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INLEDNING
År 2020. En tid som går till världshistorien på många sätt. När jag själv ska försöka sammanfatta året får jag 
skrivkramp. Det har hänt många saker och samtidigt ingenting. Jag landar i att det är ett år då jag tror vi lärt oss 
mycket om oss själva och om vår verklighet. Jag har ett arbete till vardags inom vården och när jag jobbar så är 
pandemin högst närvarande. Jag hade gärna jobbat och levt utan pandemin men samtidigt är jag tacksam för allt 
situationen fått lära mig. 

2020 var året då vi blev varse om människans litenhet och Guds storhet. I takt med att pandemin slog till och vi 
insåg hur sårbara vi människor var visade det sig att naturen blev vår tillflykt. Guds skapelse blev nyupptäckt. Jag 
är tacksam över min uppväxt i UV-scout och att naturen på så sätt inte är något främmande utan snarare mitt 
andra hem. 

2020 var året då vi blev varse om människans svagheter. I pandemins spår är vi människor duktiga på att döma 
varandra, vem som gör rätt och vem som gör fel i den djungel av restriktioner, råd och lagar. 

2020 var året då vi fick en större insikt i det stora som ligger i det lilla ordet TACK. Tacksamheten för solens 
strålar en vårdag, tacksamheten för hälsa, för ett jobb, för vänner och familj.  

Min tid i SAU styrelsen börjar gå mot sitt slut. Jag får tacka för det stora förtroende ni visat mig under mina sex 
år i styrelsen och tre år vid ordförandeposten. Det har varit en otroligt spännande tid där jag har lärt mig otroligt 
mycket. TACK! 

Till sist, går mitt TACK till Gud som visat sin omsorg om SAU och världen under detta konstiga 2020. Nu ser vi 
ödmjukt fram emot 2021.

Allt gott, 
Hanna Johansson, ordförande SAU.
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BARN
Barnrådet träffas fyra gånger per år och planerar arrangemang och kurser utifrån 
barnrådets handlingsplan 2020-2021. Det är roligt och inspirerande att träffas, Vi 
ses antingen en vardagskväll eller en söndagseftermiddag och under detta år har vi 
främst setts via Teams. 

Frukost för ledare
Året började med att vi i januari hade en 
frukostsamling för barnledare i Taberg med Åke 
Samuelsson. Han talade om hur man talar till barn och 
hur man har samlingar, hur man har en bra andakt 
som når barnen. Material från Nya Musik fanns på 
plats och ledarna fick möjlighet att planera 
terminen tillsammans efter att Åke hade talat. Detta 
var en omtyckt samling där över 100 ledare från 
många olika församlingar och metodområden deltog.

10-12 år 
Efter förra årets roliga dag på Vidablick var vi i barn-
rådet laddade för en ny dag för åldern 10-12 år under 
hösten 2020. Vi valde dock att göra denna dag digitalt 
där varje grupp fick göra olika uppdrag att göra 

hemma i sina hemförsamlingar tillsammans med sin 
lokala grupp. Dessa redovisades tillbaka till oss och det 
hela blev en omtyckt tävling som vanns av två olika lag 
från Norrahammar. 

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 var det roligt 
att kunna göra en barngudstjänst för alla åldrar med 
Samuel och Marie Drewitz under SAM:s årskonferens 
i oktober det fanns möjligheter för ett fåtal barn med 
föräldrar att närvara på plats i Allianskyrkan i Jönkö-
ping men gudstjänsten sändes också digitalt. Många 
barn och familjer följde gudstjänsten hemifrån.  

WWW.SAU.NU/BARN
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I Trygga Händer
Vi har under året jobbat för att alla ledare skall gå I 
Trygga Händer i våra lokala ledargrupper. Flera lokala 
kurser kunde genomföras i januari och under tidig 
höst. Några av kurserna har vi behövt flytta fram och 
vi arbetar för att kunna genomföra dessa under 2021.

Jesus till barnen
Det ekumeniska samarbetet som har namnet ”Jesus till 
barnen” har fortsatt under året. Bland annat har den 
gemensamma Facebookgrupp som har namnet Jesus 
till barnen uppdateras med tips och tankar kring hur 
man kan ha olika barngrupper i dessa tider. Gruppen 
har också uppdateras och gett tips till föräldrar hur 
man talar tro i hemmet. Det finns många ledare som 
gör mycket och att få dela med sig detta vidare till 
varandra över olika samfund känns bra. 

Familjeuppdraget
Under hösten när restriktionerna blev hårdare och 
man enbart skulle umgås i familjen anordnade vi i 
barnrårdet familjeuppdraget. Det var runt 80 familjer 
som anmälde sig att vara med och under en timme 
göra uppdrag för hela familjen. Det blev omtyckt och 
många uttryckte tacksamhet för att vi anordna detta 
och att vi i barnrådet tänkte nytt och snabbt.  

Barnkonventionen
Som ett komplement till SAU-ledaren:LIVE, som an-
ordnas av alla metodområden, har barnrådet 
anordnat två kvällar med temat: Barns rätt till tro med 
utgångspunkt från barnkonventionen. Dessa kvällar har 
Maria Olausson talat om hur det fungerar för oss som 
kyrkor men också för privata förskolor nu när 
barnkonventionen är lag. Dessa kvällar genomfördes 
digitalt via Zoom och många ledare uttryckte en tack-
samhet att barnrådet genomförde dessa kvällar. 

Läsbingo
Som ledare och föräldrar vill man barnen skall upp-
täcka glädjen i att läsa Bibeln. SAU:s barnråd tog till 
vara på den tanken och gjorde ett läsbingo med Bibeln 
som tema under senhösten. Man skulle läsa bibeltex-
ter på olika ställen i hemmet, som under ett bord eller 
i soffan. Det var flera barn som antog utmaningen 
vilket kändes roligt.

Gudstjänst i december
I december spelade SAU tillsammans med SAM in en 
barngudstjänst. Medverkande i gudstjänsten gjorde 
klurige Göran som gav oss julens budskap tillsammans 
med sina kompisar. Gudstjänsten sändes digitalt under 
juldagarna och vi såg att många var inne och tittade på 
gudstjänsten, vilket var roligt och glädjande. 

WWW.SAU.NU/BARN
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Jullovsuppdraget
Vi avslutade året med ännu ett uppdrag som pågick 
under julledigheten. Det fanns olika uppdrag både för 
inne- och utomhusaktivitet att göra och man hade 
saker att göra tillsammans som familj under flera dagar 
av jullovet. 

Hemsida och instagram
Eftersom många barnverksamheter och söndagsskolor 
är samtidigt som gudstjänster och riktar sig till yngre 
barn har det varit svårt att genomföra även om det 
i många fall har kunnat dela upp i små grupper. Men 
föreningarna har varit idérika och gjort
utesöndagskola, vandringar och mycket mer för att 
barnen skall få känna en någorlunda vardag.

Barnrådet ser med tacksamhet på vad alla de lokala 
föreningarna har gjort och har försökt att hjälpa till på 
olika sätt därför ger vi tips på bra material och idéer till 
lokala ledare från andra församlingar om hur man kan 
tänka om och göra nytt när allt inte är som vanligt. 

På vår hemsida vill vi ge tips på andaktsmaterial till 
familjen och därigenom hjälpa föräldrar att tala om tro 
med sina barn, detta finns under fliken Tro genom 

livet på SAU:s hemsida. Detta har vi förstått är vikti-
gare än någonsin då barnen inte har haft möjligheten 
att gå i söndagsskola under detta året på ett sätt som 
man brukar. @tro.genomlivet är även namnet på vårt 
instagramkonto, ett konto där flera ledare och för-
äldrar delar med sig av tips och tankar kring orden en 
tro genom hela livet. Vi är mycket tacksamma till alla 
som tar sig tid att under en månad ta ansvar för detta 
konto och ser med glädje på hur många som följer det.

