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Inledning
Jag har alltid varit ganska dålig på att fotografera, både
att komma ihåg att ta bilder i vardagen men också att få
till det så att det blir riktigt snyggt. Detta gör sig påmint
ibland men med mobilens funktioner idag blir det allt
mer sällan. För några år sedan var jag tillsammans med
min familj i Stockholm på semester. Trots lite småregn
i luften valde vi att ta en sväng till Globen och Skyview
innan vi reste hem. På den tjugo minuter långa resan
upp på Globens utsida var det givetvis fotografering som
gällde och jag tog fram min mobil. När vi kom ner insåg
jag att en bild blivit totalt ”fel”, kameran hade fokuserat
på regndropparna på glaset istället för utsikten över
Stockholm och jag insåg samtidigt att detta var också
den bästa bild jag fått till…
Flera gånger har jag gått tillbaka i mitt flöde för att titta
på bilden än en gång.Varje gång påminner den mig om
någonting nytt. Ibland regnar det i våra liv och ibland har
vi svårt att se utsikten klart. Då får vi välja att fokusera
på det vackra, det goda och glädjen i det lilla. I svåra
stunder får jag också som kristen välja att fokusera på
Gud och vända mig till honom med mina bekymmer.
Att sammanfatta 2018 känns både lätt och svårt. Jag tror
att vi alla vid ett årsskifte tänker samma tankar, ”Vad
fort det gick och vad mycket som hänt” eller kanske
känns det som att ”livet bara rullar på”. För oss blev
2018 ett år där media riktade fokus på olika kriser –
klimatkris, regeringskris och hungerkris. Listan på saker
som hände under 2018 kan göras lång.
”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan

förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att
inse skillnaden.”
Det senaste året har jag ofta tänkt på Sinnesrobönen,
en välkänd bön som är lika aktuell i dag som när den
skrevs för snart hundra år sedan. När hemska saker
sker omkring oss kan det vara lätt att känna maktlöshet.
Samtidigt påminner bönen oss om att vi alltid kan välja
godheten och våga förändra det vi kan.
I SAU kan vi tillsammans förändra världen.Vårt första
fokus i allt det vi gör får vara Gud och vi får vända oss
till honom i alla livets skeenden. Jag tror att när vi som
organisation, som lokal förening och som ledargrupper
har vårt första fokus mot honom kommer vi få kraft att
sprida kärlek i ord och handling och mod att förändra
världen till en bättre plats.
I din hand har du en sammanfattning av allt som hände
i SAU under 2018. Det är mycket vi får tillsammans se
tillbaka på med stor tacksamhet. Nu får vi se fram emot
en fantastisk lägersommar!
Guds rika välsignelse,
Hanna Johansson, ordförande SAU-styrelsen
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Barn
Barnrådet leder tillsammans med barnkonsulenten SAU:s barnverksamhet.
Rådet träffas vid cirka fyra 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
Barnrådet har under året fortsatt arbeta med att alla
barn- och ungdomsledare i vår organisation ska gå
kursen ”I Trygga Händer”.Vi vill på det sättet ge verktyg för att kunna hantera och förebygga övergrepp.
Dessutom ska alla ledare, föräldrar och barn känna sig
trygga i våra sammanhang.Vi har under året fortsatt
utveckla ”I Trygga Händer” med några fortsättningskurser. I dessa kurser behandlas teman så som: Sociala
medier och webben (Lars-Gunnar Wettebrandt), Barn,
ungdomar och webben (Rickard Thoursie). Utöver
detta har också Marie-Louise Alsäter funnits tillgänglig
för att hjälpa församlingar/föreningar att göra en handlingsplan som kan vara till hjälp i hur man bör ageera
vid misstanke om att barn inte mår bra i sin hemmiljö
eller om en ledare inte är lämplig i sitt uppdrag.
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, i
samband med SAMs årskonferens på Gullbrannagården, anordna en barnkonferens där barnen har möjlighet att få komma och delta. I år var det Klurige Göran
och hans gäng som genom sina olika uppfinningar påminde barnen och oss vuxna om hur Jesus kan hjälpa
oss i vardagen, med saker som vi inte alls förstår från
början. Samlingarna var något som fler än bara barnen
längtade efter att gå på.

Under eftermiddagarna var det bland annat fotbollsträning och lekar.
Bön
Som barnråd ser vi vikten av att man som familj
uttrycker sig i gemensam bön. Därför har vi arbetat
med att det under barnkonferensen skall finnas ett
bönerum för hela familjen och alla åldrar. 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.
Söndagsskolledare
Att vara söndagsskollärare kan ibland vara ett ensamt
uppdrag 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. Under hösten har vi
startat två Facebook-grupper; en för söndagsskolan
och en för ledare i de grupper som möter barn i åldern 10-12 år. I Facebookgrupperna delas tips och idéer från olika personer. Utöver det har man möjlighet
att ge varandra tips eller ställa frågor gällande något
specifikt.Vi hoppas att detta ska uppmuntra söndagskolledare och stärka dem i deras ledarroll.
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Undervisning
Vi ser undervisning som en viktig del i ledarskapet
därför ger vi tips på bra material och personer som kan
komma ut och hålla barnmöte och gudstjänster för alla
åldrar.
På vår hemsida finns tips på andaktsmaterial till familjen som kan hjälpa föräldrar att tala om tro med sina
barn. På hemsidan finns också materialtips och idéer till
lokala grupper.
Familjeläger v 27
Under vecka 27 genomförde SAU ett läger för ensamstående föräldrar på Långserums fritidsgård. Under
veckan fick föräldrarna lyssna till Maria Ahlriksson,
pastor i Jönköping. Förutom föreläsningarna fick föräldrarna också en förmiddag med ”egen tid”, något som
för många är en stor bristvara och därför var mycket
uppskattat.

