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INLEDNING
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. §2 i SAU:s stadgar
Ibland kan jag fundera över vad Jesus skulle säga om
han såg alla våra lokala årsmöten, våra styrelsemöten
och vårt stora ombudsmöte. Vad skulle han tycka om
alla stadgar och formaliteter, beslut och ja-sägande?
Det är rutiner och handlingar som några nån gång
bestämt att det är så föreningsliv ska fungera.
Jag har landat i att oavsett om det är årsmöte eller
gudstjänst så är Gud mitt ibland oss. När vi samlas i
våra kyrkor vill vi att vårt första och största fokus ska
vara på Gud. När vi tillsammans får mötas i ömsesidig
respekt för varandras olika åsikter och perspektiv, där
vi värnar om allas lika värde genom demokratiska beslut och processer och där vi står eniga i beslut kring
förutsättningar för våra lokala samlingar och centrala
arrangemang, då tror jag Gud älskar våra formaliteter.
2019. Det är lätt att summera året i statistik med
begrepp som antal besökare, antal deltagare och
mängd insamlade pengar. Men 2019 är ett år i SAU
som likt alla tidigare år fått innebära många möten

mellan människor, barn och vuxna. Tänk om vi också
kunde summera ett år med antal skratt, goda samtal
och kramar…
I början av 2020 fick styrelsen och de centrala metodråden ta del av en fördjupningsutbildning på SAU.
Vi fick reflektera över vad vår målbild är i våra verksamheter. Vårt mål är inte att göra stora ekonomiska
resultat eller bli bäst på scouting. SAU får vara del av
någonting större än siffror, stadgar och paragrafer. För
mig personligen är en tydlig bild när barn och ungdomar möter mig i kyrkan med en känsla av att de har
kommit hem, att de trivs på scouterna, i söndagsskolan eller på kyrkfikat. När de också väljer att döpa sig,
ta sig an ledarroller och gå med i församlingsgemenskapen blir det tydliga steg där barn och ungdomar
växer i sin tro och Guds rike får växa.
I din hand håller du en årsberättelse som sammanfattar konkret vad som hänt i SAU under 2019. Det är
också en berättelse om Guds storhet och hur han
verkar i våra liv än idag.
Med stor tacksamhet för 2019 ser jag ödmjukt fram
emot 2020.
Guds rika välsignelse,
Hanna Johansson, ordförande SAU
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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
Metodområde barn har under året fortsatt arbeta
med att alla ledare skall gå kursen I Trygga Händer.
Vi vill på det sättet ge dem verktyg att kunna hantera
och förebygga övergrepp, samt att ledare, föräldrar
och barn skall känna sig trygga i sammanhanget. Under året har vi fortsatt ha kurser i olika församlingar
kring dessa frågor. De som leder kurserna är Ulf
Häggkvist och Marie Drewitz.
Jesus till barnen
Ledarkonferensen “Jesus till barnen” genomfördes
15–17 mars i Uppsala med många deltagare från olika
samfund i Sverige. Den stora utmaningen ligger i att
tillsammans som ett team - både hem och kyrka,
jobba för det bästa för våra barn. Vi har så mycket
att vinna på att tillsammans ge barnen de bästa
förutsättningarna för att upptäcka och växa i en tro
som bär genom hela livet! Det kändes gott att mötas
som ledare, föräldrar och pastorer från olika kyrkor

BARNRÅDET
Magdalena Pettersson (Ordförande)
Jennie Magnusson
Ida-Maria Fjällman
Fredrik Rydell
Jennie Rombo
Marie-Louise Alsäter

och samfund för att fortsätta dela erfarenheter, se
nya perspektiv och fördjupas i både vår roll och vårt
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 anordnar vi varje
år, i samband med SAMs årskonferens på Gullbranna,
en barnkonferens där barnen tillsammans med sina
föräldrar har möjlighet att få komma och lyssna. I år
hade Iren Björnell och Elin Vernersson ansvar för
barngudstjänsterna. med sin “Salong Ester”.
Nytt för i år var att vi under konferensen valde att
satsa extra på åldern 10-12 år. Det var KRIK som
ansvarade för dessa samlingar. De innehöll olika lekar
men också en gemensam andakt.
Dagarna var fulltecknade med olika aktiviteter för
stora och små med allt från fotboll till att äta glass. En
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annan besökare var Gabriel Ekbeck som tillsammans
med sin docka Osskar hade en barnsamling.
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
gemensamt. Barnens bön är på riktigt och vi ser även
vikten av att uppmuntra och inspirera församlingar till
att ta vara på barnens bön och låta bönen vara kreativ.
Familjelägret
Under familjelägret vill vi 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. Förutom föreläsningarna så fick föräldrarna också en förmiddag med ”egentid”, något som för många är en stor bristvara och
därför var mycket uppskattat.
I år hade vi tagit med oss tanken på att göra något
nytt och möta familjen på en ny plats så efter flera
år på Långserum bytte vi till Gullbrannagården under
midsommarhelgen. Detta blev lyckat och vi kunde ta
del av många av de samlingar som fanns på platsen.
Vi dansade kring midsommarstången, var med på
femkamp men framför allt fick barn och ledare möta
”klurige Göran” och hans uppfinningar.

