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Inledning
Ibland fastnar jag i händelser som berör mig, oftast ganska
vardagliga men det är något som gör att de etsar sig fast hos
mig. Jag återkommer sen ofta händelsen både i tanke och som
referens i samtal med andra och jag märker hur den påverkar
mig i vardagen och i hur jag förhåller mig till annat.
Den händelse som senast etsat sig fast hos mig inträffade i
höstas i kyrkans källare. Jag har sen våren 2017 varit en av de
ansvariga för barnsången i kyrkan som vi har på torsdagar. Dit
kommer föräldralediga med sina barn där vi sjunger en stund
och ber Gud som haver sedan är det fika och samtal samt lek.
Många av föräldrarna som kommer brukar inte komma till vår
kyrka utan torsdagförmiddag är deras enda kontakt med oss.
En torsdag stannade jag upp och såg mig omkring ungefär
en kvart innan vi brukar avsluta och gå hem och insåg att det
är ingen som redan har gått hem (ofta droppar en del av) och
ingen verkar vara på väg hem heller.
Jag tänkte mycket på detta hela eftermiddagen, vad var det
som gjorde att ingen ville gå hem?
Var det vårt kaffe som smakade bättre än någon annanstans?
Förmodligen inte.
Var det min otroliga skönsång när jag ledde dem i ”Imse vimse
spindel”? Förmodligen inte.
Var det alla roliga leksaker som vi samlat på oss i kyrkan?
Förmodligen inte.
Var det extra sköna stolar som ingen ville resa sig från? Förmodligen inte.
Jag vill tro att det var vår atmosfär. Där alla är välkomna, där
alla får ta plats och vara en del, där någon lyssnar om det finns
jobbiga eller roliga saker att berätta, ett ställe där vi får dela
livet mitt i livet.

Efter att jag satte ord på detta för mig själv så är det något
jag har börjat leva med när jag funderar på kyrkan, mitt hem
och mitt liv. För dessa tre önskar jag ska utstråla en enkelhet
och ett välkomnande dit det är lätt att komma och med Jesus
i centrum. Missförstå mig rätt när det gäller att inte vilja gå
hem, det är en känsla jag vill åt, att vara välkommen och
känna sig hemma.
Nu är det dags för mig att säga hejdå som ordförande och
jag är otroligt tacksam för förtroendet att fått leda SAU under
dessa år. Någon sa en gång ”detta är inte slutet, det är början
på något nytt”. Något nytt för SAU och något nytt för mig.
Och trots att jag för varje år blir äldre så kommer jag förbli
SAUare, framförallt nu när jag har ansvar för två nya SAUare
som ska få uppleva otroliga barnkörläger, magiska UV-läger,
fantastiska tonårsläger samt ett magnifikt GF och förhoppningsvis uttrycka varje gång jag kommer till ett läger för att
hämta dem.
- Mamma, jag vill inte åka hem.
Guds rika välsignelse önskar jag er alla och jag ser fram emot
att fortsätta mitt liv inom SAU tillsammans med er för vi har
något fantastiskt, för oss och för andra, en stor Gud som älskat oss först så att vi kan älska andra!
/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.
I Trygga Händer
Barn har under året fortsatt att arbeta med att alla ledare skall
gå I Trygga händer i vårt samfund. Vi vill på det sättet ge dem
ett ge verktyg för att kunna hantera och förebygga övergrepp,
samt att ledare, föräldrar och barn skall känna sig trygga i
sammanhanget.
Detta kändes särskilt aktuellt då Metoorörelsen tog form
under hösten, och vi kunde visa på att vi tidigt tryckt på kring
dessa frågor.
Under hösten började vi också med ett steg två kring församlingen som en trygg plats. Marie- Louise Alsäter erbjöd sig att
komma ut och hjälpa församlingar att göra en handlingsplan.
Lars- Gunnar Wettebrand att komma ut och tala kring sociala
medier och webben. Rickard Thoursie under ämnet barn,
ungdomar och webben.
Barnkonferensen
Barnrådet vill bidra till att lägga en bra grund i barnens liv,
med en förhoppning om att de ska få lära känna Jesus som
sin personliga vän, därför vill vi varje år anordna en barnkonferens där barnen har möjlighet att få komma och lyssna i år
var det Jeanette Ingemarson och Zandra Adolfsson som hade
barnmötena. Eftersom SAU fyllde 125 år passade vi också på
att ha barnkalas och familjefest i parken. Ett flertal ungdomar
hjälpte till att göra barn konferensen till det den blev.
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Under konferensen var vi också med och arbetade för att konferensen skulle ha ett bönerum dit hela familjen tillsammans
kunde söka sig för att uttrycka sin bön tillsammans. Barnens
bön är på riktigt, vi ser också vikten av att uppmuntra och
inspirera församlingar till att ta vara på barnens bön och låta
bönen vara kreativ.
Söndagsskoleledare
Att vara söndagsskollärare kan ibland vara ett ensamt och
man kan känna att man inte har möjlighet att gå på gudstjänst och själv få den undervisning man behöver för att kunna
ge vidare. Så vi valda att anordna en frukostföreläsning med
Gunilla Möller där hon pratade om olika sätt på hur man kan
lära ut. Hur man på olika kreativa sätt kan nå barnen med
bilder, musik, lekar och exkrement mm. Vi hoppa att detta
skulle uppmuntra söndagskoleledare för att styrka dem i deras
ledarroll.
Undervisning
Vi ser Undervisning som en viktig del i ledarskapet därför ger
vi tips på bra material och personer som kan komma ut och ha
barnmöte och gudstjänster för alla åldrar.
På var hemsida vill vi ge tips på andaktsmaterial till familjen
och därigenom hjälpa föräldrar att tala om tro med sina barn.
På hemsidan vill vi också ge materialtips och idéer till lokala
ledare
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Vi vill stödja ledare genom att barnkonsulenten finns till hands
för söndagsskole- eller ledarsamlingar.
Vi vill finnas till hands för att lyssna in vad lokala ledare anser
är aktuella frågor och genom vårt och barnkonsultens arbete
respondera på det.
Familjelägret
Vi vill under familjelägret bidra till att ge föräldrar en trygghet i föräldrarollen bl.a. genom föreläsningar. Därför fick
föräldrarna under veckan lyssna på Maria Ahlriksson, pastor
i Jönköping som talade utifrån: ”att se barns kärleksspråk”.
Förutom föreläsningarna så fick föräldrarna också en förmiddag med ”egen tid”, något som för många är en stor bristvara
och därför var mycket uppskattat.