Tonåringarna hade även möjlighet att en dag göra en
utflykt med eget program på förmiddagen.
Familjerna hade också gemensamma programpunkter
där man fick välja olika aktiviteter, så som dans eller ur
en programbank med t.ex. olika pyssel.Vi fick också besök av en man som hade med sig lite olika cyklar som
deltagarna både gamla och unga prövade på att använda. Lägret innehöll också: lägerbål, tacofest med öppen
scen, bad och fotboll - allt i en härlig gemenskap.Vi
hade även hyrt in en hoppborg, vilket blev en av lägrets
höjdpunkter.
/Marie-Louise Alsäter
Barnkonsulent

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 åldersspecifikt program.
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UV-scout
UV-scoutrådet leder tillsammans med UV-scoutkonsulenten SAU:s
UV-scoutarbete. Under 2018 träffades rådet vid fem tillfällen. Här följer en
summering av vad som hänt inom UV-scout under 2018.
UV-scoutläger
I början av sommaren arrangerades åtta UV-scoutläger
med över 3200 UV-scouter, ledarscouter och ledare.
För de flesta blev det en vecka med strålande sol som
också innebar utmaningar kring eldningen.Vi är tacksamma över ytterligare en sommar med väl genomförda UV-scoutläger. UV-scoutläger arrangerades på
följande platser: Norra Vi, Mölnarp, Äggdal, Grönebo,
Bjädesjö, Mösseberg Bergsgården, Skärvhult och Tångerda.
Temat på bibelstudierna var ”Jesus gör tvärtom” där
det förmedlades att Jesus ofta gör tvärtemot vad
människor förväntar sig, och att vi får lära av honom.
Även i år hade insamlingen tre fokusområden: människovärde, utbildning och vattenförsörjning. Sammanlagt
samlades det in 344 758 kr till förmån för barn i Egypten, Mocambique, Centralasien och Tchad.Vi stöder
bland annat en skola i Egypten och en förskola i Centralasien, som har specialiserat sig på barn med fysiska
och intellektuella funktionsnedsättningar.
Redo att leda
I början av hösten genomfördes för första gången ledarutbildningen Redo att leda – en ekumenisk helg för
scoutledare som vill jobba på kristen grund. Initiativtagare är Nätverket för scouting på kristen grund. Om-

kring 130 engagerade scoutledare, varav 50 UV-scoutledare, samlades på Nyhem för en helg med seminarier,
andakter, lägerbål och god gemenskap.Vi tackar för en
god helg och ser fram emot fortsatt gott samarbete
med Nätverket för scouting på kristen grund. I nätverket finns förutom UV-scout för närvande Royal Rangers, Equmeniascout, Adventistscout, Frälsningsarméns
scouter och Salt scout.
UVa-natta
UVa-natta arrangerades i Sjöaveka av Sandsjöfors
UV-scoutkår den 22-23 september. Grattis till patrullen
från Ödeshög som tog hem första pris och stort tack
till kåren i Sandsjöfors för ett väl genomfört arrangemang!
Scoutinvest
Scoutinvest är en innehållsrik och populär kurs för
ledarscouter. En helg i oktober samlades 70 ledarscouter och 20 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 olika projekt, bland
annat brobrygge, risflotte, primitiv matlagning, sjukvård
med mera. Stort tack till det härliga ledargänget och
kökspersonalen!
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Växtverk
I november genomfördes Steg I av Växtverk, och denna Kristus har segrat – Vi kan segra!
kurs för blivande UV-scoutledare fortsätter under våren 2019. Ett gott gäng på 31 ledarscouter går kursen
/Emma Andersson
denna gång vilket vi är glada för. Första steget ägde rum UV-scoutkonsulent
under en helg på Långserums Fritidsgård och innehöll
bland annat samarbetsövningar, spårning, bibelstudium,
lektioner i ledarskap och scoutings historia och övningar i att planera en scouttermin.Vi är glada för att
ytterligare ett gäng ledarscouter går denna ledarkurs
där fokus ligger på samarbete i patrull, kristen tro och
ledarskap. Ett stort tack till det suveräna ledargänget
som gör kursen möjlig!
UV-scouts stödkassa
Varje år delas medel ut till kårer som behöver ekonomiskt stöd för att köpa in tält eller utrustning. Ibland
kan medlen också användas till särskilda arrangemang
eller satsningar inom UV-scout.
2018 delades det ut 89 000 genom stödkassan, med en
fördelning som följer:
Kapela UV-scoutkår: 10 000
Onsala UV-scoutkår: 10 000
Vaggeryds UV-scoutkår: 30 000
Stensjöns UV-scoutkår: 10 000
Lammhults SAU: 14 000
UV-scoutrådet: 15 000, medel för kurs i HLR och första hjälpen som arrangeras under våren 2019
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Musik
Musikrådet leder tillsammans med musikkonsulenten SAU:s musikverksamhet. Rådet träffas fyra gånger per år och planerar arrangemang och kurser
utifrån Musikrådets handlingsplan 2018-2019.Vi träffas till roliga och inspirerande träffar, mestadels förlagda till söndagseftermiddagar på SAU:s expedition.
Musikerdag
Den 3 januari arrangerade SAU och SAM en Musikerdag för aktiva musiker, sångare och låtskrivare inom
kyrkan. Detta blev väldigt uppskattad dag som fylldes
med undervisning, workshops, seminarier och utställningar. Ca 85 personer befann sig i Allianskyrkan i
Jönköping den aktuella dagen, och bland de medverkande fanns Ellen Vingren, Mattias Martinson, Lina Häger,
Sören Ylenfors, representanter ifrån Taylor Guitars och
Roland och många fler. Förutom seminarier/workshops
och utställningar kunde man boka in en tid hos Mikael Kullén för att få hans respons och feedback på
en egenskriven låt. Det förekom också ”så-skrev-jaglåten”-samtal där Mikael Celinder samtalade med tre
låtskrivare om hur deras låtskrivarprocess ser ut och
hur en aktuell låt kom till. Dagen arrangerades i samarbete med Nya Musik och Bilda.

Barnkörläger
Den 24-25 mars var det dags för Världens Bästa Fest –
SAU:s Barnkörläger 2018. Världen bästa fest var också
namnet på årets låtmaterial, 15 nyskrivna låtar som
finns inspelade på en CD-skiva och utgivna i ett nothäfte. Denna helg arrangerades totalt sju läger fördelade
på följande orter: Bankeryd, Fiskebäck, Gislaved, Tranås,
Vaggeryd,Vetlanda och Älgabäcksryd. Totalt samlades
omkring 650 barn, ledare och musiker till barnkörläger
denna helg – helt fantastiskt!
Ledare för lägren 2018 var: Kristine Catoni, Sofia Karlsson, Ida Ideskog, Frida Elmgren, Malin Rosman, Maria
Säll, Matilda Ahlnér, Martina Lundquist, Emma Wallesjö,
Johanna Magnusson, Matilda Elg, Linnea Stenmarker,
Sara Vittgård, Ida Ylenfors, Rebecca Toth, Ann-Louise
Elm Kullingsjö och Jenny Emmoth.

GF Vinter
Musikrådet finns även med i genomförandet av GF
Vinter. Mer information finns under ungdom.