10-12 år
I barnrådet har vi sedan länge sett hur viktigt det är
att vi gör något för barnen i åldrarna 10-12 år. Under
hösten gjorde vi en lördag i Bankeryd då vi först var på
kursgården Vidablick där flera olika uppgifter utfördes.
Efter det tog vi oss vidare till Bankeryds missionskyrka
där vi hade ordnat en överraskning i form av Lukas
Hagby som gjorde trolleritricks för oss alla. Dagen var
enormt uppskattad och alla njöt av den goda gemenskapen.
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 vår hemsida kan ni hitta tips på andaktsmaterial till familjen och därigenom få hjälp att tala om
tro med barnen. På hemsidan ger vi också
materialtips och idéer till lokala ledare.
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.
Marie-Louise Alsäter, Barnkonsulent

marie-louise.alsater@sau.nu
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UV-scoutrådet leder tillsammans med UV-scoutkonsulenten SAU:s UV-scoutarbete.
Rådet planerar arrangemang, ledarutbildningar och kurser utifrån UV-scoutrådets
handlingsplan. Under 2019 träffades rådet vid fem tillfällen. Träffarna är vanligtvis
förlagda till fredagskvällar hemma hos medlemmar i UV-scoutrådet. Här följer en
summering av vad som hänt inom UV-scout under 2019.
Oslagbart
Den 25-30 juni genomfördes UV-scouts storläger:
Oslagbart! 3900 scouter, ledarscouter, ledare och
funktionärer samlades på Eds gård utanför Bor för en
lägervecka tillsammans. Veckan innehöll bland annat
bibeldrama, scoutprojekt, spårning, lägerbål, scoutmarknad, sång och musik, missionsdag, strålande sol,
bad och mycket annat. Vi är tacksamma för alla som
på olika sätt ställt upp och gjort det möjligt att genomföra en oslagbar lägervecka!
Temat på bibelstudierna var ”Gud gör allting nytt” där
det förmedlades att Jesus en dag kommer att ställa allt
i världen till rätta och att vi får lita på att han är nära
var och en av oss redan här och nu, och att vi får vara
med och göra skillnad i världen. Insamlingen var fokuserad på det område i världen som kallas 10/40-fönstret, där många lever i fattigdom och många inte har
hört talas om Jesus. Tillsammans samlade vi in pengar
för att göra Jesus känd i världen, genom att bland annat stötta sjukhus, bibelöversättning och församlingsplantering.

Rätt hjälp
Under våren arrangerades en heldagsutbildning i det
som inom UV-scout kallas för ”Rätt hjälp”, det vill
säga första hjälpen och HLR. En maxad dag för de
elva UV-scoutledare som deltog i kursen, och som
har fått med sig mycket nya färdigheter att ta hem till
sina UV-scoutkårer.
UVA-natta
UVA-natta ägde i år rum i Rödjorna av Bankeryds
UV-scoutkår den 21-22 september. Cirka 150 UVscouter deltog i denna hajk som innehöll bland annat spårning och lägerbål. Medan scouterna deltog i
spårningen fanns det möjlighet för ledare att lära sig
mer om första hjälpen eller verktygsvård. På söndagen
samlades man till friluftsgudstjänst tillsammans med
Bankeryds missionsförsamling. Grattis till patrullen
från Bredaryd som tog hem första pris i spårningen
och stort tack till kåren i Bankeryd för ett väl genomfört arrangemang!
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Scoutinvest
Detta är en innehållsrik och populär kurs för ledarscouter, från 13 år. En helg i oktober samlades 71
ledarscouter och 20 ledare på Långserums Fritidsgård. Innehållet i kursen består av samarbete i patrull,
praktisk scouting och undervisning i ledarskap och att
vara en förebild. Det genomfördes åtta stycken olika
scoutprojekt, bland annat brobygge, risflotte och primitiv matlagning. Stort tack till det härliga ledargänget
och kökspersonalen!
Växtverk
Växtverk är en ledarutbildning för ledarscouter och
nyblivna UV-scoutledare, från 15 år. Kursen sträcker
sig över ett läsår. Det innebär att den kurs som började under hösten 2018 fortsatte in på våren 2019.
Steg II ägde rum på Bäckalyckan utanför Vaggeryd i
mars och gänget på 28 ledarscouter vaknade upp till
snö utanför militärtälten. Under denna helg hade vi
undervisning om att leda barn och unga, andaktsspårning och planering och genomförande av en verkstadsgudstjänst. Steg III genomfördes i april på Klinta,
som är Bottnaryds UV-scoutkårs vackra hajkplats. På
detta steg var fokus fördjupad scoutkunskap och vi
sov i vindskydd och lagade mat utomhus.
En ny Växtverk-kurs som fortsätter under våren 2020
startade i november 2019. 22 deltagare och 8 ledare
är med på kursen denna gång. Första steget ägde rum

under en helg på Långserums Fritidsgård och började
med samarbetsövningar och lekar för att lära känna
varandra och bygga gemenskap. Helgen innehöll spårning, bibelstudium, lektioner i ledarskap och scoutings
historia och övningar i att planera en scouttermin.
Vi är glada över gänget som 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!
Ekumeniska kontakter
UV-scout samarbetar med flera andra scoutförbund
genom Nätverket för scouting på kristen grund. Här
kan vi utbyta erfarenheter och bygga goda samarbetsrelationer. Under året har nätverket träffats för
att planera vår gemensamma ledarhelg Redo att leda,
som går av stapeln 4-6 september 2020, på lägergården Västeräng utanför Askersund.
Emma Andersson,
UV-scoutkonsulent

UV-scoutrådet
Paulina Zackrisson (ordförande)
emma.andersson@sau.nu Rickard Sjölander
Sara Pripp
Jonas Davidsson
Alma Catoni
Gustav Fransson
Josef Andersson
Hannah Hallgrehn
Emma Andersson
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Musikrådet träffas fyra gånger per år och planerar arrangemang och kurser utifrån
Musikrådets handlingsplan 2018-2019. Från och med 2019 lägger vi ett musikrådssammanträde per år tillsammans med SAM:s nystartade Musikråd. Vi träffas till roliga och inspirerande träffar, mestadels förlagda till söndagseftermiddagar på SAU:s
expedition.
Teknikdag
Den 11 januari arrangerade SAU och SAM för andra
gången Teknikdag för församlingars ljud-, ljus- och
bildtekniker. Detta blev väldigt uppskattad dag som
fylldes med undervisning, workshops, seminarier och
utställningar. Ca 160 personer befann sig i Allianskyrkan i Jönköping den aktuella dagen, och bland de
medverkande fanns Albin Söderström, Johan Gustafsson, Elof Bergkvist, Johannes Häger, Jalle Furingsten,
Sara Vittgård, Lars-Gunnar Jonsson, Joseph Persson,
Mats Persson och Mattias Martinson. Dagen arrangerades i samarbete med Swedish Gurus, Nya Musik
och Bilda.
GF Vinter
Den 23 februari genomfördes återigen GF Vinter i
Bankeryds Missionskyrka, en härlig kväll med rekordmånga besökare och medverkande. Kvällen inleddes
med GF18 där Gunnel Noreliusson predikade. Under
kvällen medverkade också Increasing, Total Praise,
Fox Blanco, Daniel Grahn, Hansam och Simon Nicelund. En riktigt bra kväll!