Vi jobbar vidare för att finnas tillhands och lyssna in 
vad lokala ledare anser är aktuella frågor. Därför har vi 
också krivit ner tankar kring hur vi talar med och 
bemöter barn som har frågor och tankar kring 
covid-19. Skrivit ner tips och tankar kring hur man 
kan möta barnen trots att man inte kan göra det som 
vanligt. Vi ser tillbaka på året 2020 med tacksamhet 
fast att det inte blev som vi hade planerat. Tacksamhet 
för vi fått lära oss att tänka nytt se saker från andra 
vinklar och fundera på vad som egentligen är viktigt i 
barnverksamheten. 

Marie-Louise Alsäter, Barnkonsulent
marie-louise.alsater@sau.nu

BARNRÅDET
Marie-Louise Alsäter

Jennie Rombo
Johanna Wingren

Caroline Romhagen
Jennie Magnusson 

Magdalena Pettersson 
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UV-SCOUT
UV-scoutrådet leder tillsammans med UV-scoutkonsulenten SAU:s UV-scoutarbete. 
Rådet planerar arrangemang, ledarutbildningar och kurser utifrån UV-scoutrådets 
handlingsplan. Under 2020 träffades rådet vid tre tillfällen samt två tillfällen digitalt. 
Här följer en summering av vad som hänt inom UV-scout under 2020.

Då scoutmetoden bygger på den lilla gruppen, 
patrullen, och utomhusaktivitet, har mycket av den 
lokala verksamheten kunnat fortgå under året medan 
en del större arrangemang som våra stora UV-scout-
läger har behövt ställas in. UV-scoutläger genomför-
des dock på många håll i de lokala scoutkårerna.

Lokala UV-scoutläger
Under sommaren arrangerades cirka 70 lokala UV-
scoutläger ute i kårerna. Uppläggen varierade från en 
lägerdag till flera, med eller utan övernattning. 
Spårningar, kanotpaddling och andra scoutiga aktivite-
ter stod på programmet. På flera håll har tidigare års 
drama och bibelstudiematerial använts under dessa 
lokala läger. Ett gemensamt lägermärke togs fram och 
delades ut under lägren.

En insamling gjordes även i år och över 100 000 kr 
samlades in till att stödja barns rättigheter i världen, 
vilket också var ett sätt att aktualisera att 
barnkonventionen blivit lag under året. 

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 bör-
jade under hösten 2019 fortsatte in på 2020. Steg II 
genomfördes i början av mars på Bäckalyckan utanför 
Vaggeryd. Under denna helg hade vi undervisning om 
att leda barn och unga, andaktsspårning och planering 
och genomförande av en så kallad verkstadsgudstjänst, 
där ledarscouterna tillsammans bygger en gudstjänst.

Steg III flyttades fram från april till september, då på 
Klinta utanför Bottnaryd för en hel helg utomhus. 21 
deltagare har genomfört kursen denna gång, och vi är 
glada att vi har kunnat genomföra kursen även under 
detta år! Stort tack till ledargänget som lyckats tänka 
om med kort varsel när det har behövts. Kursstart 
för nästa omgång av Växtverk är framflyttad till 2021 
då vi hoppas att kunna dra igång med ett nytt gäng 
deltagare. 

WWW.SAU.NU/UV-SCOUT
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Upplev
I juli begav sig 15 UV-scoutledare till Helagsfjället i 
Jämtland för vår ledarutbildning Upplev! Gruppen 
träffades för första gången i juni för en inför-vandring 
längs Bauerleden där kursdeltagarna fick känna på att 
vandra en dag med tung packning. 

Kursinnehållet under juli månads fjällvandring har 
handlat om att utvecklas som ledare genom att utma-
nas, att möta Gud i naturen, orientering och vandring i 
fjällmiljö och val av lägerplats och utrustning. Stämning-
en i gruppen var på topp under vandringsveckan. Det 
var dock inte vädret, då vind och kyla på fjället ledde 
till att kursen denna gång behövde avbrytas ett par 
dagar tidigare än planerat. På hemvägen tillbringade vi 
istället en dag i Sveriges björntätaste område, Hamra 
nationalpark. Trots att vi behövde avbryta kursen tidi-
gare än planerat är vi mycket nöjda och tacksamma att 
kursen till stor del kunde genomföras. Gruppen har 
även träffats för en återträff i september och istället 
gått igenom ett par av kursmomenten vid detta tillfälle. 
Stort tack till Emma Kronstrand och Anders Gustafs-
son som lett gruppen på ett föredömligt sätt!

Scoutinvest
Detta är en innehållsrik och populär kurs för 
ledarscouter, från 13 år. Då vi inte kunde samla lika 
många som vanligt under hösten kördes kursen vid två 
tillfällen på Långserums Fritidsgård i oktober. 
Totalt deltog 51 deltagare och 20 ledare i kursen 

under detta år. Att genomföra kursen två gånger 
fungerade mycket väl och gav mersmak inför 
framtiden. 

Innehållet i kursen består av samarbete i patrull, 
praktisk scouting och undervisning i ledarskap och att 
vara en förebild. Under helgerna har olika scoutpro-
jekt varit i fokus, bland annat brobygge, risflotte och 
primitiv matlagning. På lördagkvällen har vi haft roliga 
lägerbål och en uppskattad frivillig nattvardssamling. 
Stort tack till de båda ledargrupperna och köksperso-
nalen som gjort det möjligt att köra kursen dubbelt 
upp!

Julkort
I slutet av november togs ett scoutigt julkort fram av 
Sandra Gustafsson och Åsa Johnsson, vilket såldes i 
SAU:s webshop. Över 1000 julkort trillade ner i UV-
scouters, ledares och vänners brevlådor och fick bli till 
glädje då scoutterminen fick avslutas tidigare än vanligt. 

Vi ser med glädje på all initiativförmåga och 
handlingskraft som finns i UV-scout, och känner stor 
tacksamhet till Gud för alla lokala läger som kunde 
genomföras även ett år som detta. Scoutmetoden 
håller och fungerar även under ett pandemiår.

Emma Andersson, UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu

WWW.SAU.NU/UV-SCOUT

UV-SCOUTRÅDET
Paulina Zackrisson 
Rickard Sjölander

Sara Pripp
Jonas Davidsson
Alma Moregård

Gustav Fransson
Josef Andersson

Hannah Hallgrehn
Emma Andersson
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MUSIK

Musikerdag
Den 11 januari arrangerade SAU och SAM för andra 
gången vår Musikerdag. Det blev en väldigt uppskattad 
dag som fylldes med undervisning, clinics, seminarier 
och utställningar. Ca 150 personer befann sig i Alli-
anskyrkan i Jönköping den aktuella dagen, och de som 
medverkade var Michael Jeff Johnson, Emelie Albervik, 
Erik Tilling, John Svensson, Ingarps Ungdomskör, Pe-
ter Johansson, Johan Norgren, Martina Möllås, Sören 
Ylenfors, Lars ”Larry” Danielsson, Per Lindvall, Jesper 
Nordenström, Georg ”Jojje” Wadenius och Rickard 
Sundström. På kvällen fick en fullsatt Allianskyrka ta 
del av en fantastisk konsert med Jojje Wadenius & 
Cleobandet – en riktigt lyckad avslutning på dagen! 

Musikerdagen arrangerades i samarbete med Nya 
Musik och Bilda.   

GF Vinter
Den 22 februari genomfördes GF Vinter då ca 550 
deltagare plus medverkande och medarbetare intog 
Bankeryds Missionskyrka för en helkväll tillsammans. 
Kvällen inleddes med GF18 där Josh Hiben predikade. 
Under kvällen medverkade också Faith Kakembo, 
Paradise, LIN D, Isak Nilsson, Rånarligan och Pedros. 
En riktigt bra kväll! 