Gullbrannafestivalen
Under festivalen har musikrådet som huvudsaklig
uppgift att ansvarar för signeringen och infodisken med
loungedelen ”SAUlsidan”, där man gärna fick slå sig ner
i soffan och käka popcorn eller ta en slush. En gång om
dagen var det också ett musikquiz på dagens artister.
På fredagen bjöds alla barn som varit med på ett av
SAU:s Barnkörläger in till en hejdundrans barnkörkonsert. Det blev till slut ca 100 barn och ledare i den
stora kören som gjorde en bejublad konsert med Boris
René som gästartist. Riktigt roligt!
Läs mer om årets festival under ungdom.

Ledarsamling inför Barnkörläger
Den 18 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 om lägret, sedan efter
fikat träffades vi i varje lägerområde för att lära känna
varandra mer, delge information om det enskilda lägret
samt för att be tillsammans. Ledarsamlingen var en bra
uppstart inför lägren som vi kommer att fortsätta med!
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Measure
Den 20-21 oktober var det dags för Measure igen i
Jönköpings Allianskyrka. I år bestod kören av ett 90-tal
deltagare som under lördagen la ner mycket tid på att
öva in alla sånger. På kvällen var det efter andakten ett
roligt musikquiz. På söndagen sjöng vi några sånger i
gudstjänsten, och sedan på eftermiddagen anslöt också
årets gästartister – Boris René. Det blev en riktigt
bra konsert inför en fullsatt kyrka där Boris fick hela
publiken och kören att dansa loss. Stor glädje och uppmuntran var eftersmaken efter detta musikaliska möte.
Ledare för lägret var Sara Vittgård och pianist Ida
Ylenfors.
/ Sara Vittgår, Musikkonsulent
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Ungdom
Ungdomsrådet leder tillsammans med ungdomskonsulenterna SAU:s 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 summering av det som hänt under 2018.
GF VINTER 24 februari
För fjärde året i rad arrangerades GF VINTER i Bankeryds Missionskyrka. Det är SAU tillsammans med
Bankeryds Missionsförsamling som arrangerar denna
minifestival. Kvällen innehöll en rad olika ingredienser
där den största headlinern var Twelve24 från England.
Medverkade gjorde även Pedros, Steph Macleod (UK),
Face It, Dem, Enough och talarna Josh Green (UK),
Torgny Wirén mfl. Intervjuer, presentation av sommarens festival, utställningar och serveringar fanns också
på plats. Ett program för en bred publik som lockade
till sig runt 600 personer. En mycket lyckad vinterfestival.
Påskkonferensen Tre Dagar
Tre Dagar arrangerades 29 mars - 1 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 Fredrik Lignell, Mattias och Therese Martinson, Rikard och Klara Horgby, Sara Eklind,
Eva-Marie Ekström, Rickard Sundström, HVRI, Simon
Näslund mfl. Hemsida: tredagar.se

Gullbrannafestivalen 20 år
Den 5-8 juli arrangerades Gullbrannafestivalen för
tjugonde gången. Arrangörer var i vanlig ordning SAU,
ihop med medarrangörerna Centrumförsamlingen i
Forserum, Älgabäcksryds Missionsförsamling, folk från
Hillerstorp, Gnosjö, Gullbranna, Skärstad mfl, Gullbrannagården, Erikshjälpen, KRIK 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. På festivalen medverkade allt från internationellt etablerade
band till nya lokala sättningar. Cirka 100 programpunkter varav 60 konserter med bla Carola, Loney Dear,
Tensta Gospel Choir, Renaida, LZ7 (UK), Boris René,
Kings Kaleidoscope (US), Andy Mineo (US), Per-Erik
Hallin, SpringCity, A Treehouse Wait, Steph Macleod
(UK), LIN D, Jonathan Mc Reynolds (US), Attention,
mfl. Talare var bla Mattias Martinson, Daniel Wramhult,
Eleonore Gustafsson, Simon Häggström, 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 som i år firade 20 år.
Hemsida: gullbrannafestivalen.com
Ledardygn
Dygnet innan tonårslägret på Gullbranna arrangeras
Ledardygnet. Ett förberedande dygn inför lägret fyllt
med undervisning. Eleonore Gustafsson från Ryttargårdskyrkan, Linköping och Ulf Häggkvist, församlingskonsulent på SAM medverkade.
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Ung Tro
Ung Tro, sommarlägret på Gullbrannagården samlade i
början på augusti nästan 1000 personer för gemenskap
och sommarliv med Jesus i centrum. Under dagarna erbjöds en mängd aktiviteter och samlingar i både större
och mindre grupper i strålande sol och lite regn. Bibelns
innehåll och budskap förmedlades i undervisningspass
av både lokala ledare och talare från andra sammanhang. En stor glädje att få samla ungdomar från många
olika församlingar och visa att tron på Jesus Kristus
gäller många och tar sig en mängd olika uttryck. I Gudstjänsterna samlas hela lägret för att lära känna och tillbe
Gud. Ett sätt som tillbedjan uttrycks i är i insamlingen
som i år samlade in till projektet ”Stay free” i Rumänien,
varifrån en representant var på plats för att dela mig
sig av hur deras arbetet mot offer för trafficking och
prostitution ser ut. Totalt samlades 365 000 kr in. Ung
Tro är ett stort arrangemang sett till omfattning och
möjliggörs genom ett stort engagemang med fantastiska
insatser av ledare men vilar framförallt på trofastheten
hos Gud. Tron på Hans verksamhet bortanför det vi är
kapabla att skapa är den grundläggande byggstenen för
sommarlägrets existens och varande.
Bödalägret
13-18 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
230 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.
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 rekordmycket folk
kom. Kvällen var fullspäckad med bla seminarium med
Boris René, konsert med LIN D med band feat. Boris
René, Moa & Ada, Gudstjänst med Kristina Gustafsson,
Marian Paduret (RO) och lovsångsbandet från Gullbrannalägret. Under kvällen utsågs även årets Tonårsledare
och årets Ungdomsledare.Vinnare blev Gustav Fransson - Vetlanda och John Målevik - Värnamo. En mycket
härlig kväll då vi fyller Arken med ungdomar och ledare
till bristningsgränsen.

