkr i landstingsbidrag.
/Laura Lundström, Kontorschef SAU
laura.lundstrom@sau.nu
036-30 61 71
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Stadgar
§1
Svenska Alliansmissionens Ungdom
(SAU) är en självständig organisation
inom Svenska Alliansmissionen (SAM)
som stöder dess församlingars arbete
bland barn och ungdomar.
Uppdrag
§2
Vi tror på en Gud, skapare, uppehållare
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-/ungdomsgrupper 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 ledamöterna i SAUstyrelsen.
§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.
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§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 revisorsersättare
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 biträder, vid personval avgörs
ärendet genom lottning. Styrelsen väljs
med slutna sedlar. I övrigt sker öppen
omröstning om årskonferensen ej beslutar annorlunda.
§9
Motions- och förslagsrätt tillkommer
medlemmar enligt § 4 i dessa stadgar,
samt ledamöter i SAM-styrelsen och
SAU: s revisorer. Vidare tillkommer
förslagsrätt SAU:s styrelse. Motion
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. Årskonferens skall också
hållas på begäran av samtliga revisorer
eller av minst en tredjedel av medlemsgrupperna.
Ombud
§ 11
Medlemsgrupper enligt § 3 äger rätt
att sända ombud till SAU:s årskonferens samt till regionsårsmötet. 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 tillkommer med
en röst vardera befullmäktigat ombud.
Ledamöter 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 ledamöter.
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 ledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom
sig ett arbetsutskott (AU) bestående av
ordförande, vice ordförande samt en
övrig ledamot. AU förbereder ärenden
till styrelsen samt beslutar i mindre
frågor som inte kan anstå till nästkommande styrelsesammanträde.
Styrelsen har rätt att tillsätta övriga
erforderliga organ för verksamheten,

vilka fattar beslut enligt regler, fastställda av SAU-styrelsen.
Det åligger styrelsen att förbereda
ärenden till årskonferensen att verkställa årskonferensens beslut att i övrigt
leda och ansvara för SAU:s arbete
och ekonomiska förvaltning, samt utse
firmatecknare.

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.

§ 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. Ledamöterna i Barnråd,
UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd väljs av regionårsmötena med lika
representation från varje region.

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

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 ledamöter.
Valberedningen har till uppgift att förbereda val till årskonferensen.
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Arbetarkåren och statistik

Mikael Celinder

Laura Lundström

Andreas Joakimson

Jonas Abrahamsson

Generalsekreterare 80%
Tjänstledig 20% (t.o.m 31/7)

Kontorschef 100%

Ungdomskonsulent /
Projektledare GF 100%

UV-scoutkonsulent 100%

Sara Vittgård

Marie-Louise Alsäter

Jacob Carlzon

Marcus Bernström

Musikkonsulent 60%

Barnkonsulent 50%

Ungdom/utbildningskonsulent 65%
Vik. ungdomsledaransv. 10%

Bidragshandläggare 20%

TOTALT ANTAL MEDLEMMAR 2015-12-31
Totalt antal deltagare:
Barn				
Musik				
UV				
Ungdom			
Konfirmation 		
Övrigt				
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1 624 deltagare		
595 deltagare		
3 464 deltagare		
1 586 deltagare		
248 deltagare		
127 deltagare		

438 ledare		
90 ledare			
947 ledare			
416 ledare			
48 ledare			
38 ledare			

59 föreningar/församlingar
21 föreningar/församlingar
73 föreningar/församlingar
56 föreningar/församlingar
17 föreningar/församlingar
6 föreningar/församlingar

Totalt antal medlemmar:
0-5 år				
288 medlemmar		
6-25 år			
5 415 medlemmar
26 år och uppåt		
1 123 medlemmar		

150 tjejer		
2 853 tjejer		
579 tjejer		

138 killar
2 562 killar
544 killar

TOTALT			

3 582 tjejer		

3 244 killar

6 826 medelemmar

Kontakt
Expedition			
Västra Storgatan 14,
				553 15 Jönköping
Telefon				
036-30 61 50 vx
E-post				info@sau.nu
Hemsida			www.sau.nu
Bankgiro 			5499-1542
Swish				
123 579 28 25
IUV-scoutmaterial
Prevox 			www.prevox.se
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			Per-Henrik Huss
Gullbrannagården 310 31 Eldsberga
Telefon			
035-221 41 00, 035-461 80(fax)
E-post				mail@gullbrannagarden.se
Hemsida		
www.gullbrannagarden.se
Platschefer		
Ewa och Magnus Bylander
Långserums Fritidsgård 560 13 Hok
Hemsida				 www.langserum.se
Vaktmästare				 David och Johanna Nordquist
Telefon				 0393-200 43
Info/bokning				 Laura Lundström
E-Post				 laura.lundstrom@sau.nu
Telefon				 036-30 61 71