Barnrådet

Malin Rosman (Ordförande)
Ann-Louise Elm Kullingsjö
Ida-Maria Hörnstein
Jennie Magnusson
Lovisa Henrysson
Marie-Louise Alsäter

Parallellt med föräldrarnas samlingar fick barnen möjlighet
att mötas, både i storsamlingar som handlade om att möta
personer från bibeln och i mindre grupper som var uppdelade
i ett mer åldersspecifika program. Även tonåringarna hade ett
eget program på förmiddagarna.
Familjerna hade också olika gemensamma programpunkter där man fick välja olika aktiviteter så som dans eller en
programbank med olika pyssel t.ex. Vi fick också besök av en
man som hade med sig lite olika saker som man fick pröva t.ex.
sumobrottning i dräkter. Även en instruktör från Friskis och
svettis kom och hjälpte oss med ett testa på Friskis och svettis
pass - som man kunde göra vuxna barn tillsammans. Lägret
innehöll också: lägerbål, tacofest med öppen scen, bad, fotboll
- allt i en härlig gemenskap. Vi hade också hyrt in en hoppborg, vilket blev en av lägrets höjdpunkter.

Marie-Louise Alsäter, Barnkonsulent SAU
marie-louise.alsater@sau.nu
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UV-scoutrådet leder och utvecklar UV-scouts verksamhet och arrangemang. Under
2017 träffades rådet vid 5 tillfällen. Detta år togs en ny handlingsplan fram som gäller
de närmaste 2 åren.
UV-scoutrådet
Ulrika Dahlgren tackade för sig efter lång och trogen tjänst i
rådet och vi tackar Ulrika för hennes engagemang och på det
sätt hon bidragit med sin härliga personlighet. Ny representant
för region väst blev Paulina Zaackrisson från Bottnaryd vilket vi
också är glada för.
2017 var ett speciellt år i UV-scout eftersom det var 75 år
sedan de första UV-scoutkårerna bildades i Gnosjö och
Jönköping. Detta firades med ett jubileum på Elmia i Jönköping
med marknadsaktiviteter och lägerbål. Den särskilt framtagna
jubileums-mössan sålde väldigt bra eftersom det var en ganska blåsig dag i mitten på maj. Trots detta blev uppslutningen
god och mängden av marknadsaktiviteter höll scouterna i rörelse.
Vi tittar i backspegeln med tacksamhet för hur UV-scout vuxit
och blivit en livaktig och självklar del av SAU. Passionen för
att nå barn och unga människor med det kristna budskapet
verkar lika stor i dag som för 75 år sedan, och vi tror mer än
någonsin på att scouting är en bra metod för att göra den
kristna tron levande för den unga generationen.
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Växtverk
I mars genomfördes tredje delen i kursen som påbörjades under
2016. I skenet från en härlig vårsol som effektivt smälte det
sista av snön levde vi hajkliv med scoutaktiviteter, tävlingar och
tillbringade nätterna i militärtält. Vi är glada för att ytterligare
ett gäng ledarscouter gått denna ledarkurs där fokus ligger på
samarbete i patrull, kristen tro och ledarskap.
UV-scoutläger
Under vecka 26 arrangerades 9 st UV-scoutläger med över
3200 scouter och ledare. För de flesta blev det en vecka med
blandat väder och det var rejält blåsigt på några av lägerplatserna som var följande: Norrby gård (Eksjö), Skärvhult, Norra
Vi, Bolmsö, Grönebo (Kisa), Långserum, Martinsgården
(Norrahammar), Sjöbol (Mullsjö), Bjädesjö.
Temat på bibelstudierna var ”Träffa Jesus” och insamlingen
hade tre fokusområden: människovärde, utbildning och vattenförsörjning. Sammanlagt samlades det in 332287:- till
förmån för barn i Egypten, Mocambique, Centralasien och
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Tchad. Vi stöder projekt med förbättring av brunnar i Tchad
så att människor kan få rent vatten och så att barn och djur
inte riskerar att ramla ner i brunnarna. Vi stöttar en skola i
Egypten och en förskola i Centralasien som båda arbetar för
att funktionshindrade barn ska kunna gå i skolan. Vi stöder
också barn i Mocambique med skolmaterial. Många familjer
här har inte råd att köpa anteckningsböcker pennor och därför
hjälper vi till med det.
UVanatta
UV-natta arrangerades av UV-scoutkåren i Ölmstad 1516 september. Under lördagen var det strålande sol och 13
patruller genomförde den 13 km långa spårningen med hela 17
olika kontroller. Grattis till patrullen från Reftele som tog hem
första pris och stort tack till kåren i Ölmstad!
Scoutinvest
Detta är en innehållsrik och populär kurs för ledarscouter,
13-15 oktober samlades nästan 90 ledarscouter och ledare på
Långserums Fritidsgård. Innehållet i kursen består av samarbete
i patrull, praktisk scouting och kristen tro. Ledarna som finns
med är duktiga på att inspirera till scoutingfärdigheter och
skapa en god gemenskap. Det genomfördes åtta stycken olika
projekt, bland annat brobrygge, risflotte, primitiv matlagning,
energiprojekt m.m. Stort tack till det härliga ledargänget och
kökspersonalen!