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 om vad som är på gång inom
vårt metodområde.
Nyårsläger
Årets nyårsläger var det mest fullbokade hittills med
över 400 på plats vilket satte press på logistiska och
praktiska lösningar. Många ungdomar med olika tidigare
erfarenheter av kristen tro ville fira nyår på Gullbrannagården. Under dagarna var det en mängd aktiviteter,
både inomhus och utomhus och undervisning om den
kristna trons innehåll och uttryck. Ungdomarna finns
även möjlighet att delta i outreach i Halmstad, där de
fick dela med sig av trons innehåll och liv. Kvällsgudstjänsterna hade temat ”på väg” och gestaltade hur den
kristna tron är att vara på väg mot och tillsammans
med Jesus. Lägret hade en insamling till den kristna
miljöorganisationen A Rocha, där det samlades in 45
000 kr vilket möjliggör ett läger för ungefär 80 barn
från resurssvaga familjer i Kenya. På detta läger kommer
den kristna tron presenteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På nyårsafton ställdes det till med en stor
nyårsfest och dagen därpå fick ungdomarna möjlighet
att för sig själva och inför Gud formulera sin längtan för
det kommande året. Guds trofasthet håller från år till år
och det gestaltas inte minst i ledarnas engagemang och
stora villighet att göra sitt yttersta för att presentera
Jesus Kristus i det vi gör.
/Stina Persson
Utbildnings- och ungdomskonsulent
Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent & festivalgeneral Gullbrannafestivalen
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Konfirmation
Konfirmationshajk 20-22 april
Årets konfahajk var återigen ett populärt och fullbokat arrangemang. Gullbrannagårdens boenden fylldes
av över 350 konfirmander och ledare och vi fick använda både husvagnar och närbelägna sommarstugor
för att få plats med alla. Ett tacksamt problem!
Under helgen hade grupperna mycket egen undervisning men även gudstjänster och andra samlingar
gemensamt. Huvudtalare under lördagen var Rickard
Sundström som hade tre olika samlingar. Predikade
gjorde även Matilda Winberg och Klara Broman
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..

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, Generalsekreterare

Konfaläger
I år såg vi glädjande nog ett uppsving i antal deltagare
på vår sommarkonfirmation. Närmare 40 konfirmander, ledare och hjälpledare möttes upp på Mullsjö
folkhögskola i början av juli. Även i år så besöktes
Gullbrannafestivalen och dagar med mycket undervisning varvades med diverse happenings. En dag på
ett konfaläger består i regel av tre undervisningspass

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.. och godis.
2018 inleddes med en tyst retreat tillsammans på
Långserums fritidsgård. Daniel Wramhult ledde några
mycket uppskattade dagar. Senare på vårkanten blev
det betydligt livligare när vi samlades på Vidablick i
Bankeryd. Höghöjdsbanor och samarbetsövningar
varvades med ledarundervisning av Magnus Sternegård.
Hösten inleddes som vanligt med dagar tillsammans
med SAMP (Svenska Alliansmissionens personalför-

bund) på Gullbrannagården och årets sista ungdomsledardagar tillbringades återigen på Långserum.Vi har
också under hösten deltagit i en temadag kring psykisk
ohälsa, som arrangerades i Fjällstugan, Jönköping.
Vi har ett drygt 30-tal ungdomsledare anställda i våra
olika församlingar. Ett fantastiskt gäng som vi är stolta
över och tacksamma för!
/Jacob Carlzon, Generalsekreterare
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KRIK - bibel, träning, hälsa
Under hösten 2018 fick vi äntligen en bibellinje igen!
KRIK-linjen är ett samarbete mellan SAU, KRIK (Kristen
idrottskontakt), Kungsporten Huskvarna och Mullsjö
folkhögskola.
Eleverna kombinerar bibelundervisning med olika ämnen
som rör träning, ledarskap och hälsa. Tiden delas mellan
Kungsporten och Mullsjö folkhögskola där också de flesta eleverna bor. Eleverna får också möjlighet att bli certifierade gyminstruktörer. 16 elever utgör första årskullen
och upptaktsterminen har varit mycket uppskattad!

Ombudsmöte 2018
Den 5 maj var dagen för SAU:s årskonferens som
hölls i Gnosjö missionskyrka. Det var en varm och
härlig dag som var fylld av många tack men även nya
välkomnanden.
Sofia Svensson, SAU:s dåvarande ordförande, välkomnade oss till Gnosjö och därefter öppnade hon ombudsmötet. Sofia fortsatte sedan med att presentera
styrelsen och arbetarkåren genom att ställa upp dem i
ordning efter hur länge man suttit i styrelsen eller hur
länge man jobbat på SAU.
Totalt var 116 ombud registrerade för att delta i
ombudsmötet, där ombuden representerade de olika
metodområdena inom SAU och fördelningen var
19 personer för Barn, 43 personer för UV-scout, 33
personer för Ungdom, 10 personer för Musik samt
11 personer från SAU-styrelsen. Presidiet för dagens
förhandlingar bestod av mötesordförande Ellen Larsson, vice mötesordförande Ida-Maria Hörnstein samt
protokollssekreterare Rickard Sjölander.
Mikael Celinder framför en hälsning från Kjell Larsson,
SAM. Inge Johansson från Mullsjö Folkhögskola presenterade skolan och välkomnade oss dit.
Mikael Celinder redogjorde sedan ekonomin för det
föregående året. Inkomsterna blev 13 954 kkr, utgifterna 13 696 kkr vilket gav ett resultat för verksamhets-

året på 258 kkr innan finansiella poster och 269 kkr
efter. Därefter presenterade Mikael Celinder budget
för 2018 och en rambudget för 2019 antogs av ombudsmötet.
Under eftermiddagen delade ombudsmötet upp sig i
respektive metodområde där de nya handlingsplanerna diskuterades.
Efter avslutat möte avtackades Mikael Celinder för sin
tid som SAU:s Generalsekreterare och vi välkomnade
Jacob Carlzon in i hans nya tjänst som Generalsekreterare.
Mikael Celinder avtackade avgående ordförande Sofia
Svensson för sina år i styrelsen och som ordförande
samt välkomnade Hanna Johansson som ny ordförande i SAU intill årsmötet 2019.
Hanna Johansson avtackade avgående styrelseledamöter. In i styrelsen välkomnades André Dahlqvist, Lovisa
Henrysson och Caroline Romhagen på tre år samt
Jacob Winberg på ett års fyllnadsval.
Hanna tackade för visat engagemang från ombuden
och Jacob Carlzon avslutade dagen med en bön för
SAU och året som kommer.
/ Caroline Romhagen, ledamot i SAU-styrelsen.
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Regionsårsmöten och ledarkväll
SAU-s medlemsföreningar är uppdelade i fyra olika regioner; syd, nord, väst och öst. Ett av syftena med detta
är att få till en bredd i representationen i SAUs råd
och beslutande organ.Varje region ska ha en representant in i SAU:s fyra metodråd.
2018 anordnades en gemensam ledarkväll där samtliga regioner också hade årsmöten under samma kväll.