Ledarsamling inför Barnkörläger
Den 17 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. Efter fikat så träffades vi
i varje lägerområde för att lära känna varandra mer,
få info om det enskilda lägret samt för att be tillsammans. En bra uppstart inför lägren!
Barnkörläger
Den 23-24 mars var det dags för en av årets höjdpunkter – SAU:s Barnkörläger. I år hette det nyskrivna material Oh My God, och bestod av 15 nyskrivna
låtar av olika låtskrivare. I år valde vi att, förutom att
trycka nothäften, enbart lägga ut ljudfilerna på digitala
plattformar så som Spotify och iTunes.
Denna helg arrangerades sju läger: Gnosjö, Huskvarna, Reftele, Tenhult, Nässjö, Habo och Backadal.
Totalt samlades över 700 barn, ledare och musiker
till barnkörläger denna helg – helt fantastiskt! Så
många har aldrig tidigare åkt på SAU:s Barnkörläger!
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Ledare för lägren 2019 var: Kristine Catoni, Sofia Karlsson, Ida Ideskog, Malin Rosman, Malin Jarl,
Emma Mellberg, Elin Winberg, Linnea Stenmarker,
Sanna Bervebrink, Maria Säll, Matilda Ahlnér, Martina
Lundquist, Emma Wallesjö, Johanna Magnusson, Sara
Vittgård, Ida Ylenfors, Rebecca Toth, Ann-Louise Elm
Kullingsjö och Jenny Emmoth.
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.
På fredagen bjöds alla barn som varit med på ett av
SAU:s Barnkörläger in till en hejdundrans barnkörkonsert. Det blev till slut ca 90 barn och ledare i den
stora kören som gjorde en bejublad konsert med
Social Beingz som gästartist. Riktigt roligt!
Läs mer om årets festival under ungdom.
Measure
Den 19-20 oktober var det dags för Measure igen i
Jönköpings Allianskyrka. I år bestod kören av ett 75tal 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 – LIN D. Det blev en riktigt
ösig och rolig konsert inför en i stort sett fullsatt
kyrka. Stor glädje och tacksamhet var eftersmaken
efter årets Measure!
Ledare för lägret var Sara Vittgård och pianist Ida
Ylenfors.
/Sara Vittgård, Musikkonsulent
sara.vittgard@sau.nu

MUSIKRÅDET
Maria Säll (Ordförande)
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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 2019.
GF VINTER 23 februari
För femte 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 Hansam.
Medverkade gjorde även Fox Blanco, Increasing, Total
Praise, Simon Näslund och talarna Gunnel Noreliusson och Daniel Grahn mfl. Intervjuer, presentation
av sommarens festival, utställningar och serveringar
fanns också på plats. Ett program för alla åldrar som
lockade till sig en rekordpublik runt 650 personer. En
mycket lyckad vinterfestival.
Påskkonferensen Tre Dagar
Tre Dagar arrangerades 18-21 april på Kungsporten
i Huskvarna. Det var Team Med Uppdrag, Kungsportskyrkan och SAU tillsammans med Bilda som
arrangerade denna konferens för femtonde gången.
På ett kreativt sätt fick man vara med om vad påskens
budskap handlar om i form av gudstjänster, seminarier, konserter, påskvandring, workshops etc. Temat
var: Hem. Medverkade gjorde bla Eric Lacabanne,
Små Liljor, Mattias Martinson, Åsa Björk, AnnaCarin

Abrahamsson, Jaze, Tyra – Lucas – August, Sara Linnarsson, Henrik Steen, Teodor Lind, Wera, Marcus
Olson, Lisa Fredlund och Trinity (NL) mfl. Hemsida:
tredagar.se
Gullbrannafestivalen 2019
Den 4-7 juli arrangerades Gullbrannafestivalen för
tjugoförsta gången. Arrangörer var i vanlig ordning
SAU, ihop med medarrangörerna Gullbrannagården, Erikshjälpen, KRIK, Bilda, Centrumförsamlingen
i Forserum, Älgabäcksryds Missionsförsamling och
många många fler. Totalt 450 medarbetare från olika
håll i ett härligt nätverk. Detta 21:a år slog festivalen
publikrekord, campingen var överfull och vi fick som
vanligt ta till mark utanför gården. Fem scener med
varierande musik, dans, intervjuer mm. På festivalen
medverkade internationellt etablerade band till nya
lokala sättningar. Cirka 100 programpunkter varav
60 konserter med bla storslagna namn som Lecrae
(US), Rend Collective (IE), Switchfoot, Electric Banana
Band, Ulrik Munther, Mezzoforte (IS) för att nämna
några. Talare var bla Mattias Martinson, Daniel Röjås,
Lina Skoghäll mfl. Festivalen är en mix för hela familjen med seminarier, turneringar, missionslopp, guds-
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tjänster, bad, talangjakt, familjeaktiviteter, barnmöten,
happenings, workshops, bön och lovsång och givetvis
mycket musik. En optimal festival för alla åldrar som
i år blev rekordstor trots lite sämre väder. Vi är så
glada och tacksamma över att det går att göra denna
festival. Tack till all publik, alla medarbetare, alla
artister och alla sponsorer som tror på oss. Hemsida:
gullbrannafestivalen.com
Ung Tro
Ung Tro, sommarlägret på Gullbrannagården samlade
i början på augusti ungefär 850 personer för gemenskap och sommarliv med Jesus i centrum. Lägret
inträffade 4-9 augusti och erbjöd en mängd aktiviteter och samlingar i både större och mindre grupper.
Nytt för i år var den uppskattade ”Morgonsoffan”
– en gemensam uppstart av dagen med en samling inför dagen. Bibelns innehåll och budskap förmedlades
i undervisningspass av både lokala ledare och talare
från andra sammanhang.
Det övergripande temat för gudstjänsterna var ”En
del av det hela” där Bibelns stora berättelse från
skapelse, via syndafall och korset till den upprättade
skapelsen delades. Det är en förmån att få samla
tonåringar från så många olika församlingar och få
arbeta för en miljö där många avgörande beslut om
efterföljelse och lärjungaskap fattas. 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 ”Sat7” som är verksam-