UV:scouts stödkassa
Varje år delas medel ut till kårer som behöver ekonomiskt stöd
för att köpa in tält eller utrustning. Ibland, som i år, kan medlen
också användas till särskilda arrangemang eller satsningar i
UV-scout. 2017 delades det ut 40 000:- genom stödkassan,
fördelningen såg ut enligt följande:
Onsala UV-scoutkår, 10 000:UV-scoutrådet, 30 000:-, arrangemangskostnader i samband med Jubelmarknaden i Jönköping.
Jonas Abrahamsson, UV-scoutkonsulent SAU
jonas.abrahamsson@sau.nu

UV-scoutrådet

Klas-Göran Park (Ordförande)
Rickard Sjölander
Kristoffer Kaspersson
Paulina Zackrisson
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.
Teknikdag
För första gången någonsin inbjöd den 14 januari SAU och
SAM till en gemensam Teknikdag i Allianskyrkan i Jönköping,
en dag för församlingarnas ljud-, bild- och ljustekniker. Det
blev en väldigt uppskattad dag för de ca 130 deltagarna. Dagen fylldes med många valbara seminarier, panelsamtal och
utställningar. Bland de medverkande fanns: Thomas Lagö, Albin Söderström & Johan Gustafsson från Swedish Gurus, Mats
Persson, Jesper Hansen, Daniel Karlén och Kenneth Lillqvist.
GF Vinter
Den 25 februari genomfördes återigen GF Vinter i Bankeryds
Missionskyrka, en härlig kväll med många besökare och medverkande. Kvällen inleddes med GF18 där Lindz West predikade, sedan fanns Noomi, Ingarps Ungdomskör, Glenn, Jonas
Helgesson, LZ7, A Treehouse Wait och Daniel Tyngel bland
de medverkande. En riktigt bra kväll!
Ledarsamling inför Barnkörläger
Den 19 mars bjöd vi in alla barnkörledare till en ledarsamling
inför Barnkörlägren i Klockargårdskyrkan i Malmbäck. Vi
sjöng igenom årets låtar tillsammans och hade allmän information, sedan efter fikat så träffades vi i varje lägerområde
för att lära känna varandra mer, info om det enskilda lägret
samt för att be tillsammans. En bra uppstart inför lägren som
vi kommer att fortsätta med!
Barnkörläger
Den 25-26 mars var det stor glädje då vi genomförde sex
stycken barnkörläger. I Bor, Hillerstorp, Norrahammar, Aneby,
Forserum och Åsarp samlades cirka 500 barn och ledare för
att sjunga tillsammans under helgen. Räknar man också med
lägerledare och komp var det ca 540 p involverade i denna
helg – fantastiskt!
Årets material hette ”Jag lyfter mina händer” som innehöll 16
stycken bra och varierande låtar. Återigen 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 gjorde också en
skiva med enbart musikbakgrunder.
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Ledare för lägren 2017 var: Kristine Catoni, Sofia Karlsson,
Frida Elmgren, Maria Säll, Matilda Ahlnér, Emma Wallesjö,
Matilda Elg, Linnea Stenmarker, Sara Vittgård, Ida Ylenfors,
Rebecca Toth, Malin Jarl, Malin Roman och Emma Mellberg.
Gullbrannafestivalen
Under festivalen har musikrådet som huvudsaklig uppgift
att ansvarar för signeringen och infodisken med 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.
På torsdagen inbjöds föregående års Measuredeltagare att
komma till Gullbrannafestivalen för att göra en konsert tillsammans med det årets gästartister – i detta fall Twelve24. Det
blev en riktigt höjdare för de 30-talet ungdomar som valde
att finnas med på scen med detta otroligt ösiga och duktiga
band.
Läs mer om årets festival under ungdom.
Measure
Den 21-22 oktober var det dags för Measure igen i Jönköpings
Allianskyrka. I år bestod kören av ett 80-tal deltagare som
under lördagen la ner mycket tid på att öva in alla sånger.
På kvällen var det efter andakten ett roligt musikquiz som
Lovis Almkvist höll i. På söndagen sjöng vi några sånger i
gudstjänsten, och sedan på eftermiddagen anslöt också årets
gästartister – A Treehouse Wait. Det blev en riktigt bra konsert
där kören verkligen lyfte A Treehouse Wait fantastiska sånger
ytterligare, och där samspelet mellan Jenny Wahlström (A
Treehouse Wait) och Ellen Vingren som var med och körare
var en fröjd att lyssna till.
Ledare för lägret var Sara Vittgård och pianist Ida Ylenfors.
/Sara Vittgård, Musikkonsulent SAU
sara.vittgard@sau.nu