Barnkörläger på hemmaplan
Den 28-29 mars var det tänkt att vi skulle ha våra 
uppskattade och efterlängtade Barnkörläger. Men 
eftersom covid-19-pandemin slog till fick vi på ganska 
kort varsel ställa in våra läger. Efter försök att flytta 
fram lägren landade vi i ett upplägg där de som brukar 
vara barnkörlägerledare istället erbjöd ett koncept vi 
kallade ”Barnkörläger på hemmaplan”, alltså ett lokalt 
besök av lägerledare för att lära sig de nya sångerna. 
Det var några körer som valde att nappa på erbjudan-
det, så under hösten genomfördes sex stycken Barn-
körläger på hemmaplan, vilket var väldigt uppskattat 
av dessa körer. Vi vet också att det finns barnkörer 
som på egen hand ordnat barnkördagar i den lokala 
församlingen när vi inte kunde mötas som vanligt till 
läger. 

Årets materialet heter ”Gud är kärlek” och innehål-
ler 15 nyskrivna sånger av Peter Gunnarsson, Simon 
Fredenwall, Sofie Sjöberg, Sandra Åhlander, Helena 
Gatås, Malin Rosman, Frida Elmgren, Hjalmar, Ebbe 
och Sara Vittgård, Cajsa Tengblad, Ellen Bergman, 
Nathalie Skoglar, Antonia och Ulrika Lindman och 
Malena Furehill.   

Musikrådet träffas fyra gånger per år och planerar arrangemang och kurser utifrån 
Musikrådets handlingsplan 2020-2021. Från och med 2019 lägger vi ett musikråds-
sammanträde per år tillsammans med SAM:s Musikråd. Vi träffas till roliga och in-
spirerande träffar, mestadels förlagda till söndagseftermiddagar och under detta år 
främst via Teams. 

WWW.SAU.NU/MUSIK
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Measure Light
Den 17-18 oktober var det dags för Measure igen 
i Allianskyrkan i Jönköping, men denna gång på ett 
annorlunda sätt. Eftersom Covid-19 har fört med sig 
tydliga restriktioner för hur man ska agera vid körsång, 
såg vi ingen möjlighet till att kunna genomföra konsert 
och gudstjänstmedverkan då det innebär att man står 
tätt tillsammans på scen. Dessutom fanns det vid den 
här tiden en begränsning på 50 personer vid allmän 
sammankomst. Trots detta ansåg Musikrådet att det 
kändes viktigt att kunna erbjuda någon form av kördag, 
därför valde vi att göra ett Measure Light med begrän-
sat antal platser och enbart en övningsdag.

Vi blev ca 30 deltagare som under varje övning satt 
mycket väl utspridda i kyrksalen. Så roligt det var att få 
sjunga tillsammans igen! Eftersom vi inte hade någon 

avslutande gudstjänst eller konsert gjordes det en liten 
film med små korta inspelningar från de sånger vi lärt 
oss under dagen. Measure Light avslutades i sann Mea-
sureanda med andakt och musikquiz på lördagskvällen.

Ledare på Measure Light var Sara Vittgård, Sören 
Ylenfors och Viktor Eriksson. 

Trots ett annorlunda år ser vi ändå tillbaka på det 
med tacksamhet över det vi har kunnat göra i form av 
mindre arrangemang och mötesplatser. Vi hoppas och 
ber om ett 2021 där vi får möjlighet att mötas i ännu 
större utsträckning.

/Sara Vittgård, Musikkonsulent
sara.vittgard@sau.nu

MUSIKRÅDET
Maria Säll (ordförande)
Noomi Thorstensson
Jonathan Hämäläinen
Rebecca Johansson
Viktor Eriksson
Carl Lundgren
Kristina Catoni
Lovisa Henrysson
Sara Vittgård
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UNGDOM
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 2020.

GF VINTER
För sjätte året i rad arrangerades GF VINTER i 
Bankeryds Missionskyrka. Det är Gullbrannafestivalen 
ihop med Bankeryds Missionsförsamling som arrang-
erar denna minifestival i samarbete med Bilda och 
Erikshjälpen. Kvällen innehöll en rad olika 
ingredienser; Josh Hibben predikade, bandet från 
Unite20 ledde lovsången, mötesledare och konferen-
cierer var Benjamin Lindahl och Johanna Tyngel, dans 
av gruppen Clap, miniseminarium med Isak Nilsson, 
nattvardsfirande hölls av Stina Persson och konserter 
med Faith Kakembo, Noa Edwardsson, LIN D, 
Rånarligan och Pedros ägde också rum. Ett program 
för alla åldrar som lockade till sig en rekordpublik på 
650 personer. En mycket lyckad vinterfestival.
Hemsida: gullbrannafestivalen.com/gf-vinter

Påskkonferensen Tre Dagar
Tre Dagar planerades för att äga rum 9-12 april på 

Kungsporten i Huskvarna. Som vanligt arbetade Team 
Med Uppdrag, Kungsportskyrkan och SAU/Ung Tro 
tillsammans med Bilda med arrangemanget. Temat 
var LIV men på grund av rådande pandemi gick inte 
arrangemanget att genomföra med deltagare på plats. 
Under långfredagens kväll sändes en digital gudstjänst 
från Tre Dagar där bland andra Stina Persson (SAU) 
medverkade med predikan. Dessutom skapades 
digitalt material som uppmuntrade till personliga an-
dakter. Hemsida: tredagar.se

Konfahelg
Likt så många år tidigare var konfirmationshajken pla-
nerad i april där församlingar kunnat komma med sina 
konfirmationsgrupper och få den sista skjutsen inför 
slutet. Vanligtvis är det en fantastisk helg som genom 
åren betytt mycket för flera ungdomar och ledare 
men i år i och med corona togs beslutet att det inte 
var möjligt att genomföra helgen.

WWW.SAU.NU/UNGDOM
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Gullbrannafestivalen
Efter 2019 års rekordstora Gullbrannafestival var 
längtan att göra en stark uppföljare mycket stor. Vecka 
för vecka följde vi utvecklingen med Covid-19 och vi 
avvaktade så länge vi kunde innan vi beslutade oss för 
att flytta fram festivalen. Många av de bokade artisterna 
valde vi att flytta med till 2021 och vi hoppas kunna 
genomföra festivalen då. Trots framflyttad festival valde 
många företag att stötta festivalen ekonomiskt och det 
är vi mycket glada och tacksamma över. Under festi-
valdagarna så skickades hälsningar från medverkande 
till vår publik på våra sociala medier och man kunde 
även köpa stödbiljetter vilket många valde att göra. Vi 
känner ett oerhört stöd från publik, sponsorer, artister 
och medarbetare och vi hoppas på en festival 2021.
Hemsida: gullbrannafestivalen.com

Mullsjökonfirmationen →
UngTro sommarbibelskola
Inför sommaren 2020 hade beslutet tagits av styrelsen 
att pausa konfirmationslägret för att få tid att ge de 
veckorna på sommaren en ny kostym av arrangemang-
et. Under hösten har en projektgrupp samlats ett fler-
tal gånger digitalt och jobbat fram den nya kostymen. 
Det har mynnat ut i en sommarbibelskola för ungdo-
mar. Den kommer 2021 vara förlagd på Långesrums 
fritidsgård två veckor i juli. Där vi hoppas och tror får 

vara en plats av fördjupad förståelse av bibelordet och 
stärkt gudsrelation. Samtidigt som man får träffa nya 
vänner och tränas i ledarskap. Detta känns fantastiskt 
spännande och en intresseanmälan är släppt för som-
maren 2021.

Lokala tonårsläger
Ledningsgrupperna för Gullbrannalägret och Böda-
lägret arbetade på med lägerplanering under våren 
men ju närmre sommaren vi kom såg vi att våra stora 
sommarläger skulle bli omöjliga att genomföra. Istäl-
let formade vi ett material, en verktygslåda som kunde 
vara till hjälp för att skapa lokala mindre läger. Verk-
tygslådan innehöll lägertema med temafilm, undervis-
ning på Youtube, andaktstips, aktivitetsbank, insamlings-
mål, lovsånger med mera. Temat var ”I hans närvaro” 
och blev ett tema för livet i den situation vi befunnit 
oss i under 2020.

Med verktygslådan blev det en stor glädje att se hur 
mängder av SAU-föreningar tog initiativ och anordnade 
läger på hemmaplan. Runt om på sociala medier och 
inte minst i den nystartade gruppen, SAU-ledaren kom 
flera glada tillrop om lyckade läger i den mindre grup-
pen.