SKOLOR
Mullsjö Folkhögskola 565 32 Mullsjö
Telefon				 0392-374 00
E-post				 info.mullsjo@folkbildning.net
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@mullsjofolkhogskola.se
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SAU
Styrelse
Sofia Svensson, Gnosjö (Ordförande & AU)
sofia.svensson@sau.nu
Simon Sjöberg, Jönköping (Vice Ordförande/AU) sjoberg.simon@hotmail.com
Anders Einarsson, Bockara			
anderseinarsson@yahoo.se
Samuel Fors, Göteborg				samuel_fredriksson@hotmail.com
Hannah Gunnarsson, Bodafors			
Hannah.G-son@hotmail.com
Carl Lundgren, Göteborg				carllundgren95@gmail.com
Ellen Marinder, Alingsås (AU)			
ellen.marinder@gmail.com
Daniel Wendefors, Skellefteå			
daniel_wendefors@hotmail.com
Stina Rudberg, Växjö				stinarudberg@hotmail.com
Robin Ahlnér, Hagshult				robinahlner@gmail.com
Catharina Ekeräng, Oskarshamn			
catharinaekerang69@gmail.com
Hanna Johansson, Bankeryd			
hanna@prevox.se
Arbetarkåren
Generalsekreterare		 Celinder, Mikael		
Kontorschef		 Lundström, Laura
Barnkonsulent		 Alsäter Marie-Louise
Ungdomskonsulent		 Joakimson Andreas
UV-scoutkonsulent		 Abrahamsson Jonas
Musikkonsulent		 Vittgård Sara 		
Ungdoms-/Utbildningsskonsulent Carlzon Jacob		
Bidragshandläggare		 Bernström Marcus,

036-30 61 77
036-30 61 71
036-30 61 75
036-30 61 76
036-30 61 73
036-30 61 74
036-30 61 68
036-30 61 65

KOMMITTÈER, STYRELSER OCH RÅD
Arbetsutskottet (AU)
Svensson Sofia, Sjöberg Simon, Marinder Ellen (se SAU-styrelse)
Barnrådet
Alsäter Marie-Louise (se Arbetarkår)
Henrysson Lovisa
Elm Kullingsjö Ann-Louise
Magnusson Jennie,
Rosman Malin, malin_henrysson@hotmail.com (Ordförande)
Wendefors Daniel (se SAU-styrelse)
UV-scoutrådet
Abrahamsson Jonas (Se Arbetarkår)
Catoni Alma, alma@klockargardskyrkan.se
Dahlgren Ulrika, ulrika@fam-dahlgren.se
Davidsson Jonas, jonas@ilbrev.se
Gunnarsson, Hannah (se SAU-styrelsen)
Kaspersson Kristoffer, kristofferkaspersson@gmail.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
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0733-81 49 03
0733-81 49 14
0763-49 84 23
0733-81 49 11
0763-40 68 33
0709-57 31 86
0736-00 45 33
0735-08 46 68

mikael.celinder@sau.nu
laura.lundstrom@sau.nu
marie-louise.alsater@sau.nu
andreas@ungtro.com
jonas.abrahamsson@sau.nu
sara.vittgard@sau.nu
jacob.carlzon@sau.nu
marcus.bernstrom@sau.nu

Musikrådet
Catoni Kristine, kristine_catoni@hotmail.com
Hämäläinen Jonathan, jonatan.ham@gmail.com
Lundgren, Carl (se SAU-styrelse)
Johansson, Rebecca
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)
Sjöberg, Simon, (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

Ahlriksson Maria
Ireståhl, Erik
Jönsson Tomas

Stiftelsen missionsfastigheter
Bödagården

Henrysson, Torbjörn
Hugosson, Katarina

Långserum Fritidsgård

Korpegård, Samuel

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 2018
						Celinder, Mikael (se Arbetarkår)
						Hansen, Jesper
						Larsson, Ellen
						Johansson Ing-Britt
						Till och med årsstämma 2019
						Isaksson, Sofia
						Liljedahl, Lisa
						Rydell, Fredrik
						Ström, Birgitta
						Till och med årsstämma 2020
						Andersson, Adam
						Sjöberg, Simon
						Själander, Maria
						Zackrisson, Lars-Erik
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