Musikrådet

Maria Säll (Ordförande)
Kristine Catoni
Noomi Thorstensson
Jonatan Hämäläinen
Rebecca Johansson
Carl Lundgren
Sara Vittgård
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Ungdom
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Ungdomsrådet ansvarar för SAUs arbete bland ungdomar. Rådet träffas kontinuerligt 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 2017.
GF Vinter
För tredje året i rad arrangerades GF VINTER i Bankeryds
Missionskyrka. Det är Gullbrannafestivalen ihop med Bankeryds Missionsförsamling som arrangerar denna minifestival.
Kvällen innehöll en rad olika ingredienser där den största
headlinern var LZ7 från England. Medverkade gjorde även
Noomi, Ingarps Ungdomskör, Daniel Tyngel, Glenn, A Treehouse Wait och talarna Jonas Helgesson och Lindz West (UK)
mfl. Intervjuer, presentation av sommarens festival, utställningar
och serveringar fanns också på plats. Ett program för alla åldrar som lockade till sig en publik runt 600 personer. En mycket
lyckad vinterfestival.
Alpernaresa för Unga Vuxna
Även i år satsade SAU på en alpernaresa för unga vuxna. En
skid- och undervisningsresa till Alperna som gjordes ihop med
Fjällstugan i Jönköping. Busschaufförerna och idéskaparna
var Jonas Catoni och Henrik Bergenholtz var med även i år och
för undervisningen stod Gunnel Noreliusson. Resan ägde rum
10-18 mars och 46 personer hakade på till skidorten Brixen Im
Thale i skidområdet SkiWelt i Österrike. Sju dagar med bästa
skidåkningen, undervisning, god mat och härlig gemenskap.
Det känns roligt att kunna erbjuda ett sådant här 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.
Påskkonferensen Tre Dagar
Tre Dagar arrangerades 13-16 april på Kungsporten i Huskvarna. Det var Team Med Uppdrag, Kungsportskyrkan och
SAU/Ung Tro tillsammans med Bilda som arrangerade denna
konferens för tolfte 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 Leif Carlsson, Josefine Arenius, Bicycle
Beat, David Fiske, Gabbi och Martin Sundberg, Sandra och
Peter Stenmark, Jakob och Hanna Josefsson mfl.
Hemsida: tredagar.se
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Gullbrannafestivalen
Den 6-9 juli arrangerades Gullbrannafestivalen för nittonde
gången. Arrangörer var i vanlig ordning SAU, ihop med medarrangörerna Centrumförsamlingen i Forserum, Älgabäcksryds Missionsförsamling, folk från Hillerstorp, Gnosjö, Gullbranna, Skärstad mfl, Gullbrannagården, Erikshjälpen och
Bilda. 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 bla Moriah Peters (US), Samuel Ljungblahd, Doug
Seegers (US), Twelve24 (UK), A Treehouse Wait, Sebastian
Stakset, Narnia, Planetshakers (AUS), Boris René, Attention,
Anna Stadling, Nils Landgren Funk Unit, Gungor (US), Jimmy
Needham (US), Newworldson (CA), Agnes Grahn, Philippa
Hanna (UK) mfl. Talare var bla Rickard Sundström, Daniel
Wramhult, Eleonore Gustafsson, Alf B Svensson, Jonas
Helgesson mfl. 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: gullbrannafestivalen.com
Ledardygn
Dygnet innan tonårslägret arrangeras Ledardygnet. Ett förberedande dygn inför lägret fyllt med mycket utbildning. Josefine
Arenius och Mikael Celinder medverkade.
Sommarlägret UngTro på Gullbrannagården
Gullbrannalägret, som sedan ett par år tillbaka heter ”Ung
Tro” är en av sommarens absoluta höjdpunkter. Nästan
1000 personer samlade tillsammans med varandra och med
Jesus i centrum är svårslaget. På årets läger hade vi dessutom
mer tur med vädret än förra året och stranden fylldes snabbt
upp! Bibelstudier, temasamlingar och gudstjänster fyller upp
dagarna som verkligen är maxade. Årets insamlingsmål var
projektet ”Stay Free” i Rumänien som syftar till att motverka
människohandel och prostitution. Ämnet, med inbjudna talare
såsom Simon Häggström och Elise Lindqvist tog tag i oss alla
och resulterade dessutom i ett nytt insamlingsrekord: drygt
356.000!
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Bödalägret
14-19 augusti var det dags för Bödalägret på Bödagården
på Öland. En fantastisk vecka innehållande bla bibelstudier,
gudstjänster, talkshow, workshops, bad, samtal, volleyboll,
temasamling, frågelåda, goda måltider, morgonpass, bön
och lovsång, strandfest mm. Cirka 240 personer var med på
årets läger och veckan ger en meningsfull gemenskap med ett
meningsfullt budskap. En perfekt avslutning på sommarlovet
och succén är tillbaka nästa år igen. Hemsida: facebook.com/
bodalagret
T-centralen
Årets T-central gick som vanligt av stapeln i Arken i Värnamo
första fredagen i oktober. Succén med arrangemanget på
en fredag fortsatte och mycket folk kom. Kvällen var mer
fullspäckad än någonsin, den innehöll bla konsert med JTR,
R2BD, Amanda och Markus, Gudstjänst med Jonas Lund och
lovsångsbandet från Gullbrannalägret. Under kvällen utsågs
även årets Tonårsledare och årets Ungdomsledare. Vinnare
blev Matilda Ahlnér - Hagshult och Joakim Moregård - Lekeryd. En mycket härlig kväll då vi fyller Arken med ungdomar
och ledare till bristningsgränsen.