13

T-centralen
Årets T-central gick av stapeln i Arken i Värnamo 
första fredagen i oktober. Denna gång med en begrän-
sad publik på plats men många som följde sändningen 
på Youtube från sina lokala kyrkor. Kvällen gjordes 
av SAU:s Ungdomsråd tillsammans med Arkens tek-
nikgrupp och innehöll en talkshow och en gudstjänst. 
Talkshowdelen leddes av Evelina Fasth och Lina Peters-
son och innehöll, quiz, utmaningar, intervjuer, tävlingar 
och dans. Dessutom korades årets ungdomsledare och 
tonårsledare som gick till Annie Birgersson - Bredaryd 
och David Fasth – Fiskebäck. Kvällens gudstjänst leddes 
av Ellen Johansson, predikade gjorde Josef Andersson 
och lovsångsbandet formades av elever från Södra Vät-
terbygdens Folkhögskola. Trots att vi inte kunde köra 
fullt ut på plats så blev kvällen väldigt lyckad och många 
följde sändningen hemma på det lokala planet.

UngTro-hemsida 
Under året har det börjat jobbats med hemsidan Ung-
tro.com på ett nytt sätt. En ny struktur sattes med fyra 
rubriker och frågan gick ut till andra 
ungdomsorganisationer om de vill stå tillsammans för 
hemsidan. Tanken är att den ska vara en hjälp för våra 
unga i vardagstron, med allt ifrån andakter, intervjuer 
och tips på bra poddar samt musik.

Unga vuxna 
Under hösten togs ett nytt initiativ i form av en 

facebook-grupp för unga vuxna. Idéen för gruppen var 
att samla unga vuxna inom Alliansmissionen och det 
var flera glada tillrop av flera personer när siffran av 
antal personer i gruppen ökade. Det blir spännande av 
vad som ligger framför. Vad gärna med och be för våra 
unga vuxna.

Nyårsläger
Istället för att samlas nere på Gullbranna och fira in det 
nya året tillsammans kom det att bli en digital lösning 
för nyårslägret 2020/2021. Samtal fördes med Pingst 
och deras ungdomskonferens UNITE då genom åren 
flera av våra tekniker hjälpt till där. Det blev en god 
producerad konferens av gudstjänster, seminarium 
och aktiviteter att ta del av genom skärmen hemma 
i soffan. Nu blickar vi framåt och längtar efter nästa 
nyårsläger.

Ledarinformation
Förutom SAU:s kontinuerliga utskick och vår hemsida 
arbetar Ungdom med e-postbrev och olika arrang-
emangshemsidor, facebooksidor och instagramkonton.

/André Dahlquist, Ungdoms- & utbildningskonsulent 
andre.dahlqust@sau.nu 

Andreas Joakimson, Ungdomskonsulent och 
Projektledare Gullbrannafestivalen
andreas@ungtro.com

UNGDOMSRÅDET
Andreas Joakimson 

André Dahlquist
Sanna Åkesson 

Jacob Folkesson
Lina Pettersson 

Johannes Martinsson 
Evelina Fasth 

Elin Gunnarsson 
Frank Ekedahl
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SAU-ledaren

SAU-ledaren:LIVE

Under våren skapades Facebookgruppen SAU-ledaren 
som en mötesplats för ledare i vårt sammanhang, för 
att kunna dela erfarenheter och resurser även när vi 
inte kan träffas som vanligt. Många inlägg och idéer har 
delats, inte minst under sommaren där många delade 
med sig av glimtar från lokala läger och initiativ.

Den situation vi står i har krävt nya redskap och forum. 
Under våren körde vi därför igång med våra digitala 
ledarsamlingar SAU-ledaren:LIVE, med olika teman 
varje gång. Vårens teman var Mötet med en värld som 
förändras, Varför lovsång?, UV-scoutledare i en för-
ändrad tid och Att vara en ledare som är ledd. Dessa 
kvällar hölls av SAU:s egen personal. I oktober hade vi 
en kväll om att hålla andakt i hemmet, där Iren Björn-
nell var inbjuden gäst. I november var temat Suntprat, 
ett material kring att prata med unga om vad som tar 

plats i livet, med målet att motverka beroenden och 
främja psykisk hälsa. När restriktionerna ökade genom-
förde vi även en digital spelworkshop, med fokus kring 
hur vi kan skapa gemenskap online i våra olika metod-
områden. I december fick vi ta del av ett material kring 
globala frågor: Barnens tankesmedja Challenge med 
inbjudna gäster från biståndsorganisationen Diakonia. 
Mellan 10 och 35 deltagare har under 2020 deltagit 
under dessa digitala ledarsamlingar, och vi är glada att 
ha detta forum att möta varandra som ledare i.

Webbinarium
Under pandemitider har mycket förpassats till den di-
gitala världen. Ett nytt grepp i våra sammanhang är de 
webbinarier som SAU tillsammans med SAM har ge-
nomfört. Fokus har varit på hur vi som församlingar 
och föreningar kan bedriva vår viktiga verksamhet, även 
i pandemitider. Webbinarierna har erbjudit både tips 
och tankar från centralt anställda och inbjudna gäster 
men de har också inneburit en möjlighet för våra för-
samlingar och föreningar att dela med sig av sina erfa-
renheter till varandra. 

Digitala andakter 
SAM har erbjudit inspelade andakter i sina kanaler och 
där har även SAU varit involverade med andakter fram-
förda av SAU-anställda. 

Tillsammanskvällar 
Årets Tillsammanskvällar genomfördes digitalt under 
en kväll i november. Kvällen innehöll en kort gemensam 
inledning som belyste anledningen till valen av ämnen 

för kvällens valbara seminarier. Lena Ingelstam, gene-
ralsekreterare för Diakonia, talade om hur vi på bästa 
sätt kan hjälpa utsatta barn i andra länder, Gunilla Sig-
fridsson och Roland Frick, båda professionella samtals-
terapeuter, samtalade kring hur vi stöttar ungdomar i 
vår närhet som lider av psykisk ohälsa” och det tredje 
seminariet höll Rolf Gard, föreståndare för Hela män-
niskan i Jönköping, i och ämnet var ” Hur vi möter soci-
alt utsatta människor i församlingens närhet”. 

Församlingslyftet 
Församlingslyftet genomförs årligen i ett samarbete 
med SAM. Syftet är att kunna erbjuda föreningar/för-
samlingar fördjupning i diverse olika ämnen, som kan 
tillföra inspiration och ny kunskap in i det lokala för-
samlings-och föreningslivet. Tyvärr fick församlingslyf-
tet ställas in 2020 på grund av rådande restriktioner. 

Laura Lundström, Kontorschef
laura.lundstrom@sau.nu

SAMVERKAN MED SAM



15

De fantastiska ungdomsledare vi har i våra 
församlingar började året med att åka iväg på en 
retreat på Wettershus vilket vi ser är en viktig del 
för ungdomsledarna att få. Senare under våren sågs 
ungdomsledarna utomhus med större betoning på 
gemenskap där de paddlade kanot och lagade mat på 
stormkök.

Dagarna där ungdomsledarna möts tillsammans är 
ofta mycket uppskattade och de får tillsammans dela 
erfarenheter, livet och vad de står i sin tjänst. Under 
hösten blev det ett kortare möte på Långserums 

fritidsgård innan vi gick över och möttes för en digital 
träff i november.

Det är drygt 30 stycken ungdomsledare i det nätverk 
som existerar och det är en stor förmån och glädje att 
få höra och möta all den kreativitet och tankar som 
finns hos de ungdomsledare som finns i vår 
rörelse. Ta gärna med våra ungdomsledare i era bö-
ner. 
  