Josefine Arenius var inbjuden som talare och vi firade
också ”Fössta tossdan i mass”, Smålands inofficiella
nationaldag, givetvis med massipantåta. Kvällen kändes
riktigt lyckat och det bestämdes att även 2019 års
regionsårsmöten skulle arrangeras på liknande sätt.

SAU-styrelsen
Det har varit ett spännande år för SAUstyrelsen med
många personer på nya poster. Dels har SAU fått en ny
ordförande, Hanna Johansson men vi har också under
året haft med SAU:s nya generalsekreterare och
vikarierande kontorschef på styrelsemötena. Som om
inte det var nog har vi även fått fyra nya
styrelseledamöter. Året har därmed präglats mycket av
att lära känna varandra och det har varit härligt
att under året se människor växa i sina uppdrag.
Styrelsen träffas fem gånger för styrelsemöte under ett
år. Oftast på SAU-kontoret men i september
träffades vi under två dagar på Mullsjö Folkhögskola
tillsammans med SAM-styrelsen där vi
tillsammans gick vi en utbildning i GDPR. Men det blev
också tid för gemenskap över
styrelsegränserna och vi hade även en andakt tillsam-

mans. Det är härligt att komma samman och
känna att SAU och SAM hör ihop.
I januari var vi i styrelsen också med på en rådsdag
tillsammans med alla våra råd. Också här
härligt att få träffa våra underbara råd som gör så
mycket bra för våra barn och ungdomar i SAU.
Under denna dagen fick vi tillsammans undervisning
och möjlighet till diskussion när det gäller integrationsfrågor.
Det är svårt att få med allt men detta var några inblickar i året med styrelsen.
Ett stort tack till alla medlemmar i SAU för det förtroende ni har visat oss i SAU-styrelsen, och för
det ni gör ute i era föreningar och församlingar.
/SAU-styrelsen genom Samuel Fors
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Ekumenik
och samarbetsorganisationer
SKUR
Sveriges Kristna Ungdomsråd är en mötesplats och ett
nätverk för samarbete mellan kristna ungdomsorganisationer i Sverige, både samfundsknutna och fristående.
Målet för SKUR är bl.a. att värna om och lyfta de frågor
som rör barn och unga inom svensk ekumenisk samverkan i stort men också att bilda opinion i bredare
sammanmhang.
SKUR möts vid ett antal tillfällen per år och fyller en
viktig funktion där vi kan dela med oss av erfarenheter och lära oss tillsammans. Under 2018 har ett flertal aktuella frågor lyfts, t.ex. har vi diskuterat aktuell
forskning kring ungas relation till kyrkan.Vi har också
påbörjat planeringen av en ny gemensam ungdomsledarkonferens, KALLAD2020. Hösten 2015 hölls en mycket
uppskattad konferens i Linköping och nu är det snart
dags för en uppföljare.
NBUKI
Nordiska Barn- och Ungdomskommittén inom IFFEC
(International Federation of Free Evangelical Churches),
träffas en gång per termin för delgivning och erfarenhetsutbyte.Vid dessa träffar möts i första hand Generalsekreterare (eller motsvarande) från missionskyrkorna
i Danmark, Norge och Finland samt SAU och Equmenia
från Sverige.
Mycket av frågorna som diskuteras handlar om organisationernas utveckling, vilka olika situationer vi står
i, både utmaningar och möjligheter och det är ofta
slående hur lika vi är, trots olika nationaliteter. Det är
ett oerhört inspirerande och viktigt sammanhang där vi
har möjlighet att dela erfarenheter och material mellan
oss men också få dela livet och be för varandra, våra
organisationer och våra länder.
Bilda
Inom SAU så sker det både lokal och central samverkan
med Studieförbundet Bilda. Mycket av våra arrangemang och ledarutbildningar har Bilda med som en aktiv
samarbetspartner. Beroende på var arrangemanget är
förlagt så arbetar vi med olika regioner inom Bilda.

Hela människan
Hela människan är en organisation som samordnar
samfundens diakonala och sociala arbete och SAU är en
av huvudmännen. Under de senaste åren har SAU/SAM
tillsammans med Hela människan genomfört ett projekt
(PRATA) om attityder kring alkohol i våra församlingar.
Tanken är nu att genomföra ett uppföljningsprojekt där
annan beroendeproblematik, den här gången relaterad
till internetanvändande, ska kartläggas och analyseras.
LSU
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer har till
uppgift att organisera Sveriges olika ungdomsorganisationer. De är ett forum för gemensamma ungdomsfrågor och kontaktorgan för nationella och internationella
organisationer. LSU är en viktig samarbetsorganisation
för SAU där vikten av ett starkt civilsamhälle lyfts på
olika sätt. Genom att vara en gemensam röst så bildas
en stark opinion i frågor som SAU själva saknar möjlighet att driva.
JLN
SAU är 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 alkoholoch drogfri livsstil.
Övrigt
Utöver detta samarbetar vi på olika sätt med både
lokala, regionala, nationella och internationella organisationer.Vi letar hela tiden efter möjligheter att bredda
vårt nätverk och hitta givande samarbeten, både där vi
själva kan få inspiration och kunskap men också där vi
får dela med oss av det som vi ser som våra styrkor.
Tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer än vad
som annars vore möjligt.
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Långserums fritidsgård
www.langserum.se
Tjugohundraarton… året då sommaren började några veckor efter att snön försvunnit i april. Sedan lyste
solen varmt hela sommaren. Det har nog aldrig badats
så mycket i Långserumssjön som i år. Grupperna har haft
ett ovanlig stort behov att svalka ner sig mellan alla olika
aktiviteter de har haft. Allt ifrån kricket med gruppen från
Indiska föreningen till scouterna som stod och svettades
vid den gemensamma eldstadsön.
Variationen på grupperna är mycket stor, från personalutbildning med företag till retreathelg. Allt ifrån högt tempo
med 400 scouter som lever livet på läger med ett festligt
lägerbål där lägerropen ekar över sjön till lugnet för den
som vill stanna upp i livet och känna Guds närvaro.
Gården har alla dessa möjligheter och det är roligt att
vara med och driva detta verk framåt. Den ligger vackert
utmed Långserumssjön och naturen runt omkring gör
det lätt att se allt det fantastiska i Guds skapelse. Gården
kan bistå med förutsättningar för att en grupp/församling/organisation ska kunna genomföra ett läger och
naturen runt omkring hjälper till.