ma i Mellanöstern och där bedriver mediamission.
Totalt samlades 282 000 kronor in. Ung Tro är inte
enbart ett stort arrangemang sett till antal deltagare
och ledare utan också sett till det stora engagemang
och den stora glädjen i att få vara på plats. Framförallt upplever vi att det är en stor Gud som bär och
möjliggör denna sortens läger.
Att notera är att belastningen på samtalsfunktionen
”Örat” från år till år höjs. Det finns både stora behov
och en stor öppenhet i hos tonåringar att tala om
det som är svårt.
Ledardygnet
Inför Ung Tro 19 laddade ledarna upp med ett
dygn tillsammans med gemenskap, undervisning och
gudstjänst. Daniel Röjås medverkade och talade kring
hur det kan bli möjligt att förkunna Jesus i ord och
handling på ett sätt som väcker tro. Ledardygnet är
viktigt tillfälle för ledare att mötas, fördjupa sig och
att ställa in fokus inför det som för många är både
årets höjdpunkt och en kick off för höstens ungdomsverksamhet.
Bödalägret
12-17 augusti var det dags för Bödalägret på Bödagården på norra Öland. En fantastisk vecka på en
fantastisk plats innehållande bla bibelstudier, gudstjänster, talkshow, workshops, bad, samtal, volleyboll,
temasamling, goda måltider, morgonsoffa, bön och
lovsång, strandfest mm. Cirka 250 personer var med

på årets läger och veckan ger en meningsfull gemenskap med ett meningsfullt budskap. Det är ett otroligt
ledargäng som gör detta möjligt. Detta ger en perfekt
avslutning på sommarlovet och en kickoff inför hösten.
Hemsida: facebook.com/bodalagret
T-centralen
Årets T-central gick som vanligt av stapeln i Arken
i Värnamo första fredagen i oktober. Som vanligt
smockfullt och kvällen innehöll Kvällssoffa med André
och Ellen, konsert med Hansam, Ledarseminarium,
Gudstjänst med Jason Ballard (CA), Lovsångsbandet
från Gullbrannalägret mm. Under kvällen utsågs även
årets Tonårsledare och årets Ungdomsledare. Vinnare
blev Andreas Larsson - Bredaryd och Evelina Johannesson och Alicia Jakobsson - Jönköping. En mycket härlig
kväll då vi fyller Arken med ungdomar och ledare till
bristningsgränsen.
Nyårsläger
Under årets sista dagar samlades 350 tonåringar och
ledare. Vi gläds över att många ungdomar med olika
erfarenheter av kristen tro vill fira nyår tillsammans
på Gullbrannagården. Under dagtid var det en mängd
olika aktiviteter och undervisning om den kristna trons
innehåll och uttryck med en betoning på det senare. I
gruppen som arbetat med teologiskt innehåll konstaterades att vi gärna till detta läger vill lägga en betoning
på det levda livet. Att gestalta och förklara hur ett kristet liv kan se ut. Under lägret fick ett antal ungdomar
testa på outreach och där utmanas att dela sin tro med
andra. De dagliga kvällsgudstjänsterna hade temat ”Utforska” och belyste hur Bibeln är full av frågor både till
Gud och till människor. Frågorna är inget hot för den
kristna tron utan snarare en möjlighet till fördjupad

efterföljelse och förståelse. Under dagarna uppmärksammades att barnkonventionen lagstadgas i årsskiftet
både i undervisning men också i lägrets insamling. Den
gick till Erikshjälpens arbete med barns rättigheter både
i Sverige och i andra delar av världen och där samlades
42 000 kronor in.
På nyårsafton ställdes det till med en stor nyårsfest och
det nya året firades in med lovsång och nattvardsfirande. Tacksamheten är stor över de många ledare som
med sitt stora engagemang på olika sätt presenterar
Jesus i lägrets olika delar.
Ledarinformation
Förutom SAU:s 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.
/Stina Persson
Ungdoms- och utbildningskonsulent
stina.persson@sau.nu
och

UNGDOMSRÅDET
Elin Gunnarsson (Ordförande)
andreas@ungtro.com
Frank Ekedahl
036-30 61 76
Evelina Fasth
Sanna Åkesson
Lina Pettersson
Johannes Martinsson
André Dahlquist
Andreas Joakimson
Stina Persson
Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent

KONFIRMATION
Konfirmationshajk
I slutet av april samlades 300 konfirmander och ledare
under en helg. Där var gemenskap, gudstjänster och
undervisning med grupper av olika storlek från olika
orter och församlingssammanhang. Grupperna fick
under helgen både möjlighet till gemenskap med nya

Konfirmationsläger Mullsjö
Under tre veckor i juli genomfördes konfirmationsläger på Mullsjö för tionde gången i rad. Fantastiska
veckor där 25 tonåringar från olika orter möts och
får utmanas i tro och efterföljelse tillsammans med 4
huvudledare och 2 hjälpledare. Där varvas undervisning tre gånger per dag med bearbetning i grupper
och kvällsandakter med predikan, förbön och lovsång.
En vecka in i lägret besökte gruppen gemensamt
Gullbrannafestivalen. För många av tonåringarna blir
konfirmationslägret ett avstamp i tron där beslut om
efterföljelse och lärjungaskap fattas. Vi är mycket glada
och tacksamma över vår sommarkonfirmation. Det är
en plats som ger möjlighet till fördjupad förståelsen
för bibelordet, en stärkt gudsrelation, att på djupet

bekantskaper men framförallt tid för den egna gruppen. De lokala grupperna hade en hel del egen undervisning och grupptid. Det var gemensamma undervisningspass, gudstjänster och kvällshappenings.