/André Dahlquist, Ungdoms- & utbildningskonsulent 
andre.dahlqust@sau.nu 

KRIK-linjen är ett samarbete mellan SAU, KRIK (Kris-
ten idrottskontakt), Kungsporten och Mullsjö folkhög-
skola. En ettårig utbildning med fokus på våra tre led-
ord: Bibel, träning och hälsa. 2020 blev ett speciellt år 
även för dessa elever då en hel del av vårterminen blev 
omformad till distansundervisning. Trots detta kunde 
vi fira skolavslutning i maj och känna oss riktigt nöjda 
med läsåret. I augusti kunde vi välkomna en ny klass 
med 14 elever som i alla fall under större delen av 
höstterminen kunde ha klassrumsundervisning. I 

skrivande stund är det distansundervisning som gäller 
men eleverna har också en hel del praktiska moment 
som vi tacksamt nog kan genomföra. Från SAU:s håll 
bistår vi med bibelundervisning och vi är glada och nöj-
da över att ha funnit ett riktigt bra koncept för bibel-
skola tillsammans med bra samarbetspartners.

Jacob Ämterlind, Generalsekreterare
jacob.amterlind@sau.nu

UNGDOMSLEDARE

KRIK BIBEL TRÄNING HÄLSA
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”Fössta tossdan i mass” ägde SAU:s ledarkväll och 
regionårsmöten rum. Torgny Wirén, präst i Svenska 
Kyrkan i Jönköping, talade om trons berättelse; 
tips på hur du kan berätta om din tro för barn och 
ungdomar. Det var ca 160 personer på plats, vilket 
vittnar om om att detta ägde rum innan alla 
restriktioner infördes. Vi är tacksamma att vi hade 
möjligheten att kunna genomföra denna kväll, vilken 
avslutades med att de fyra regionårsmötena hölls.

Laura Lundström, kontorschef SAU

REGIONSÅRSMÖTEN 
& LEDARKVÄLL

Barnens tankesmedja: Challenge är ett projekt som 
Diakonia, SAU och Equmenia har gemensamt, med 
utmaningar som passar barn mellan 8 och 12 år. Barnens 
tankesmedja Challenge går ut på att barn och ledare får 
bygga, klura och tävla tillsammans och samtidigt prata om 
rättvisa, tro och framtiden. Varje utmaning går att skala 
upp och ner och anpassas efter gruppens behov. Kon-
ceptet började utvecklas i samband med en workshop i 
Alvik i början av året, där ledare från flera olika samman-
hang deltog, och har sedan arbetats fram under året. 

Målsättningen har varit ett lekfullt och roligt material 
med fokus på rättvisa och globala frågor, där tro, akti-
vitet och omvärldsfrågor hör ihop. Projektet är nu i en 
testfas där totalt 10 olika föreningar varav 4 i SAU ska 
testa att använda materialet i sina respektive grupper och 
utvärdera det. Vi ser sedan fram emot att lansera 
materialet på bred front våren 2021. 

Emma Andersson, UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu

BARNENS TANKESMEDJA
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MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA
Det har varit ett mycket annorlunda år i världen och 
likaså vid Mullsjö folkhögskola. Under mars månad var 
vi tvungna att gå över till nästan full distansundervis-
ningen på grund av coronapandemin och i princip alla 
våra kortkurser och konferenser blev inställda från 
mars till augusti. Detta i kombination med ett ekono-
miskt ansträngt läge innan pandemin. Det fanns många 
frågetecken hur vi skulle klara av både undervisning, 
ekonomi, internatet och klara oss från smittspridning 
med mera. Vi har klarat av 2020, men ärligt sagt skönt 
att lägga det till handlingarna och sikta framåt.

Samverkan
Vi är tacksamma för den lärarinsats som SAM och 
SAU bidrar med på Mullsjö folkhögskola. KRIK-linjens 
deltagare och vi som folkhögskola är glada för att vi 
har duktiga lärare som har bibelundervisning på ons-
dag fm vid vår skola.

Vi är också tacksamma för att vi hann med att genom-
föra BibelVinter 2020 innan Coronan kom smygande. 
Det är en skön blandning av människor och erfarenhe-
ter av den kristna tron - spännande samtal.

SAU:s konfirmationsläger beslutades av SAU att flytta 
till annan kursort efter utvärderingar om upplägget 
och målgrupp med mera efter ett flertal år vid Mullsjö 
folkhögskola.

Vi hade också möjlighet att genomföra Missionarbetar-
kursen i augusti, även om det blev någon mindre skara 

på grund av corona. De traditionella fortbildningsda-
garna för församlingsanställda blev inte av detta år.

Utmaningar
Det är en utmaning att vara folkhögskola i dessa tider. 
Vi försöker både bevara och utveckla de kurser som 
rekryterar mycket deltagare, samtidigt som vi tänker 
i nya banor och målgrupper utifrån hur samhället 
förändras. Under året har vi startat upp en ny Allmän 
kurs - Hälsa och livsstil med friluftsliv som startade 
under höstterminen.

I år har den stora utmaningen varit att kunna behålla 
våra deltagare även då vi har distansundervisning. Det 
går an några veckor eller en månad, men det tar på 
krafterna både för deltagare och personal att leva 
i ovisshet hur vi skall få till bra folkbildning utan att 
mötas på riktigt!

Slutord
Vi är tacksamma att vi har kunnat bedriva folkhögsko-
leverksamhet även under detta mycket märkliga år.
Ett stort tack gällande ekonomiskt bidrag från SAM 
under året! Gott att ni finns med som huvudmän och 
att ni har representanter i styrelsen. Detta i kombina-
tion med omsorg och förböner vill vi fortsätta att vara 
en god bildningsmiljö vid Mullsjö folkhögskola.

Hans Noreliusson
rektor vid Mullsjö folkhögskola

Foto: Dennis Johansson
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Vad gör vi nu? Det var frågan vi ställde oss i mitten av 
maj när vi upplevt en annorlunda vår. En vår där allt 
förändrades i mitten av mars. En pandemi bröt ut. Allt 
förändrades på ett par dagar och efter en bra start på 
året med mycket bokningar, strömmade avbokningarna 
på grupper in.  

När vi summerar året så är vi ändå tacksamma för det 
som blev. Våren och hösten var det perioder med 
bokningar, men med nya restriktioner i november 
avbokades julbord, nyårsläger och andra grupper.   

Sommaren blev en annorlunda sommar. En sommar 
utan möten och konserter i Skeppet. En sommar utan 
stort midsommarfirande och festival. Men en sommar 
med många fina mindre samlingar. 

Vi samlade ihop ett litet gäng i mitten av maj och 
brainstormade. Många förslag kom upp om sommaren 
och det blev en fantastisk sommar. En 500 meter lång 
mountainbikebana byggdes av ett härligt gäng under 
Kristi Himmelsfärdshelgen. Vi byggde Fotbollsgolf, Disc-
golf och Käpphästbana och allt stod klart till midsommar.  

Varje vecka ordnades aktiviteter som alla kunde delta i 
när de passade. SoloBåtrace, Enastående Gullbrannalopp 
och Tipspromenad. Det fanns också möjlighet att delta i 
sommargympa, sandslottsbygge, sommarpuls för ton-
åringar och TiTo. Allt enligt de restriktioner som fanns, 
handsprit och avstånd.  

Fotokurs, målarkurs och skrivarkurs kunde genomföras 

i Bryggan med gott om plats. Golfdagarna samlades 
rekordmånga deltagare.  

Under sommaren har det funnits en gårdspastor varje 
vecka. Bibelstudie och kvällsandakter samlade max 50 
personer men livesändningarna gjorde att många kunde 
ta del av gårdens samlingar. Vi summerade 50 livesänd-
ningar när sommaren var slut och många uppskattade 
att kunna vara med, inte bara de gäster som var på 
gården, utan även de som satt hemma på olika platser i 
vårt avlånga land.  

Inför sommaren ställdes ett bönerum iordning i kyrkan. 
”Öppen kyrka” med tid för enskilda samtal och en ”Rast-
plats” fanns möjlighet att besöka. Rastplatsen fanns i övre 
högra hörnet på campingen där gårdspastorn satte upp 
några tankar varje vecka med möjlighet för eftertanke 
och reflektion 

För att klara året med 15 helårsanställda har vi jobbat 
hårt. Alla statliga stödåtgärder har nyttjats som 
korttidspermittering och omställningsstöd. Stöd från 
SAM genom kraftsamling samt privata gåvogivare har 
varit viktigt.  