Året som gått har det även hänt en hel del praktiskt. De stora sovsalarna på övervåningen har
fått en rejäl uppfräschning med nya golv och fönster och ny färg på väggarna. Det påbörjades även
en köksrenovering innan jul som ska stå färdigt
tills den nya säsongen börjar under våren 2019.
Styrelsen har fortsatt att jobba med förslag till
nya stadgar för gården En långdragen process
som förhoppningsvis ska vara klar under 2019.
Tillslut vill vi tacka alla som varit med och deltagit i arbetet med gården. Församlingarna som är
med, Ekeryd, Malmbäck, Svenarum,Vaggeryd och
Älgabäcksryd samt SAU centralt.
/David och Johanna Nordquist
Vaktmästare Långserums Fritidsgård
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Mullsjö folkhögskola
2018 blev året då vi tror att vi äntligen hittade ett
hållbart koncept för en bibellinje. Denna typ av
utbildning har legat nere några år efter flera olika
försök att få en slagkraftig och attraktiv bibelutbildning. Mullsjö folkhögskola, SAU och Kungsportskyrkan
har tillsammans med KRIK (Kristen idrottskontakt)
arbetat fram KRIK-linjen – bibel-träning-hälsa. Kursen
startade hösten 2018 med full klass, dvs 16 deltagare.
Halva tiden finns kursdeltagarna i Mullsjö och andra
halvan på Kungsporten i Huskvarna. SAU finns i första
hand med genom att man regelbundet kommer med
en bibellärare. Att KRIK-linjen nu finns på skolan
betyder mycket för den kristna profilen på Mullsjö
folkhögskola.
Ett annat succékoncept har onekligen BibelVinter
blivit, med fyra intensiva bibelveckor i januari och februari. Blandade åldrar gör kursen till en folkhögskolerektors dröm. Alltifrån pensionärer till ungdomar i
en härlig blandning som alla längtar efter att få mer av
Jesus och bibelns budskap. Fantastiskt roligt! Full kurs
även 2018, tillika 2019 när dessa rader skrivs.

www.mullsjofolkhogskola.se

Förutom den nystartade KRIK-linjen har vi också
startat en utbildning som rimmar, GrIT. Det är en
kurs på grundskolenivå med IT, tänkt i första hand för
nyanlända som inte har tillräckligt goda kunskaper i
svenska för att klara studier på allmänlinjen. Efter ett
halvår eller ett år med intensivsvenska är man bättre
förberedd för studier på allmänlinjen.
Under året har vi också totalrenoverat Björksätersgården för att hyra ut den till Mullsjö kommun under
8 år framöver. Kommunen bedriver fritids, förskola
och undervisning för två årskursettklasser. Fastigheterna överlag kräver stora åtgärder, bl a ventilationsarbeten som är prio ett på den sidan under 2019.
Till slut: Det är roligt att församlingar fortsätter att
hitta till oss för tillsammansdagar, styrelsedagar mm.
Jag hoppas att det fortsätter så.
/Tell-Inge Leandersson, rektor
info@mullsjofolkhogskola.se

Konfirmandlägret hade fler deltagare än på många år.
Under tre veckor fanns 34 konfirmander och 7 ledare
på plats i Mullsjö.Vi börjar nu se att de många årens
konfirmandläger i Mullsjö också ger frukt på så sätt
att flera av exkonfirmanderna hittar till våra andra
utbildningar också.
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Gullbrannagården

www.gullbrannagarden.se

En sommar där solen strålar varje morgon, varmt och
inget regn. En perfekt campingsommar med många gäster. Det summerar vi för året som gått.
Kullaget för alla barn varje morgon, bibeltimma på förmiddagen och kvällsandakt varje kväll. Det finns för våra
gäster under åtta sommarveckor. Sportvecka där det
erbjuds ett stort antal sporter, hantverksmässa, skrivarkurs, målarkurs, golfdagar är bara några av sommarens
alla aktiviteter. En viktig del av sommaren är alla fantastiska gårdsgäng som sprider glädje och håller i många
aktiviteter. Även vår maskot, Gullis, är en glädjespridare.
Gullbrannagården är helårsöppet och det är många
gäster året runt. En av de stora bokningarna under
året var Centerkvinnornas årsstämma. Flera har hittat
gården som konferensplats och Laholms och Halmstad
kommun är ofta gäster. Grupper från olika kyrkor,
scrapbookinghelger, musikskolor och körer är exempel
på grupper som är gäster.

vi önskar att Gullbrannagården ska fortsätta vara en
viktig plats för rörelsen.
Gullbrannagården har många byggnader och det är
ett kontinuerligt arbete med underhåll. Lägergårdens
boendedel har helrenoverats samt renovering av köket
påbörjades sen höst och färdigställs inför kommande
sommar.
Processen med markköpet, 6.5 hektar, fortsätter och
vi har täta kontakter med samhällsbyggnadskontoret.
Under året har planerna på en ny reception, butik och
kontor fortsatt och vi ser möjligheter till byggstart
under hösten 2019.
Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på det gånga
året och blickar framåt mot ett nytt år.VI vill att Gullbrannagården ska vara en ”kraftstation”.
Tack alla ni som finns med i bön och engagemang, ger
gåvor och tid för att göra Gullbrannagården till den
plats den är!
/Gullbrannagården genom Ewa Bylander

SAM och SAU har flera stora bokningar under året och
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Bödagården

www.bodagarden.nu

Inför säsongen 2018 anställdes Hans Broberg på tjänsten som vice föreståndare och vaktmästaransvarig.
Hans är elektriker och hans färdigheter kom väl till pass
under årets säsong på Bödagården.
Under vintern/våren påbörjades arbetet med upprustningen av fyra stugor samt huset med lägenheter i. På
arbetshelgen i slutet av april byttes hela taket på lägenhetshuset och huset fick även nya fönster och ny panel.
Under maj månad anställde vi en snickare och de fyra
stugorna fick ny interiör och nya fönster. Taket byttes
också på två av stugorna; även köket och serveringsdelen i huvudbyggnaden fräschades upp.
Frivilliginsatserna har varit många under året och förutom de insatser som styrelsemedlemmarna och deras
familjer gör, så finns det även många privatpersoner
som hjälper till i stort och smått. Ett stort tack till alla
för era insatser. Dessutom har vi liksom tidigare haft
barnmötesteam, gårdsgäng och pastorer som gjort fina
insatser under sommaren. Tillsammans med tillresande
artister och andra bjuder dessa våra gäster på ett härligt varierat program av konserter, bibelstudier, barnmöten, andakter mm.
Campingen öppnade onsdagen den 9 maj och många
säsongsgäster kom ner redan första helgen för att
installera sig för säsongen.Vädermässigt blev det en
fantastiskt solig sommar som nästan inte sett sitt like i
historien.Vecka på vecka utan regn passerade och läget
blev så akut att det infördes totalt grill- och eldningsförbud i stora delar av landet, så även på Öland. Tur då
att vi har vårt fina gatukök där det blev försäljningsrekord under sommaren. Även strandkiosken hade