lära känna vänner och att tränas i ledarskap. Vi ser
värdet i denna typen av arrangemang och vill verka
för en breddad och fördjupad möjlighet att få finnas i
den sortens miljö. Det analysen gör att SAU:s styrelse
under hösten fattade beslut om att sommarkonfirmationen kommer att formas om och 2021 återkomma
i en annan skepnad. Nu ser vi med tacksamhet tillbaka
på många goda år med sommarkonfirmationen. Arbetet tar nu vid med att utreda vilka utmaningar och
möjligheter vi står inför i 20-talet och vill möta i det
arrangemang som startas 2021.
/Stina Persson, Ungdoms- och utbildningskonsulent
stina.persson@sau.nu

UNGDOMSLEDARE
Under året träffades bjöds våra ungdomsledare in till
tre tillfällen för nätverkande och fördjupning. Tillfällen att dela erfarenheter kring tjänsten men också att
göra helt andra saker. Det första tillfället var en tyst
retreat på Bjärka-Säby, en möjlighet att stanna upp
reflektera över relationen till Gud och ungdomsledartjänsten. Höstens startade traditionsenligt med en
samling på Gullbrannagården under SAMP-dagarna,
det vill säga då Svenska Alliansmissionens pastorer
möts för undervisning och fördjupning. Senare på
hösten samlades ungdomsledarna på Långserums
fritidsgård. Där låg fokus mycket på gemenskap men

också en utflykt till Ralingsåsgården där Team Med
Uppdrag höll i en heldag med olika sorters ledarundervisning. Ungdomsledarna i vårt nätverk är ca 30
stycken och vi gläds mycket över att få möta dem och
följa dem i sin tjänst. Under året har SAUs generalsekreterare besökt majoriteten av ungdomsledarna och
lyssnat på hur det funkar i deras tjänst och samtalar
om ungdomsverksamhet och ledarskapet där.
Stina Persson, Ungdoms- och Utbildningskonsulent
stina.persson@sau.nu

KRIK BIBEL TRÄNING HÄLSA
Under året har vi både hunnit med att avsluta första
året med KRIK-linjen och påbörja andra. Utvärderingarna efter första läsåret var väldigt positiva och eleverna har varit goda ambassadörer. Det gjorde att vi
hade ett bra söktryck även inför andra året. Vi utökade antalet platser på kursen till 18 stycken och kunde
glädjande nog fylla samtliga!
Det är fantastiskt roligt att äntligen ha hittat ett vin-

nande koncept för en bibelskola. Vi har också bra samarbetspartners i KRIK, Kungsportskyrkan och givetvis
Mullsjö folkhögskola. Eleverna varvar bibelundervisning
med träningslära och många praktiska moment. Vi ser
fram emot att tillsammans kunna fortsätta utveckla det
här konceptet under många år framöver!
/Jacob Ämterlind, generalsekreterare
jacob.carlzon@sau.nu

REGIONSÅRSMÖTEN
& LEDARKVÄLL
I vanlig ordning arrangerade SAU sina regionsårsmöten tillsammans med en ledarkväll med undervisning.
Sedan flera år tillbaka gör vi detta på Smålands inofficiella nationaldag; ”fössta tossdan i mass”. Årets träff
blev en succé med över 200 deltagare i Skillingaryds
missionskyrka. Åke Samuelsson föreläste över ämnet

”Att tala tro med barn och unga”, följt av ett panelsamtal och fika. Kvällen avrundades sedan med att
våra fyra regioner hade sina årsmöten. Ett stort tack
till alla er som kom!
/Jacob Ämterlind, generalsekreterare

MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA
Vårterminen 2019 avslutade vi första året med KRIKlinjen – bibel-träning-hälsa och vi är oerhört glada av att
detta blev en riktig succé första läsåret. Vi väntade med
förväntan angående antagningarna inför hösten 2019
och vi hade bra söktryck och kunde ta emot 18 st nya
deltagare varav 16 st som har bott på internatet. Denna
klass med deltagare och dess lärare, har satt sin prägel
både på internatet och atmosfär på skolan – då de bland
annat håller i andakterna och även startat en Alphakurs
på kvällstid i skolan. Vi är tacksamma också med lärarinsatsen från SAM och SAU.
På BibelVinter som är en 4 veckors heltidskurs har deltagarna fått en översikt över hela Bibeln och en introduktion till det kristna livet. Detta är en samverkanskur stillsammans med vår huvudman, SAM. Även år 2019 blev
det full kurs med blandade åldrar och olika erfarenhet
av den kristna tron – spännande koncept som vi rekommenderar! Årets konfirmationsläger samlade 31 st inkl
ledare med traditionellt upplägg där det givetvis ingick att
åka till Gullbrannafestivalen som en del av konfirmations-

lägret. Det är en utmaning att vara folkhögskola i dessa
tider, då vi får försöka bevara och samtidigt utveckla
de kurser som rekryterar mycket deltagare, samtidigt
att tänka nya banor, målgrupper utifrån hur samhället
förändras. GrIT-linjen som vi startade för många nyanlända för att klara grundskolenivå har rekryterat bra och
deltagare kan slussas vidare till Allmän kurs.
Även Småbrukarlinjen vid Allmogegården lever ett spännande liv med självhushållning och hållbar livsstil, där det
även detta år har rekryterat bra och något som ligger i
tiden. Vi har renoverat och investerat mycket i våra fastigheter under 2019, som har tagit mycket energi och kapital, men som har varit nödvändigt. Vi är också mycket
tacksamma att det är så många församlingar, styrelser m
m som förlägger sina dagar eller dygn hos oss. Vi hoppas
och tror att den yttre miljön och servicen skall stärka
den inre miljö varje deltagare som kommer hit –
VÄLKOMNA!
Hans Noreliusson, rektor vid Mullsjö folkhögskola
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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.

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.

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.

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.

Under året har flera större grupper valt att lägga sin
årliga träffar på Gullbrannagården. Några av dessa är
EFK:s medarbetardagar, Svenska Cykelförbundet, LPverksamheten, 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.