Ungdomsrådet

Robin Ahlnér (Ordförande)
Anders Magnebäck
Johannes Martinsson
Evelina Fasth
Elin Gunnarsson
Andreas Joakimson
Jacob Carlzon

Nyårslägret
Årets nyårsläger var ett av de mest fullbokade på länge. Som
mest var vi 390 deltagare på lägret som fyllde dagarna med
undervisning, aktiviteter och gudstjänster. Några hugade
bestämde sig för att bada i havet.. men för de flesta andra så
lockade det mer att åka in till Halmstad och bada i badhus.
Som vanligt hade vi ett antal valbara bibelstudier med varierade ämnen men även ett ”storbibelstudie” för alla med temat
”Lärjungaskap”. Vi hade även glädjen att ha med ett gäng killar ifrån Allianskyrkan i Norrköping, en av våra arabisktalande
församlingar. De berättade om sin resa till Sverige och det
fotbollsprojekt som de nu startat. Ett mycket uppskattat inslag!
Lägret hade en insamling till organisationen A Rocha i Kenya
och 46 000:- samlades in för att hjälpa fattiga familjer att
betala skolavgiften för sina barn.
Ledarinformation
Förutom SAUs kontinuerliga utskick och vår hemsida arbetar
Ungdom med ett e-postbrev och olika arrangemangshemsidor,
facebooksidor, instagramkontot @ungtro och hemsidan ungtro.com. E-brevet är öppet för alla intresserade och är ett bra
sätt att hålla ledare och ungdomar uppdaterade.
/Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent, SAU
andreas@ungtro.com
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Konfirmation
Konfirmationshajk
Årets konfahajk var som vanligt välbesökt. Gullbrannagårdens
boenden fylldes av 350 konfirmander och ledare. Under helgen
har grupperna mycket egen undervisning men även gudstjänster och andra samlingar gemensamt. Bl.a. besöktes vi av Alf B.
Svensson och Håkan Wetterö som hade intressanta samlingar
kring relationer på olika sätt.
Helgen blir ett bra sätt att knyta ihop året med konfaundervisning
på och många passar på att göra de sista skälvande
övningarna inför avslutningshögtiderna på hemmaplan..

Sommarkonfirmation
Ett 20-tal deltagare, två hjälpledare och fyra ledare körde tre
veckors konfaläger på Mullsjö folkhögskola. I vanlig ordning så
besöktes Gullbrannafestivalen och dagar med mycket undervisning varvades med diverse happenings. En dag på ett konfaläger består i regel av tre undervisningspass på förmiddagen.
Efter lunch är det sedan någon form av aktivitet och sedan ett
pass där man får chansen att tillsammans bearbeta det som
undervisningen på morgonen handlade om.
Kvällen avslutas sedan med bön & lovsång. Det finns många
vittnesbörd om vad lägret har fått betyda både för deltagare
och ledare och vi hoppas kunna fortsätta i många år till.
/Jacob Carlzon, Utbildningskonsulent SAU
jacob.carlzon@sau.nu

Ungdomsledare
Två gånger varje termin träffas våra anställda ungdomsledare
för tre dagars gemenskap. Det brukar vara mycket tid till att
bara prata av sig och dela erfarenheter. Värdefulla stunder!
Dessutom är det undervisning av olika slag och en hel del god
mat.
Under 2017 samlades vi en gång på Gullbranna tillsammans
med SAMP, (Alliansmissionens personalförbund), en gång på
Mullsjö folkhögskola och två gånger på Långserums
fritidsgård.

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 de senaste åren 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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Just nu har vi ett 30-tal anställda ungdomsledare i våra församlingar,
ett gäng som vi är mycket tacksamma och stolta över!
/Jacob Carlzon, Ungdomsledaransvarig SAU
jacob.carlzon@sau.nu

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.
2017 var platsen Nässjö, och regionårsmötena hölls i samband
med en temadag om medmänsklighet som arrangerades av
SAU och SAU.

Mot bakgrund av utfall och utvärderingar beslutades att också
inför Regionårsmötena 2018 arrangera ett tillfälle där samtliga
4 regionårsmöten hålls parallellt.
/Mikael Celinder, Generalsekreterare SAU

Mullsjö Folkhögskola
Året som gått har inneburit nya grepp och kurser på Mullsjö folkhögskola. Vi har bland annat startat upp Småbrukarlinjen, en kurs
i självhushållning och hållbar livsstil på Allmogegården i Skärstad.
Utbildningen fick stort genomslag i media, vilket vi förstås är tacksamma för.
Det som ändå lyser klarast på himlen är den formidabla succé som
BibelVinter blev i januari-februari 2017. Det var 20 otroligt nöjda
deltagare som satte sin prägel på skolan under fyra veckor och
betydde mycket för skollivet. Efter utbildningens slut gjordes en
resa till Israel där många av kursdeltagarna var med. Deltagarnas
översvallande utvärdering gjorde det enkelt att fatta beslut att köra
kursen även 2018.
Under 2017 har vi också utarbetat en helt ny bibellinje tillsammans
med SAU, Kungsportskyrkan och Kristen Idrottskontakt (KRIK).
Utbildningen gör vi fyra aktörer ihop under namnet ”KRIK-linjen –
bibel, träning, hälsa”. Utbildningen blir unik i sitt slag i Europa och
vi är helt säkra på att vi kommer att kunna starta en bibellinje med
en god tillslutning av deltagare. Det känns enormt inspirerande.