Vi har genomfört en renovering av Mysstugan samt 
Lägergårdens stora rum under året.  Vi tänker framtid 
och vet att det ljusnar.  

Med Guds hjälp och efter bästa förmåga har vi klarat 
2020 och är tacksamma för allt stöd under året i bön 
och tanke.

GULLBRANNAGÅRDEN
WWW.GULLBRANNAGARDEN.SE
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BÖDAGÅRDEN
WWW.BODAGARDEN.NU

Inför starten av säsongen i mitten av maj 2020 drabbades Bödagården av stora avbokningar eftersom gästerna 
blev osäkra på om de skulle kunna fira semester hos oss p.g.a. den pågående pandemin. Nästan 25% av alla för-
bokningar försvann på några veckor och det såg mörkt ut, men när reserestriktionerna lättades i början av juni 
började bokningarna att komma tillbaka. I slutändan minskade campingens omsättning med ca 5% jämfört med 
2019 och framför allt var det utebliven lägerverksamhet som stod för tappet. Varken Bödalägret eller det stora 
beachvolleylägret kunde genomföras.

Nytt servicehus klart
Strax efter midsommar stod vårt nya servicehus klart. Totalt finns fyra servicehus på campingen och det äldsta 
hade tjänat sedan starten på 70-talet. Det revs i slutet av 2019 och under vintern och våren 2020 jobbades det 
intensivt med att få det nya klart. Många frivilliga timmar lades ned och lagom till högsäsongen kunde vi ha en 
liten invigning. Det nya huset är dubbelt så stort som det gamla och förutom utökat antal toaletter och duschar 
så har det bl.a. också ett stort kök och uppehållsrum och en familje-WC som blev populär hos barnfamiljerna.

Nytt campingområde till säsongen 2021
Hösten 2019 högg vi ner ett skogsområde på campingen för att förbereda för ett nytt campingområde med 
platser med el, vatten och spillvattenavlopp. Under hela 2020 fortsatte arbetet och under säsongen låg en stor 
jordhög mitt i området och skvallrade att det var stora förändringar på gång. I mitten av september var mark-
arbetet äntligen klart och vi kunde så nytt gräs på hela området, ca 1,5 hektar. Vi räknar med att kunna ta hela 
området i bruk strax efter midsommar.

Programverksamheten
P.g.a. den rådande pandemin var antalet deltagare i andakter/konserter m.m. begränsat till max 50 personer vilket 
gjorde en normal programverksamhet inte gick att genomföra under sommaren. Vi valde ändå att ha gårdspas-
torer under midsommar och veckorna 27–32, samt barnmötesteam under veckorna 28–31. Vi hade bara ett par 
minikonserter, men mötestältet användes inte alls under sommaren. Under veckorna 27–31 erbjöd vi dagligen 
aktiviteter för de små barnen och även samlingar för barn och ungdomar i åldern 8–19 år.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som på olika sätt bidrar till att göra Bödagården till den fantastiska plats det är. 
Tack för förböner, gåvor, frivilligarbete och ett stort engagemang. Vi hoppas att 2021 ska bli ett nytt härligt och 
välsignat år på Bödagården. Hoppas vi ses!
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WWW.LANGSERUM.SE

LÅNGSERUMS FRITIDSGÅRD
Hej på er! Här kommer en hälsning från Långserums fritidsgård. I skrivande stund vet vi fortfarande inte hur 
2021 kommer att se ut men vad som hände under 2020 går nu att sammanfatta. Precis som för många andra har 
Långserums Fritidsgård under året drabbats av coronapandemins påverkan på samhället. Många grupper har fått 
tänka om eller boka av. Detta har inneburit tomma dagar och återbud från en del grupper som brukar komma år 
efter år. Flera grupper har fortfarande kommit men då i form av mindre grupper eller läger med max 50 
deltagare som var det som gällde under sommaren. Grupper som tidigare inte varit på gården har i dessa tider, 
när man inte skulle åka för långt, hittat till gården. Roligt tycker vi! De grupper som kom fick, trots pandemi och 
regler, njuta av härliga läger med sol och bad. Av SAU:s grupper har vi haft ett UV-läger i minivariant, 
ungdomsledardagar, hajk, konfirmations- och tonårsgrupper samt två corona-anpassade Scoutinvest. 

Styrelsen har inte beslutat om några större investeringar detta år på grund av minskade inkomster. De nya
stadgarna har äntligen blivit klara och är snart registrerade hos Länsstyrelsen. Detta har varit krångligt att få till 
eftersom Långserums fritidsgård är en stiftelse. 

Året 2020 har även varit ett speciellt år för oss som vaktmästare. Efter drygt 10 år lämnar vi nu gården som 
anställda men vi bor kvar i närheten och kommer nog att titta förbi då och då. Vi ser med tacksamhet tillbaka på 
allt vi fått vara med om och alla barn och ledare som vi träffat i samband med läger på gården. Att bo och arbeta 
på gården har gett oss möjligheten att se alla kreativa idéer ni ledare har för att få till bra läger med roliga 
aktiviteter. Vi kommer att bära med oss många fina minnen från denna tid! 

David och Johanna Nordquist
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SAU:s årsmöte 2020 hölls den 7 juni via länk. 
Styrelsen, de anställda och presidiet befann sig på SAU:s 
kontor i Jönköping medan ombuden fanns med via 
Zoom. Trots en pandemi kunde årsmötet genomföras 
och vi fick umgås, om än på ett nytt sätt. Det är med 
tacksamhet vi ser tillbaka på föregående årsmöte. 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Hanna Johans-
son och därefter presenterades styrelsen och arbetar-
kåren. Röstlängden fastställdes med totalt 92 ombud; 
16 personer från Barn, 30 personer från UV-scout, 27 
personer från Ungdom, 7 personer från Musik och 12 
personer från SAU-styrelsen. Presidiet såg ut enligt 
följande, mötesordförande: Sofia Svensson, vice möte-
sordförande: Samuel Fors och protokollssekreterare: 
Lovisa Henrysson. 

Vi fick hälsningar från SAM genom Karin Hultberg och 
Kjell Larsson, och från Mullsjö Folkhögskola genom Hans 
Noreliusson. Genom Eva Bylander kom en hälsning 
från Gullbrannagården, och en hälsning från Långserums 
fritidsgård lästes sedan upp. Från de olika hälsningarna 
kunde pandemin ses som en röd tråd. Det har varit en 
tuff tid för många av oss som vi uppmuntras att be för. 

Ellen Marinder presenterade förslag till stadgeändringar. 
Dessa röstades igenom av årsmötet. Ändringarna inne-
bär både språkliga och innehållsmässiga ändringar av § 3, 
§ 4 och § 11. 

Stina Persson berättade via länk om sommarkonfirma-
tionen som tidigare varit på Mullsjö Folkhögskola. Lägret 
kommer inte att fortsätta i samma tappning som tidigare 
men det arbetas för ett nytt koncept för kommande 
sommarläger. 

Kontorschef Laura Lundström redogjorde för det 
gångna årets ekonomi, vilket var mycket gott, + 982 
kkr. Till stor del berodde detta på en lyckad Gullbran-
nafestival, UV:s storläger Oslagbart och ökade bidrag 
från Region Jönköpings län. Budget 2020 och rambudget 
2021 presenterades och fastslogs. 

Under mötet valdes Hanna Johansson till styrelsens 
ordförande på ytterligare ett år och sex nya styrelse-
medlemmar välkomnades; Hannah Hallgren (omval), Elsa 
Hördegård, Rebecka Jakobsson och Camilla Skoglar på 
tre år, samt Jacob Folkesson och Catharina Ekeräng på 
ett år. Avgående styrelseledamöter Ida-Maria Hörnstein, 
Ellen Marinder, André Dahlquist och Anders Einarsson 
avtackades under mötet. 