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
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Sommaren 2019 gav inte samma vädermässiga högtryck som sommaren 2018, men gästerna kom ändå att fylla
upp hela campingen under högsommarveckorna. Totalt minskade beläggningen något från förra året och vi
sålde ungefär 24 000 gästnätter på campingen.
Programverksamheten
Varje vecka under sommaren har vi en gårdspastor på gården och vid sidan av det som de ansvarar för så har
vi också haft barnmöten under midsommar och vecka 27–31, och under veckorna 27–32 många konserter,
shower, föreläsningar och gudstjänster. Under veckorna 28–31 har vi erbjudit barnaktiviteter för de små barnen
och även samlingar för barn och ungdomar i åldrarna 8–19 år.
Anställda
Under våren och sommaren har vi haft drygt 40 personer anställda på gården. Framför allt är det ungdomar i
åldrarna 17–23 år som haft sina sommarjobb på gården. Ungefär hälften av de sommarjobbande ungdomarna
hade jobbat på gården tidigare och hade viss vana i uppgiften och kunde snabbt lära ut sina kunskaper till dem
som gjorde sin första sommar på gården.
Frivilliginsatser
Även under 2019 har mycket av arbetet på Bödagården gjorts med frivilliga arbetare. Arbetshelgerna på vår
och höst är hektiska och det hanns med en hel del arbete. Frivilliginsatserna sträcker sig dock mycket längre än
till bara arbetshelgerna och vi har i år haft mycket god hjälp av många av gårdens vänner som gjort fantastiska
insatser. Ingen nämnd, men ett stort tack från Bödagårdens sida för all hjälp.
Framtiden
År 2020 kommer många se att mycket händer och kommer att hända på campingen. Vi kommer att färdigställa
nya servicehuset innan midsommar, ombyggnaden av reception/butik kommer färdigställas till öppningen, några
VA-platser (med nysått gräs) kommer att tas i bruk som ett test för att se om det är något att vidareutveckla.
Dessutom ska tre av lekplatserna vara utbytta med nya fräscha ställningar för barnen att leka i. Det blir också
en höjning av kapaciteten av elen på området.
/Per Henrik ”Peppe” Huss, Föreståndare Bödagården
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LÅNGSERUMS FRITIDSGÅRD

Sommarens grupper har varit både nya och gamla. I och med att det var storläger för både SAUs och Equmenias scouter så var det inget scoutläger på Långserum. Detta gjorde att lite andra grupper kunde komma till den
annars välbokade sommarsäsongen. Som vanligt en stor blandning av människor och kulturer. Vi har besök av
många grupper av människor som bor i Sverige men tillhör någon förening som samlar människor ifrån deras
ursprungsland, bland annat Indien, Filipinerna och Polen. Vi har även grupper från Tyskland och Ukraina. Icke att
förglömma är våra återkommande grupper som till exempel Nässjö pingst, som varit på gården varje sommar i
säkert 40 år med sitt barnläger. Eller Scoutinvest och Växtverk som återkommer varje höst. Det är känns alltid
tryggt med stammisar och det är trevligt att återses varje år.
Gården börjar bli gammal, den fyllde nämligen 100 år 2019. 1919 togs huvudbyggnaden och vaktmästarbostaden
i bruk som skola i Långserum. Sedan tog Vaggeryd- och Malmbäckskretsen över byggnaderna 1960 och började
med lägerverksamhet. Trots sin höga ålder så har den inte tappat orken, dock krävs det en del underhåll. Köket fick sig ett lyft i början på året. Vi bytte alla stommar, luckor och bänkar. Mycket trevligt och välbehövligt då
köket är en viktig del i det självhushåll som bedrivs på gården. Även många ytterdörrar har bytts ut på gården. Vi
vet även att gården används mycket för att söka kontakt med vår Herre men nu har vi även uppkoppling till det
”jordiska” i form av fiber som har grävts ut i bygden.
Styrelsen har tillsammans med SAU centralt jobbat med stadgarna. En långdragen process som är mycket, mycket byråkratisk för en stiftelse. Vi hoppas på ett färdigt jobb under 2020 med dessa.
Tack till alla som hjälpt till med gården, ni som ber för den och ni som kommer på besök som ledare och deltagare och gör trevliga läger. Kanske vi ses under 2020!
/David och Johanna Nordquist
Vaktmästare Långserums Fritidsgård

ÅRSKONFERENS 2019
SAU:s årskonferens 2019 hölls på Gullbrannagården den
30 maj till 2 juni, tillsammans med SAM. Det fina i denna
helg är att SAM och SAU får göra konferensen tillsammans. Två organisationer, men en rörelse med samma
önskan, att gemensamt närma sig Kristus.
Konferensens tema ”Våga komma närmare” handlade
just om denna rörelse närmare Jesus, närmare varandra
och närmare andra. Några av talarna på konferensen
var Rickard Sundström och Josefin Arrenius. En nyhet
för konferensen var ”världens tält”, en utställnings- och
upplevelseyta där man kunde upptäcka mer av SAM och
SAU, men även andra organisationer. Traditionsenligt så
hade barnen sin egen konferens, denna gång fick barnen
besöka salong Ester. Barnmötena leddes av Iren Björnell,
Elin Vernersson och barnkonferensens ledare.
Ombudsmötet hölls under torsdagen i Parksalen, till
mötet var 134 ombud registrerade. Ombuden representerade de olika metodområdena och fördelningen var 26
personer för barn, 55 personer för UV-scout, 34 personer för ungdom, 9 personer för musik och 10 deltagare
från SAU-styrelsen.
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Hanna Johansson. Därefter lade valberedningen fram sitt förslag till
presidier, det röstades igenom och såg ut enligt följande,
mötesordförande: Rickard Engström, vice mötesordförande: Anton Lundholm och protokollssekreterare:
Ellen Marinder.

