
Hej! 
 
Jag hoppas att sommaren har varit god för er alla! För SAUs del blev det återigen en speciell 
tid jämfört med hur det brukar se ut. Trots det så kan vi med glädje se tillbaka på en sommar 
där vi ändå kunde genomföra en hel del tillsammans. Många lokalföreningar och grupper 
valde att göra lokala läger, både för UV-scout och tonår. Det är fantastiskt att se det 
engagemang och den vilja som finns hos er för att erbjuda mötesplatser för barn och unga. 
Vi hade också världspremiär för vår nya sommarbibelskola på Långserums fritidsgård där 27 
deltagare ägnade två veckor åt att fördjupa sin tro tillsammans med andra. 
Under juli månad genomförde vi ”GF sommar” på Gullbrannagården då vi hade konserter på 
helgerna. Extra fokus la vi på den klassiska ”GF-helgen”, v 27, då vi hade konserter tor-lör. 
Ett koncept som blev både lyckat och uppskattat! 
Trots allt detta så ser vi fram emot nästa sommar då vi räknar med att återigen kunna köra 
läger och festival som vanligt. 
I takt med att samhället återgår till något som liknar normalläge så börjar även vi så smått 
göra det. På UV-scoutsidan kommer flera arrangemang genomföras och vi ser också fram 
emot en utomhusversion av T-centralen, denna gång i Huskvarna folkets park. En plats som 
för många SAUare förknippas med Ung Kraft-festivalen. Roligt att vara tillbaka där! 
Sista helgen i september är det dags för barnkördag på flera platser och det är även SAUs 
bön- och insamlingshelg. Insamlingshelgen är ett initiativ från SAU-styrelsen och syftar till att 
lyfta SAUs arbete i bön och understödja SAU ekonomiskt. På vår hemsida hittar ni mer 
information och material att använda i samband med ex. en gudstjänst. Det kommer även 
att skickas ut separat information från styrelsen till församlingarna kring detta. 
 
I det här utskicket finner ni affischer för en del av det som ligger framför men glöm inte att ni 
även kan hitta PDF-versioner på vår hemsida för egen utskrift. Vill ni inte längre ha 
pappersutskick utan nöjer er med det digitala så hör av er till oss. 
 
Till sist vill jag återigen tacka för allt det ni har gjort under den svåra tid som nu till stor del 
ligger bakom oss. Åtskilliga gånger har det lyfts i olika sammanhang hur viktigt det är med 
aktiviteter för barn och unga och ni gör det så bra! Att vi tillsammans inom SAU dessutom 
gör det för att presentera Jesus och forma en tro som håller livet igenom, skapar en oslagbar 
kombination. 
 
Med önskan om en god höst & Guds välsignelse över er 
 
Jacob Ämterlind 
Generalsekreterare 
 
 

 