Jacob Ämterlind informerade om situationen kring 
Covid-19 och hur det påverkat SAU och arbetet på 
kontoret. Dagen avslutades med bön för SAU och det 
arbete organisationen bedriver. 

/Elsa Hördegård, ledamot SAU-styrelsen 

ÅRSMÖTE 2020

SAU-STYRELSEN
SAU-styrelsens år 2020, har precis som för alla andra, varit ett speciellt år. Jag tror att det kan vara så att vi 
har satt rekord i antalet styrelsemöten på ett år. Styrelsen har träffats på SAU-kontoret och även en hel del via 
videosamtal. Några av besluten har vi till och med fått ta via mejl då läget hela tiden har förändrats och det krävts 
snabba beslut.

Våra regionårsmöten ägde traditionsenligt rum första torsdagen i mars i Lekeryd där Torgny Wirén gav oss tips 
om hur man håller en andakt. I juni välkomnade vi fyra nya styrelsemedlemmar på vårt första digitala årsmöte. 
Årsmötet som vi tillsammans med er klarade galant, bra jobbat! I september var vi glada för att vi fick till ett sty-
relsemöte på Mullsjö folkhögskola samtidigt som SAM-styrelsen var där. Det är så härligt att känna att SAM och 
SAU hör ihop och att kunna få lära av varandra.

Vi har blivit imponerade över drivkraften och kreativiteten som har fått plockas fram hos vår personal, våra me-
todråd och framförallt i alla lokala föreningar. Vi fortsätter att heja på er även i 2021. Tack för det förtroendet 
som ni har visat oss i SAU-styrelsen. 

/Lovisa Henrysson, ledamot SAU-styrelsen
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EKUMENIK OCH 
SAMARBETSORGANISATIONER
SKUR
Sveriges Kristna Ungdomsråd är en mötesplats och ett 
nätverk för samarbete mellan kristna ungdomsorganisa-
tioner. 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 arbe-
tar också med opinionsbildning i bredare sammanhang. 
SKUR möts ett par gånger per termin då vi planerar 
arbetet och delar med oss av erfarenheter.
Under 2020 har SKURs möten skett digitalt och fokus 
varit på hur SKURs medlemsorganisationer har berörts 
av Covid-19 och dess effekter samt på hur vi arbetar 
med våra verksamheter i pandemitider. 

Hela Människan
Hela människan är en organisation som samordnar 
samfundens diakonala arbete och SAU är en av huvud-
männen. Hela Människan fanns representerad med ett 
seminarium under SAMs/SAUs digitala Tillsammanskväll. 

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.

Den konferens om ungdomsarbete som medlemslän-
derna inom IFFEC planerade för i Chigago hösten 2020 
fick tyvärr skjutas upp på obestämd framtid på grund av 
rådande läge i världen. 

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 ledarutbild-
ningar 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 ungdomsorganisa-
tioner. De är ett forum för gemensamma ungdomsfrå-
gor och kontaktorgan för nationella och internationella 
organisationer.

Under 2020 har LSU mycket aktivt fört barn- och ung-
domsorganisationers talan gentemot myndigheter vad 
gäller de negativa konsekvenser som kan drabba orga-
nisationer i kölvattnet av pandemin. SAU har deltagit i 
möten med LSU och även med berörda myndigheter. 

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 alkohol- 
och drogfri livsstil.

Bilda
Inom SAU så sker det både lokal och central samverkan 
med studieförbundet Bilda. Många 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 biståndsorganisatio-
ner som SAM är en av huvudmännen för, tillsammans 
med Equmeniakyrkan. I år har SAU:s samarbete med 
Diakonia utvidgats, främst genom arbetet med Barnens 
Tankesmedja: Challenge, se egen rubrik.

/Laura Lundström, kontorschef
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INFORMATION & MATERIAL
Utskick
SAU skickar cirka fyra gånger om året affischer och 
information till medlemsföreningar/verksamheter. 
Utskicken går till av föreningen/verksamheten utvald 
utskicksansvarig, som har till uppgift att se till att 
utskicken når berörda personer. Vi är måna om att 
ha bra kommunikationsvägar med våra medlemmar. 
Därför är det av stor vikt att vi har korrekta uppgifter, 
så informera oss när det sker förändringar.

Hemsidan
På sau.nu finns information om SAU:s verksamheter 
och arrangemang. Det finns även tips och idéer för 
lokal verksamhet och du hittar den senaste 
informationen på förstasidan. På hemsidan hittar du 
också kontaktuppgifter till centralt anställda. Under 
2020 har vi även lanserat en webshop där vi enklare 
kan hantera köp av SAU-material. SAU har även hem-
sidan ungtro.com, läs mer under ”Ungdom”.

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. Under större delen av 2020 har det inte 
varit möjligt med besök, men så fort det ges möjlighet 
igen så hör av er till SAU info@sau.nu vid intresse. 

Samfundsinformation
SAM ger fem gånger per år ut tidningen Aktuellt. 
Under 2020 har tidningen fått en utseendemässig 
makeover. SAU finns med i redaktionsrådet och bidrar 
med barn- och ungdomsvinkeln. SAM skickar även ut 
ett E-brev till pastorer och ordförande i församlingarna 
och aktuell information från SAU går med. SAM:s hem-
sida hittar du på alliansmissionen.se

Statsbidrag
SAU söker årligen statsbidrag hos Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf). Statsbidra-
get grundar sig på antal medlemsföreningar samt dess 
medlemmar. SAU behöver årligen få in uppgifter från 
lokalföreningarna för att kunna söka statsbidrag. 

Under 2020 har SAU, tillsammans med andra organi-
sationer, deltagit i möten med Mucf för att diskutera 
pandemins effekter på barn- och ungdomsorganisatio-
ner. Det har bland annat lett till att regeringen har till-
satt 50 miljoner kronor årligen under en treårsperiod 

(2020-2022) till Mucf att fördela till organisationer som 
söker statsbidrag. I statsbidrag 2020 fick SAU cirka 
1 500 000 kronor och utöver det fick SAU del av 
regeringens tillskott på cirka 360 000 kronor, varav 
230 000 kronor betalades ut direkt till lokalföreningar/
verksamheter. 

Mucf har även öppnat för andra åtgärder för att 
minska pandemins negativa effekter, bland annat har de 
möjliggjort för organisationer att ansöka om medlems-
antal på 2019 års siffror istället för siffrorna för 2020, 
då många organisationer har signalerat att de riskerar 
medlemstapp på grund av pandemin och efterföljande 
restriktioner. 

Regionbidrag
Varje år söker SAU bidrag från Västra Götalandsregio-
nen samt Region Jönköpings län. Underlag till bidrags-
ansökningarna 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. 2020 beviljades SAU cirka 1 400 000 kronor i 
regionbidrag.

Digitalt medlems- och redovisningssystem
Till SAU:s årsmöte den 7 juni 2020 inkom en mo-
tion som innehöll en förfrågan om årsmötet och dess 
deltagare såg ett behov av ett digitalt medlems- och 
redovisningssystem. Årsmötet röstade för att påbörja 
arbetet med att införa ett digitalt system och gav i 
uppdrag till styrelsen att genomföra det.

Under höstterminen av 2020 har ett intensivt arbete 
pågått och det har tillsatts en projektgrupp. Ett system 
har köpts in och anpassats efter SAU:s behov. 
Förfrågan har gått ut till SAU:s medlemsföreningar/
verksamheter om att vara med under ett så kallat 
”pilot-år” där pilotföreningar får vara de första som 
testar och använder systemet under 2021. Sammanlagt 
är det elva föreningar som är med under pilotfasen. 
Planen är sedan att under 2022 lansera systemet för 
alla SAU:s medlemsföreningar/verksamheter.

Syftet med ett digitalt medlems-och redovisningssys-
tem är att underlätta för medlemsföreningar/verksam-
heter med medlemslistor, medlemsbekräftelse och 
redovisning. 