Vi fick hälsningar av SAM genom Björn Söderblom och
från Gullbrannagården genom Magnus Bylander. Jacob
Ämterlind informerade om bibellinjen som SAU bedriver tillsammans med KRIK på Mullsjö Folkhögskola.
Dåvarande kontorschef Ellen Larsson redogjorde för det
gångna årets ekonomi samt budget 2019 och rambudget
2020.
En stor fråga under ombudsmötet behandlade frågan
om SAU-styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018. Där rådde det delade uppfattningar mellan den
auktoriserade revisorn Leif Göransson som föreslog
att ombudsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet
medans den övrigt valda revisorn Klas-Göran Park föreslog att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Efter omröstning beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Under mötet valdes Hanna Johansson till styrelsens
ordförande på ytterligare ett år och två nya styrelsemedlemmar välkomnades, Axel Swahn och Emil Vide. Mötet
avslutades med att avgående styrelseledamöter avtackades, Carl Lundgren och Jakob Winberg.
Jacob Ämterlind avslutade dagen med att be för SAU
och det arbete organisationen bedriver.
/Axel Swahn, ledamot SAU-styrelsen

SAU-STYRELSEN
Det har varit ett händelserikt år för SAU-styrelsen, vi har fått välkomna två nya styrelsemedlemmar in i styrelsen, haft regionsårsmöte i Skillingaryd där vi fick lyssna till Åke Samuelsson som talade om att hålla andakt för
barn och unga, vi har också haft årskonferens tillsammans med SAM på Gullbrannagården. Där hade vi under
några dagar tid för ombudsmöte men också tid att träffa många av de människor som på olika sätt engagerar
sig i SAU. Året har i vanlig ordning präglats mycket av att lära känna varandra i styrelsen, uppmuntra och hjälpa
varandra att växa i uppdraget. Styrelsen träffas 5 gånger om året, oftast på SAU-kontoret men i september
träffades vi tillsammans med SAM-styrelsen på Mullsjö folkhögskola. Det är alltid härligt att träffas och samtala
visioner och tro tillsammans, det får oss att verkligen känna att SAU och SAM hör ihop.
I januari anordnades en rådsdag tillsammans med styrelsen och alla våra råd. Det är en viktig dag där vi får träffa
våra råd som gör så mycket bra för våra barn och ungdomar i SAU. Det är svårt att få med allt som händer under ett år men här är några inblickar i styrelsens år. Tack till alla medlemmar i SAU för det förtroendet ni visat
oss i styrelsen, också ett stort tack för det ni gör ute i era föreningar och församlingar.
/Hannah Hallgrehn, ledamot SAU-styrelsen

EKUMENIK OCH
SAMARBETORGANISATIONER
SKUR
Sveriges Kristna Ungdomsråd är en mötesplats och ett
nätverk för samarbete mellan kristna ungdomsorganisationer. I nätverket ingår samfundens ungdomsförbund
men även fristående organisationer såsom KRIK och
Ny Generation med flera. Tillsammans vill vi lyfta de
frågor som rör barn- och ungdomskultur i kyrkan men
vi arbetar också med opinionsbildning i bredare sammanhang. SKUR möts ett par gånger per termin då vi
planerar arbetet och delar med oss av erfarenheter.
Under 2019 har vi bland annat genomfört en enkätundersökning om hur det är att vara ung troende i
Sverige. Ett gediget underlag har samlats in som visar
att runt hälften av de tillfrågade på olika sätt har utsatts
för kränkning på grund av sin tro. En betydande del av
dessa kränkningar härrör dessutom från lärare, vilket
vi ser mycket allvarligt på. Under 2020 kommer det
här materialet att presenteras för makthavare för att
försöka få till en förändring. Under året har det också
pågått planering av en stor gemensam ledarkonferens,
KALLAD, som går av stapeln i mars 2020, i Örebro.
Hela Människan
Hela människan är en organisation som samordnar
samfundens diakonala arbete och SAU är en av huvudmännen. Vi hoppas på fler samarbeten framöver.
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 Generalsekreterare
eller motsvarande nationell ledare från missionskyrkorna i Danmark, Norge, Finland samt SAU och Equmenia
från Sverige.
Här delar vi mycket av de frågor som vi står i och ger
varandra stöd och råd. Vi delar många utmaningar och
tillsammans kan vi stötta varandra och bli starkare. Det
finns också planer på mer gemensamma projekt framöver och tillsammans med övriga medlemsländer i IFFEC
kommer det anordnas en konferens kring ungdomsarbete i Chicago hösten 2020.

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.
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. LSU
är också remissinstans gentemot MUCF, som administrerar de statliga bidrag som SAU söker varje år.
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.
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.
Diakonia
Diakonia är en av Sverige största biståndsorganisationer som SAM är en av huvudmännen för, tillsammans
med Equmeniakyrkan. Under året har vi sökt närmare
samarbete då vi ser att vi har väldigt mycket att tillföra
varandra. Som ett exempel så arbetar vi nu tillsammans med Diakonia och Equmenia med att ta fram ett
material för 10-12 åringar som kan vara till hjälp för att
samtala om frågor som rör miljö, fred och rättvisa.
/Jacob Ämterlind, generalsekreterare

INFORMATION & MATERIAL
SAU-utskick
Cirka 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.
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 undervisning, recensioner av böcker och musik mm.
Informationsmail från SAU/Ung Tro
Metodområde Ungdom har ett informationsmail som
skickas ut till ett stort antal intresserade. Denna informationskanal är också tillgänglig för alla som vill tipsa
om något i sitt sammanhang. Vill du ta del av detta mail
så kontakta andreas@ungtro.com
Vår föreningsutvecklare Ellen Larsson skickar informationsmail till ordförande för lokalföreningar varannan
månad.
Ledarinspiration och kurser
Det finns möjlighet för konsulenterna att komma ut
lokalt till församlingar och SAU-grupper. Kanske 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 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 SAU-gruppen
vara en självständig förening och ha medlemmar som
under året aktivt gjort en handling för att bekräfta sitt
medlemskap. Detta arbete börjar för oss i november då vi gör ett utskick till redovisningsansvariga i de
lokala föreningarna. Utskicket talar om vilka handlingar
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 2019 ca 1489 kkr
i statsbidrag, vilket var i paritet med bidraget för 2018.
Av statsbidraget utbetalades ca 325 kkr till SAU-grupperna.
Regionbidrag
Varje år söker SAU bidrag från Västra Götalandsregionen samt Region Jönköpings län. Underlag till dessa
bidragsansökningar är våra medlemsföreningar men
också alla arrangemang och ledarutbildningar. Ansökningarna sammanställs och skickas in till Region Jönköpings län den 31 augusti och Västra Götalandsregionen
den 15 april. 2019 beviljades SAU 1 578 kkr i regionbidrag.
/Laura Lundström, Kontorschef

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 ombu-

den 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 SAMstyrelsen 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 SAUstyrelsen 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 SAUstyrelsen.
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.
§ 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.
Ekonomi
§ 15
Räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens åtgärder och förvaltning 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 ledarmöter.
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.