Vi gläds också fortsatt åt att många församlingar och kristna organisationer hittar till oss för församlingsdagar, styrelsedagar med
mera.
För första gången på många år upplever alla folkhögskolor att det
finns möjligheter att expandera, då regeringen skjutit till medel för
8 000 nya platser, de flesta inom allmän kurs för att stärka upp
människors möjligheter till arbete och högre studier. Nu pågår full
aktivitet för att hitta nya kurser även på vår skola, och vi kommer
fokusera på allmän kurs för nyanlända.
Det händer mycket spännande saker händer på Mullsjö folkhögskola. Vi gjorde 2017 ett plusresultat ekonomiskt och det känns
skönt. Samtidigt har vi stora utmaningar framför oss, inte minst på
fastighetssidan där bland annat brandskydds- och ventilationsåtgärder måste till för att våra fastigheter skall bli godkända.
/Tell-Inge Leandersson, rektor
info@mullsjofolkhogskola.se
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Gullbrannagården
En kraftstation på västkusten
Många av våra gäster förknippar Gullbrannagården med
sommar och semester. Vi sammanfattar tio fantastiska
sommarveckor med såväl nya som återkommande gäster.
Sommaren innehöll ca 400 aktiviteter för alla åldrar. Utöver
sommarveckorna har vi verksamhet på gården i stort sett alla
dagar året runt.
SAU och SAM har haft sin årskonferens under Kristi Himmelsfärdshelgen och SAU har dessutom haft nyårs-, konfirmand- och tonårsläger på gården. Gullbrannafestivalen är
det största arrangemang vi har under sommaren och vi önskar
att Gullbrannagården ska fortsätta vara en viktig plats för
samfundet.
Under året har flera större grupper valt att lägga sin årliga
träffar på Gullbrannagården. Några av dessa är EFK:s medarbetardagar, Svenska Cykelförbundet, LP-verksamheten,
Anonyma Alkoholister och Katolska kyrkan.
Bryggan är en tillgång
Vårt arbete med dagkonferenser 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 och här är Bryggan en stor tillgång
där vi kan ha konferenser för upp till 500 personer.
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WWW.GULLBRANNAGARDEN.SE

En betydelsefull plats
Gullbrannagården har ett stort socialt engagemang året runt.
Vi har boenden via socialtjänsten och personer som via frivården
arbetar av sina timmar här. Det finns också ett samarbete med
några församlingar där vi ger familjer en semestervecka som
inte har möjlighet att själva bekosta en vecka.
Uppdaterade campingstugor
Under året fick de tre återstående campingstugorna dusch
och toalett och nu är alla sex campingstugorna nyrenoverade
och tillbyggda. I slutet av året påbörjades arbetet med renovering av Lägergårdens boendedel. Elva rum, dagrum och
toalettdel genomgår en efterlängtad och välbehövlig
helrenovering.
Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på det gånga året
och blickar framåt mot ett nytt år. VI vill att Gullbrannagården
ska fortsätta vara en kraftstation.
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 tid för att göra Gullbrannagården till den plats den är!
/Ewa Bylander
Platschef, Gullbrannagården

Bödagården
När jag tog över som föreståndare på Bödagården i början
av 2017 så hade jag svårt att föreställa mig hur året skulle bli.
När jag nu försöker sammanfatta min första sommar så blir
det med orden tacksamhet, gemenskap och glädje. Vilken
förmån det är att få arbeta på en plats som präglas av en sådan
fantastisk atmosfär som Bödagården gör.
Frivilliginsatserna är det som utgör grunden på Bödagården
och utan alla de timmar som läggs ner av olika kända och
okända personer skulle inte gården kunna fungera på det sätt
som det nu gör. Jag vill rikta mitt och styrelsens stora tack till
alla de som gett av sin tid till att göra gården till det den är.
Varje vecka under sommaren har bjudit på olika program och
framför allt är Bödagårdens barnmöten något som är väldigt
populärt från år till år. Barn och föräldrar fyller tältet till bredden.
Det har också varit en fin blandning av konserter,
andakter, bibelstudier och föreläsningar. Jag tror att vi kan
räkna med att de flesta av våra besökare har fått med sig något
mer än bara sol och bad från vistelsen på campingen. Ett stort
tack riktas till gårdspastorer, gårdsgäng och gästande artister
som finns med och gör programverksamheten till vad den är.

WWW.BODAGARDEN.NU

gården och ungefär hälften var nya i uppgiften. Det kändes
som en bra kombination och de som var nya hade lätt att
komma in i uppgifterna tack vare goda medarbetare som
visade hur saker och ting fungerar.
Under vecka 33 dök som vanligt Bödalägret upp. Hela campingen
invaderas av drygt 200 ungdomar som är på campingen under
nästan en vecka. För många är Bödalägret en självklarhet att
vara med på innan skolstarten och det känns som en fantastisk möjlighet att vi kan vara med och erbjuda vår camping till
dem på det här sättet.
2017 blev året när vår vice föreståndare, Marie-Louise Alsäter,
jobbade sin sista sommar på gården. Hon har parallellt med
sin vice föreståndartjänst också dragit ett enormt lass med
programverksamheten. Detta, tillsammans med hennes stora
kunskaper om Bödagården, gör att vi kommer att sakna henne
under den nya säsongen. Vi vill från gårdens sida passa på att
tacka Marie-Louise för hennes insatser.
Vi ser med stor förväntan fram emot sommaren 2018!
/Per Henrik ”Peppe” Huss, Föreståndare Bödagården

Under året har campingen haft ca 45 anställda som alla
jobbat olika långa perioder. Den största delen anställda finns
naturligt under högsäsongsveckorna och det har varit ett gäng
med en härlig inställning och gemenskap. Varje morgon inleds
med textläsning och bön för de som orkar upp till frukosten.
Ungefär hälften av ungdomarna hade tidigare jobbat på
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Långserums fritidsgård
Fritidsgården har under 2017 som vanligt haft en händelserik
sommar. Vi har våra trogna gäster som kommer varje år från
maj till september. Det är skönt att veta att bokningsläget
är gott inför sommaren, men samtidigt är det en och annan
som man får neka att komma till gården på grund av att det
främst är sommaren som efterfrågas. Vi har haft allt från olika
arrangemang inom scouting till barn från Ukraina och ungdomar från Tyskland, så alltså en stor blandning av gäster.
Höstens helger var också väl bokade med olika ungdomsarrangemang, scouting och församlingshelger.

