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Vi är alla medvetna om att den situation vi befinner oss i nu är speciell. Vi har alla på ett eller annat
sätt blivit påverkade av pandemin, vissa värre än andra. Och vi behöver hjälpas åt att be om en
lättnad i den situation som råder, be om tillfrisknande för dem som är sjuka, be om tröst för dem
som sörjer och be om att Gud ska finnas nära var och en av oss!

På SAU planerar vi för kommande år. Vi kommer att behöva vara flexibla och anpassa våra
arrangemang efter rådande restriktioner och våra vanliga arrangemang kan komma att se
annorlunda ut mot vad de brukar göra. Men vi arbetar med att hitta vägar framåt och vi vill så klart
fortsätta med det viktiga arbetet vi har; att kunna erbjuda barn och unga mötesplatser med varandra
och med Jesus, samt att erbjuda ledare inspiration och utveckling.
Ett hett tips för ledarutveckling är SAU-Ledaren:LIVE där vi tar upp olika ämnen och tillsammans får
diskutera aktuella frågeställningar. Vi planerar för att fortsätta med detta koncept även nästa termin.
Håll gärna koll på Facebook-gruppen SAU-Ledaren, där hittar ni info och länkar till våra digitala
ledarsamlingar.

Ett nytt och spännande arrangemang som vi bland annat planerar för just nu är det som kommer att
ersätta sommarkonfirmationen, nämligen Ung Tro:s sommarbibelskola 2021! Mer info hittar du på
www.sau.nu
Som ni säkert redan har förstått så kommer det i år inte bli ett vanligt nyårsläger på
Gullbrannagården. Men snart kommer info om att haka på sändningar från Unite21 i Jönköping
genom att skapa en egen lokal hubb i sin kyrka (om möjlighet ges utifrån rådande restriktioner) eller
följa sändningar på egen hand med ett onlinepass.
Vi önskar er Guds rika välsignelse och vi vill skicka med uppmuntran och förbön till er i ert viktiga
uppdrag! Vi ber för att vi snart igen ska få möjlighet att träffas i verkliga livet och få ha full
verksamhet igång för våra barn och unga!
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