ARBETARKÅREN & STATISTIK

Jacob Ämterlind
Generalsekreterare

Sara Vittgård
Musikkonsulent

Laura Lundström

Andreas Joakimson

Kontorschef

Marie-Louise Alsäter
Barnkonsulent

Ungdomskonsulent
Projektledare GF

Stina Persson

Karolina Sturesson
Bidragshandläggare

Ungdoms- och
utbildningskonsulent

Emma Andersson
UV-scoutkonsulent

TOTALT ANTAL MEDLEMMAR 2018-12-31
Motsvarande siffror för 2017 inom parentes
Deltagarantal
				
Deltagare		
Barn				
1797 (1706)		
Musik				
425 (479)		
UV-scout			
4029 (4233)		
Ungdom			
1854 (1846)		
Konfirmation
252 (322)		
Övrigt			
296 (150)		

Varav ledare
361 (366)		
53 (48)			
927 (940)		
415 (414)		
57 (64)			
65 (29)			

Medlemsantal
				
Medlemmar		
0-5 år				
310 (312)		
6-25 år			
4892 (5010)		
26 år och uppåt		
1138 (1192)		

Tjejer		
168 (171)
2530 (2621)
600 (629)

TOTALT			

3298 (3421) 3042 (3093)

6340 (6514)		

Föreningar/församlingar
57 (56)
17 (16)
77 (72)
57 (56)
17 (19)
10 (9)

Killar
142 (141)
2362 (2389)
538 (563)

Ellen Larsson

Föreningsutvecklare

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			
036-30 49 41
E-post				peter@prevox.se		
Kontaktperson			Peter Johansson

CAMPING- OCH FRITIDSGÅRDAR
Bödagården 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

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				 Hans Noreliusson
Telefon				 0392-374 17
E-post				 hans.noreliusson@mullsjofolkhogskola.se

SAU
Styrelse
Hanna Johansson, Göteborg (Ordförande) hanna@prevox.se
Samuel Fors, Göteborg (Vice ordförande) samuelerikfors@gmail.com
Ellen Marinder, Alingsås (Sekreterare)		
ellen.marinder@gmail.com
Anders Einarsson, Bockara 			
anderseinarsson@yahoo.se
Hannah Hallgrehn, Bodafors 			
hanna.g-son@hottmail.com
Emil Vide, Sävedalen 				
emil.v.vide@gmail.com
Ida-Maria Fjällman, Ölmstad			
ida-maria.h@hotmail.com
Catharina Ekeräng, Oskarshamn 		
catharinaekerang69@gmail.com
Axel Swahn, Vaggeryd				swahn.axel@gmail.com
André Dahlquist, Alingsås			
andredahlquist@gmail.com
Lovisa Henrysson, Linköping			
lovisa9513@gmail.com
Caroline Romhagen, Malmbäck 		
caroline.romhagen@gmail.com
Arbetarkåren
Generalsekreterare 			
Kontorschef
			
Barnkonsulent 			
Ungdomskonsulent			
UV-scoutkonsulent			
Musikkonsulent			
Ungdoms- och utbildningsskonsulent
Föreningsutvecklare			
Bidragshandläggare			

Jacob Ämterlind
0733-81 49 03
Laura Lundström
0733-81 49 14
Marie-Louise Alsäter 0763-49 84 23
Andreas Joakimsson 0733-81 49 11
Emma Andersson
0763-40 68 33
Sara Vittgård 		
0709-57 31 86
Stina Persson		
0768-163450
Ellen Larsson
				
Karolina Sturesson
036-30 61 66		

KOMMITTÉER, STYRELSER OCH RÅD
Arbetsutskottet (AU)
Hanna Johansson, Samuel Fors, Ellen Marinder
Barnrådet
Marie-Louise Alsäter
Magdalena Pettersson
Jennie Magnusson
Ida-Maria Fjällman
Fredrik Rydell
Jennie Rombo
UV-scoutrådet
Emma Andersson
Sara Pripp Claesson
Rickard Sjölander
Paulina Zackrisson (Ordförande)
Alma Catoni
Josef Andersson
Hannah Hallgrehn
Jonas Davidsson
Gustav Fransson
Ungdomsrådet
Andreas Joakimson
Stina Persson
Sanna Åkesson
André Dahlquist
Lina Pettersson
Johannes Martinsson
Evelina Fasth
Elin Gunnarsson (Ordförande)

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

Musikrådet
Sara Vittgård
Kristine Catoni
Maria Säll (Ordförande)
Noomi Ax
Jonatan Hämäläinen
Rebecca Johansson
Carl Lundgren
Viktor Eriksson
Lovisa Henrysson

SAU:S REPRESENTANTER I STYRELSER, RÅD OCH KOMMITTÉER
SAM-styrelsen

Hanna Johansson
Caroline Romhagen

Sverigerådet

Anders Einarsson

Internationella rådet SAM

Axel Swahn

Internationella rådslaget (IA)

Andreas Joakimsson

Studentpastorsnämnden

Jacob Ämterlind

Bolagsstyrelsen Gullbrannagården

Maria Alriksson
Erik Irestål
Tomas Jönsson

Stiftelsen Bödagården

Torbjörn Henrysson
Katarina Hugosson

Långserum Fritidsgård

Samuel Korpegård
Martin Ekztröm

NBUKI

Jacob Ämterlind

SKUR

Jacob Ämterlind
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