WWW.LANGSERUM.SE

Styrelsen har samlats fyra gånger under året. Utöver ordinarie
dagordning har styrelsen tillsammans med representanter från
SAU och SAM arbetat med att uppdatera de gamla stadgarna.
Detta arbete kommer att fortsätta under 2018.
Själv har jag och familjen flyttat från gården och bosatt oss på
andra sidan sjön. Jag har dock fortsatt som vaktmästare och vi
är inne på vårt åttonde år som vaktmästarpar på fritidsgården.
/David Nordquist, Vaktmästare Långserum

Under 2017 har gården fått lite uppfräschning här och där. I
huvudbyggnaden har matsalen och samlingssalen fått ny färg
på väggarna. Varenda gardin har bytts ut på gården till nya
gardiner i trevliga färger. Mörkläggningsgardiner har satts
upp där behov har funnits. Den lilla boden vid fotbollsplanen
har fått ny träpanel och de flesta handfaten på våra toaletter
har fått nya blandare. I köket har diskmaskinen bytts ut till en
nyare.
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Årskonferens 2017
Tillsammans höll SAM och SAU sin årskonferens på Gullbrannagården 25-28 maj. Det var en varm och härlig sommarhelg som
även bjöd på feststämning för att fira att SAU fyllde 125 år. Temat
för konferensen var ”TID” och vi blickade både bakåt och framåt.
Utöver SAU:s jubileum fyllde även UV-scout 75år.

Mötet öppnades genom att Sofia Svensson, ordförande hälsade
välkommen och hon passade även på att gratulera 125-åringen.
Därefter presenterades SAU-styrelsen och SAU:s anställda.
Presidiet bestod av Ellen Larsson - ordförande, Ellen Marinder –
vice ordförande samt Rickard Sjölander – protokollssekreterare.

Helgen bjöd på ett fullspäckat program där några utav höjdpunkterna utöver ombudsmötet var kriminalinspektören Simon
Hägglunds seminarium om prostitution och människohandel i
Sverige, en härlig konsert med Samuel Ljungblad, kvällsgudstjänster samt missionsloppet som hade 74 löpare i åldersspannet
4-84år, tillsammans sprang de ihop drygt 165 000kr. Lördagseftermiddagen bjöd också på en stor fest med Gudstjänst för alla
åldrar, hoppborg, fiskedamm, ansiktsmålning och andra festligheter. Barnen hade även ett en egen konferens under helgen där
de pratade om att våga tro i vardagen.

Vi fick hälsningar från SAM genom Conny Haraldsson, Gullbrannagården genom Eva Bylander samt en filmhälsning från
Bödagården. Kontorschef Laura Lundström redogjorde sedan
för det gångna årets ekonomi samt budget 2017 och rambudget
2018. Sofia Svensson valdes till styrelsens ordförande på ytterligare
ett år och en ny styrelsemedlem välkomnades, Ida-Maria
Hörnstein.

Ombudsmötet hölls i Bryggan under torsdagen och till mötet
var 117 ombud registrerade. Ombuden representerade de olika
metodområdena och fördelningen var 17 personer för Barn, 43
personer för UV-scout, 36 personer för Ungdom, 11 personer för
Musik samt personer för 10 SAU-styrelsen.

En motion angående justering av SAU:s finansiering fanns med
från styrelsen. Förslaget gick ut på att icke bidragsgrundande
föreningar betalar motsvarande summa som de hade gett om den
varit bidragsgrundande. Ombudet diskuterade både fördelar och
nackdelar med förslaget och efter en liten korrigering fastställdes
förslaget.
/ Stina Beckne, Ledamot i SAU-styrelsen

SAU-styrelsen
Verksamhetsåret för styrelsen började med årskonferens på
Gullbrannagården tillsammans med SAM. Under konferensen
uppmärksammades det på olika sätt att SAU fyllde 125 år och
bland annat hölls en galakväll där vi både fick ta del av härliga
minnen från tiden som gått men också blicka framåt. Vi styrelseledamöter fick under galan dela med oss av våra visioner och
tankar om SAUs framtid, en stund som kändes oerhört välsignad.
Det är underbart att se att SAU är en riktigt pigg 125-åring som
inte saktat ner och som inte heller har några planer på att göra
det.
På årsmötet som hölls under konferensen fick vi tacka av Daniel
Wendefors för hans tid i styrelsen och också välkomna Ida-Maria
Hörnstein in i styrelsen.