rekordmånga besökare då varje dag avlöstes av en lika
fin sommardag. Från midsommar till fredag i vecka 33
höll kiosken bara stängt en dag pga. dåligt väder.
Under året har campingen haft ca 40 anställda som alla
jobbat olika långa perioder. Den största delen anställda
är ungdomar och finns naturligt under högsäsongsveckorna och det har varit ett gäng med en härlig inställning
och gemenskap. Ungefär hälften av ungdomarna hade
tidigare jobbat på gården och ungefär hälften var nya i
uppgiften.
Böda var årets Ölandsby och i samband med Ölands
skördefest i slutet av september höll vi öppet i ”café
Sion” och många stannade till och åt en portion soppa och småländsk ostkaka under de fyra dagar som vi
hade öppet. I caféet hade vi även konstateljé och en del
andra utställare och försäljare.
I slutet av året fick vi reda på att den planändring som
varit under utredning och beslut under de senaste åren
har gått igenom och att vi nu på ett bättre sätt kan
jobba med utformningen av campingen för framtiden.
I december nåddes också en överenskommelse att
förvärva den del av marken som vi idag arrenderar. Förvärvet beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.
Vi ser med tillförsikt fram emot en ny säsong på Bödagården!
/Per Henrik ”Peppe” Huss
Föreståndare Bödagårdens Camping
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Information och material
SAU-utskick
Circa fyra gånger per år gör SAU ett utskick med
aktuell information till föreningar/församlingar knutna
till SAU. Det är upp till varje förening/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 vilket är något vi arbetar med
kontinuerligt. Hör av er på info@sau.nu om ni ska byta
utskicksansvarig.

Samfundsinformation
Fem gånger per år skickar SAM ut sin samfundstidning
till alla 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 SAU bidrag från Myndigheten för
Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Underlaget till denna bidragsansökan får vi av våra lokala
SAU-grupper. För att underlaget skall gälla måste
Hemsidan
SAU-gruppen vara en självständig förening och ha
SAU har en hemsida med mycket information och ma- medlemmar som under året aktivt gjort en handling
terial, www.sau.nu. Det finns en kalender som talar om för att bekräfta sitt medlemskap. Detta arbete börjar
när alla arrangemang äger rum och en förstasida som
för oss i november då vi gör ett utskick till redovistar upp aktuella händelser, senaste informationen och
ningsansvariga i de lokala föreningarna. Utskicket talar
återblickar mm. På www.ungtro.com hittar du förutom om vilka handlingar vi behöver. Dessa handlingar vill
undervisning, recensioner av böcker och musik mm, en vi ha in innan den 31 januari för att ha god tid att gå
evenemangskalender där även lokala föreningars/förigenom dem innan våra revisorer börjar sitt jobb. De
samlingars evenemang postas. Har ni något evenemang börjar handläggningen på våren för att vi sedan ska
ni vill sprida genom kalendern, hör av er till jacob.
kunna skicka in ansökan till MUCF senast den 1 sepcarlzon@sau.nu.
tember. Arbetet är hela tiden ett pågående samarbete
mellan SAU och den lokala SAU-gruppen. SAU bevilInformationsmail från SAU/Ung Tro
jades 2018 ca 1489 kkr i statsbidrag vilket var ungefär
Metodområde Ungdom har ett informationsmail som
i samma storleksordning som 2017. Av statsbidraget
skickas ut till ett stort antal intresserade. Denna infor- utbetalades ca 317 kkr till SAU-grupperna.
mationskanal är också tillgänglig för alla som vill tipsa
om något i sitt sammanhang.Vill du ta del av detta mail Regionbidrag
så kontakta andreas@ungtro.com
Varje år söker SAU bidrag från Västra Götalands-regionen samt Region Jönköpings län. Underlag till dessa
Ledarinspiration och kurser
bidragsansökningar är våra medlemsföreningar men
Det finns möjlighet för konsulenterna att komma ut
också alla arrangemang och ledarutbildningar. Ansöklokalt till församlingar och SAU-grupper. Kanske för
ningarna sammanställs och skickas in till Region Jönköatt ha en ledarsamling omkring något aktuellt ämne
pings län den 31 augusti och Västra Götalandsregionen
eller varför inte en inspirerande kördag? Vanligt är att
den 15 april. 2018 beviljades SAU 1 236 kkr i regionbiflera lokala grupper/körer går samman och ordnar en
drag.
sådan här samling. Om ni är intresserade av detta hör
av er till SAU info@sau.nu.
/Ellen Larsson
Vik. kontorschef
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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
SAU-styrelsen.
§6
Årskonferensen hålles före juni månads utgång på tid
och plats som styrelsen för vart år beslutar. Kallelse
skall tillställas ombuden senast 1 månad före konferensen.
§7
Vid årskonferensen skall följande ärenden förekomma:
a.Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
b. Revisorernas berättelse
c. Beslut angående ansvarsfrihet
d. Fastställande av budget
e.Val av ordförande på ett år
f.Val av styrelse.
g.Val av revisorer och 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.
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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.

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 regionårsmötena. 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.
Stadgeändring
§ 17
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av
årskonferensen med två tredjedels majoritet. Gäller
ändring § 18 erfordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årskonferenser.
Upplösning
§ 18
Beslut om upplösning skall för att äga giltighet fattas
med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årskonferenser. Upplöses SAU skall disponibla
medel tillfalla SAM.

§14
SAU:s metodarbete leds av råd: Barnråd, UV-scoutråd,
Tonårsråd och 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
en representant från varje region. Resterande representanter utses av SAU-styrelsen.
Ekonomi
§ 15
Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens åtgärder och
förvaltning granskas årligen av två av årskonferensen
valda revisorer, varav en auktoriserad revisor. För
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Arbetarkåren och statistik

Jacob Carlzon
Generalsekreterare

Ellen Larsson
Tf. Kontorschef

Laura Lundström
Kontorschef
(föräldraledig)

Emma Andersson
UV-scoutkonsulent

Marie-Louise Alsäter
Barnkonsulent

Sara Vittgård
Musikkonsulent

Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent

Stina Persson
Ungdoms/utbildningskonsulent

Totalt antal medlemmar 2018-12-31
(Motsvarande siffror för 2017)
Deltagarantal
			Deltagare		Varav ledare		Föreningar/församlingar
Barn			1797 (1706)		361
(366)		57
(56)
Musik			425
(479)		53
(48)		17
(16)
UV			4029 (4233)		927
(940)		77
(72)
Ungdom		
1854 (1846)		
415
(414)		
57
(56)
Konfirmation		
252
(322)		
57
(64)		
17
(19)
Övrigt			296 (150)		65
(29)		10
(9)
TOTALT		

8653 (8736)

1878 (1861)

87

(82)

Medlemsantal
			Medlemmar		Tjejer			Killar
0-5 år			
346
(312)		
187
(171)		
159
(141)
6-25 år			
4794 (5010)		
2466 (2621)		
2328 (2389)
26 år och uppåt
1203 (1192)		
629
(629)		
574
(563)
TOTALT		

6343 (6514)

3282 (3421)

3061 (3093)
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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
UV-scoutmaterial
Prevox				www.prevox.se
Telefon				0733-149770
E-post				jan@prevox.se
Kontaktperson		
Jan Holmer

CAMPING- OCH FRITIDSGÅRDAR
Bödagården		380 74 Löttorp
Telefon				0485-220 59
Hemsida			www.bodagarden.nu
Föreståndare			
Per- Henrik Huss
Gullbrannagården
310 31 Eldsberga
Telefon				035-221 41 00
E-post				mail@gullbrannagarden.se
Hemsida			www.gullbrannagarden.se
Platschefer			
Ewa och Magnus Bylander
Långserums fritidsgård 560 13 Hok
Telefon				0393-200 43
E-post				langserumsfritidsgard@gmail.com
Hemsida			www.langserum.se
Vaktmästare			
David och Johanna Nordquist

SKOLOR
Mullsjö folkhögskola
565 32 Mullsjö
Telefon				0392-374 00
E-post				info@mullsjofolkhogskola.se
Hemsida			www.mullsjofolkhogskola.se
Rektor				Tell-Inge Leandersson
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SAU
Styrelse
Hanna Johansson, Göteborg (Ordförande)		
hanna@prevox.se
Samuel Fors, Göteborg (Vice ordf.)			
samuelerikfors@gmail.com
Ellen Marinder, Alingsås (Sek.)				ellen.marinder@gmail.com
Anders Einarsson, Bockara				anderseinarsson@yahoo.se
Hannah Hallgrehn, Bodafors				hanna.g-son@hottmail.com
Carl Lundgren, Göteborg				carllundgren95@gmail.com
Ida-Maria Hörnstein, Linköping			
ida-maria.h@hotmail.com
Catharina Ekeräng, Oskarshamn			
catharinaekerang69@gmail.com
Jakob Winberg, Ölmstad				jakob.emil.w@gmail.com
André Dahlquist, Jönköping				19andre99@live.se
Lovisa Henrysson, Linköping				lovisa9513@gmail.com
Caroline Romhagen, Malmbäck			
caroline.romhagen@gmail.com
Arbetarkåren
Generalsekreterare
Kontorschef		
Kontorschef (tf)
Barnkonsulent		
Ungdomskonsulent
UV-scoutkonsulent
Musikkonsulent
Ungdomskonsulent

Jacob Carlzon		
Laura Lundström
Ellen Larsson		
Marie-Louise Alsäter
Andreas Joakimson
Emma Andersson
Sara Vittgård		
Stina Persson		

0733-814903 		
0733-814914 		
0733-814914 		
0763-498423 		
0733-814911 		
0763-406833 		
0709-573186 		
0768-163450 		

jacob.carlzon@sau.nu
laura.lundstrom@sau.nu
ellen.larsson@sau.nu
marie-louise.alsater@sau.nu
andreas@ungtro.com
emma.andersson@sau.nu
sara.vittgard@sau.nu
stina.persson@sau.nu

KOMMITTÉER, STYRELSER OCH RÅD
Arbetsutskottet (AU)
Hanna Johansson
Samuel Fors
Ellen Marinder

Barnrådet
Marie-Louise Alsäter
Lovisa Henrysson (Ordförande)
Malin Rosman
Jennie Magnusson
Rebecka Gustavsson
Ida-Maria Hörnstein
Malin Hendelberg

Ungdomsrådet
Andreas Joakimson
Stina Persson
Robin Ahlnér (Ordförande)
Anders Magnebäck
Johannes Martinsson
Evelina Fasth
Elin Gunnarsson

UV-Scoutrådet
Emma Andersson
Sara Pripp Claesson
Rickard Sjölander
Paulina Zackrisson
Klas-Göran Park (Ordförande)
Alma Catoni
Kristoffer Kaspersson
Hannah Hallgrehn
Jonas Davidsson

Musikrådet
Sara Vittgård
Kristine Catoni
Maria Säll (Ordförande)
Noomi Thorstensson
Jonatan Hämäläinen
Rebecca Johansson
Carl Lundgren
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SAU:s REPRESENTANTER I STYRELSER, RÅD OCH KOMMITTÉER
SAM-styrelsen				Hanna Johansson
						Caroline Romhagen
Sverigerådet

			Anders Einarsson

Internationella rådet SAM		

Stina Beckne

Internationella rådslaget		

Andreas Joakimson

Studentpastorsnämnden		

Jacob Carlzon

Bolagsstyrelse Gullbrannagården Maria Alriksson
						Erik Irestål
						Tomas Jönsson
Stiftelsen Bödagården 		Torbjörn Henrysson
						Katarina Hugosson
Långserums fritidsgård			Samuel Korpegård
						Martin Ekztröm
NBUKI

				Jacob Carlzon

SKUR
				Jacob Carlzon
		
Mullsjö folkhögskolas huvudmannakår
						Intill årsttämma 2019
						
Sofia Isaksson
						Lisa Liljedahl
						Fredrik Rydell
						Birgitta Ström
						Intill årsstämma 2020
						Adam Andersson
						Simon Sjöberg
						Maria Sjölander
						Lars-Erik Zackrisson
						Intill årsstämma 2021
						Jacob Carlzon
						Ida Björnehäll
						Jesper Hansen
						Ing-Britt Johansson
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