Våra träffar genomsyras av god gemenskap med goda skratt,
men ibland också tunga frågor med djupa diskussioner. Men
stämningen är alltid god och alla har vi samma mål, att göra Jesus
känd bland barn och ungdomar i Sverige. Ett av årets stora
uppdrag för styrelsen har varit att rekrytera dels en ny generalsekreterare och dels en vikarierande kontorschef. Det känns
otroligt roligt att få välkomna in Jacob Carlzon som generalsekreterare och Ellen Larsson som kontorschef. Vi i styrelsen ser
fram emot att få jobba tillsammans med dem i deras nya roller.
Vi tror att 2018 kommer bli ett spännande år med många
människor på nya positioner och vi hoppas och tror att nästkommande 125 år blir lika välsignade som de som varit.
/Samuel Fors, Ledamot i SAU-styrelsen

Styrelsen har under året träffats sammanlagt träffats 5 gånger
för sammanträden.
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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 2017 har vi mötts vid ett
flertal tillfällen, uvudsakligen i Stockholmsregionen för samtal
om frågor som känns angelägna för oss att samtala kring.
Under 2017 har vi bland annat samtalat kring frågor om unga
och Bibelläsning, bland annat genom besök och föredrag av
Olof Brandt från Svenska Bibelsällskapet. Några av oss har
också mötts vid ett flertal tillfällen på temat ”Kyrkorna talar om
sex”, där vi mötts från olika kyrkor för att reflektera kring frågor
som handlar om unga och sex.
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 2017 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 ästa gång i
maj 2018.
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.

Hela människan
Hela människan är en organisation som samordnar samfundens
diakonala och sociala arbete. Under 2016 gjordes en analys av
synen på alkohol inom SAU/SAM. Här samverkar SAU, SAM
och Hela Människan i en fråga vi alla anser vara angelägen och
enna undersökning har nu resulterat i projektet PRATA
(Personligt Reflekterad Attityd Till Alkohol) som förutom att
redovisa resultatet av analysen i SAU/SAM och strävar efter att
initera ett samtal i församlingarna om dessa frågor.
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 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
mikael.celinder@sau.nu
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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. Vi
har märkt att vi inte alltid har uppdaterade adresser samt att
informationen inte alltid kommer fram till berörda personer.
Det är en utmaning för oss på SAU att hitta ett effektivt
kommunikationssätt med våra medlemmar men det är något
vi kommer att jobba med framöver. 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. 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. På
www.ungtro.com hittar du förutom undervisning, recensioner
av böcker och musik mm, en evenemangskalender där även
lokala föreningars/församlingars evenemang postas. Har ni
något evenemang ni vill sprida genom kalendern, hör av er till
jacob.carlzon@sau.nu.
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
Statsbidrag
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 31 januari 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 2017 ca 1491 kkr i stadsbidrag vilket var
en minskning med ca. 30 kkr jämfört med 2016. Av statsbidraget utbetalades ca 140 kkr till SAU-grupperna.
Regionbidrag
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 Region Jönköpings län den 31 augusti och Västra
Götalandsregionen den 15 april. 2017 beviljades SAU 1182 kkr
i regionbidrag.
/Laura Lundström, Kontorschef SAU
laura.lundstrom@sau.nu
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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 100%

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 2016-12-31
Totalt antal deltagare:
Barn				
Musik				
UV				
Ungdom			
Konfirmation 		
Övrigt				
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1 327 deltagare		
449 deltagare		
3 459 deltagare		
1 684 deltagare		
249 deltagare		
82 deltagare		

372 ledare		
57 ledare			
981 ledare			
429 ledare			
64 ledare			
18 ledare			

56 föreningar/församlingar
21 föreningar/församlingar
73 föreningar/församlingar
57 föreningar/församlingar
18 föreningar/församlingar
5 föreningar/församlingar

Totalt antal medlemmar:
0-5 år				
278 medlemmar		
6-25 år			
5 266 medlemmar
26 år och uppåt		
1 161 medlemmar		

147 tjejer		
2 737 tjejer		
629 tjejer		

131 killar
2 529 killar
532 killar

TOTALT			

3 513 tjejer		

3 192 killar

6 705 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@mullsjofolkhogskola.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@mullsjofolkhogskola.se
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SAU
Styrelse
Sofia Svensson, Gnosjö (Ordförande & AU)
sofia.svensson@sau.nu
Simon Sjöberg, Jönköping (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
Ida-Maria Hörnstein, Ölmstad
ida-maria.h@hotmail.com
Stina Rudberg, Växjö				stinarudberg@hotmail.com
Robin Ahlnér, Hagshult				robinahlner@gmail.com
Catharina Ekeräng, Oskarshamn			
catharinaekerang69@gmail.com
Hanna Johansson, Göteborg (Vice ordf & AU)
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

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

KOMMITTÈER, STYRELSER OCH RÅD
Arbetsutskottet (AU)
Sofia Svensson, Simon Sjöberg , Ellen Marinder, Hanna Johansson (se SAU-styrelse)
Barnrådet
Alsäter Marie-Louise (se Arbetarkår)
Henrysson Lovisa
Elm Kullingsjö Ann-Louise
Magnusson Jennie,
Rosman Malin, malin_henrysson@hotmail.com (Ordförande)
Hörnstein, Ida-Maria (se SAU-styrelse)
UV-scoutrådet
Abrahamsson Jonas (Se Arbetarkår)
Catoni Alma, alma@klockargardskyrkan.se
Zackrisson Paulina, paulina.zackrisson@hotmail.com
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)
Joakimson Andreas (se Arbetarkår)
Magnebäck Anders, anders@magneback.se
Martinsson Johannes, martinsson.johannes@gmail.com
Fasth Evelina, evelina.fasth@me.com
Gunnarsson Elin, eligun99@edu.gislaved.se
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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, rebecca@prevox.se
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

Svensson, Sofia, (se Arbetarkår)
Sjöberg, Simon, (se SAU-styrelse)

Sverigerådet

Johansson Hanna (se SAU-styrelse)

Internationella rådet SAM

Beckne 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
Martin Ekztröm

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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