Laura Lundström, kontorschef SAU
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§ 1
Svenska Alliansmissionens Ung-
dom (SAU) är en självständig 
organisation inom Svenska Allians-
missionen (SAM) som stöder dess 
församlingars arbete bland barn 
och ungdomar. 

Uppdrag 
§ 2 
Vi tror på en Gud, skapare, up-
pehållare 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 för-
samlingen och så arbeta för Guds 
rikes tillväxt såväl i Sverige som i 
andra länder. 

Medlemskap 
§ 3 
SAU utgörs av lokalföreningar och 
av barn- och ungdomsverksamhet 
som bedrivs i en SAM-församlings 
regi eller annan regi och som 
aktivt ansluter sig till SAU. Med 
lokalförening menas en förening 
med egen förvaltning, d.v.s. sty-
relse, årsmöte och stadgar. 

Möjlighet till enskilt medlemskap 
finns. 

§ 4 
Lokalförening eller verksamhet 
som enligt § 3 vill ansluta sig till 
SAU ansöker skriftligen till SAU:s 
styrelse. Styrelsen prövar om verk-
samheten som bedrivs är förenlig 
med SAU:s stadgar och beslutar 
därefter i frågan. Även enskild 
person som vill ansöka om med-
lemskap i SAU gör detta skriftligt 
till styrelsen som sedan beslutar i 
frågan. Som medlem i SAU räknas 
den som är medlem i en SAU-an-
sluten lokalförening eller verksam-
het samt enskild person som har 
beviljats medlemskap.  

SAU-ansluten lokalförening eller 
verksamhet ska årligen redovisa 
medlemsstatistik till SAU. 

SAU tar ut medlemsavgift som 
fastställes årligen på årsmötet. 

Årsmöte 
§ 5 
Årsmötet är SAU:s högsta beslu-
tande organ och utgörs av valda 
ombud, samt av ledamöterna i 
SAU-styrelsen. 

§ 6 
Årsmötet hålles före juni månads 
utgång på tid och plats som sty-
relsen för vart år beslutar. Kallelse 
skall tillställas ombuden senast 1 
månad före årsmötet. 

§ 7 
Vid årsmötet skall följande ären-
den förekomma: 
a. Verksamhetsberättelse och eko-
nomisk 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 revisorser-
sättare 
h. Val av valberedning 
i. Andra ärenden som tillkommer 
årsmötet att avgöra 

§ 8 
Beslut fattas med enkel majoritet 
där annat ej föreskrivs i dessa stad-
gar. Vid lika röstetal gäller den me-
ning som ordföranden biträder, vid 
personval avgörs ärendet genom 
lottning. Styrelsen väljs med slutna 
sedlar. I övrigt sker öppen om-
röstning om årsmötet ej beslutar 
annorlunda. 

§ 9 
Motions- och förslagsrätt tillkom-
mer medlemmar enligt § 4 i dessa 

stadgar, samt ledamöter i SAM-
styrelsen och SAU: s revisorer. 
Vidare tillkommer förslagsrätt 
SAU:s styrelse. Motion till årsmö-
tet skall ha inkommit till styrelsen 
senast två månader före årsmötet 
och vid förslag till stadgeändring 
senast fyra månader före nämnda 
årsmöte. 

§ 10 
Extra årsmöte hålls då SAU-sty-
relsen så beslutar. Årsmöte skall 
också hållas på begäran av samtliga 
revisorer eller av minst en tredje-
del av medlemsgrupperna. 

Ombud 
§ 11 
SAU-ansluten lokalförening och 
barn-och ungdomsverksamhet har 
rätt att sända 8 ombud plus ersät-
tare till årsmötet samt 4 ombud 
plus ersättare till regionårsmötet. 

§ 12 
Rösträtt vid SAU:s årsmöte samt 
vid regionsårsmötet tillkommer 
med en röst vardera befullmäk-
tigat ombud. Ledamöter i SAU-
styrelsen har rösträtt vid årsmö-
tet, dock inte rösträtt i fråga om 
ansvarsfrihet eller val av revisorer. 
Yttranderätt tillkommer varje 
medlem i Svenska Alliansmissio-
nens Ungdom. 

Styrelse 
§ 13 
SAU:s verksamhet handhas av en 
styrelse med säte i Jönköping. Sty-
relsen består av ordförande och 
11 ledamöter. 11 ledamöter väljs 
av årsmötet för en tid av tre år, år 
ett och två väljs fyra ledamöter, år 
tre väljs tre ledamöter. Lokalför-
eningar inom SAU, församlingar 
inom SAM som inte har en lokal-
förening, samt Svenska Allians-
missionen äger rätt att nominera 
ledamöter till styrelsen. Styrelsen 

STADGAR
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§ 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 Musik-
råd väljs av regionårsmötena med 
en representant från varje region. 
Resterande representanter utses av 
SAU-styrelsen. 

Ekonomi 
§ 15 
Räkenskapsår är kalenderår. Styrel-
sens åtgärder och förvaltning gran-
skas årligen av två av årsmötet valda 
revisorer, varav en auktoriserad revi-
sor. För revisorerna väljs två ersät-
tare, varav en auktoriserad revisor. 

Valberedning 
§ 16 
Årsmötet väljer årligen fyra leda-
möter på två år, en från vardera av 
SAU:s fyra regioner. Dessa ledamö-
ter föreslås på regionårsmötena. 
SAU:s arbetarkår väljer inom sig en 

representant på ett år vilken också 
är sammankallande för valbered-
ningen. Valberedningen består av nio 
ledamöter. Valberedningen har till 
uppgift att förbereda val till årsmö-
tet. 

Stadgeändring 
§ 17 
Ändring av dessa stadgar kan ske 
genom beslut av årsmötet med två 
tredjedels majoritet. Gäller ändring § 
18 erfordras beslut med två tred-
jedels majoritet av två på varandra 
följande årsmöten. 

Upplösning 
§ 18 
Beslut om upplösning skall för att 
äga giltighet fattas med två tredjedels 
majoritet av två på varandra följande 
årsmöten. Upplöses SAU skall dispo-
nibla medel tillfalla SAM.

kan till sig adjungera ytterligare per-
soner, i varje fall de finner det befo-
gat. Valbar till SAU:s styrelse är den 
som är medlem i Svenska Allians-
missionens Ungdom. Styrelsen bör 
sammanträda minst tre gånger per 
år, och detta på kallelse av ordfö-
rande eller då minst sex ledamöter 
så begär. Styrelsen är beslutsmässig 
då minst två tredjedelar av ledamö-
terna är närvarande. Styrelsen utser 
inom sig ett arbetsutskott (AU) 
bestående av ordförande, vice ord-
förande 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 årsmötet, att verkställa 
årsmötets beslut och att i övrigt 
leda och ansvara för SAU:s arbete 
och ekonomiska förvaltning, samt 
utse firmatecknare. 

TOTALT ANTAL MEDLEMMAR 2019-12-31
Motsvarande siffror för 2018 inom parentes

Deltagarantal
    Deltagare  Varav ledare Föreningar/församlingar
Barn    1850 (1784)  342 (370)  54 (57)
Musik    393 (458)  46 (53)   16 (17)
UV-scout   4852 (3989)  1078 (931)  75 (77)
Ungdom   1903 (1836)  434 (435)  59 (57)
Konfirmation   260 (252)  38 (57)   19 (17)
Övrigt   294 (296)  157 (65)  12 (10)

Medlemsantal
    Medlemmar  Tjejer   Killar
0-5 år    279 (392)  140 (213)  139 (179)
6-25 år   5150 (4662)  2701 (2400)  2449 (2262)
26 år och uppåt  1228 (1169)  635 (606)  593 (563)

TOTALT   6657 (6223)  3476 (3219)  3181 (3004)

STATISTIK
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ARBETARKÅREN

Marie-Louise Alsäter
Barnkonsulent

Emma Andersson
UV-scoutkonsulent

André Dahlquist
Ungdoms-  och 

utbildningskonsulent

Karolina Sturesson
Bidragshandläggare

Andreas Joakimson
Ungdomskonsulent
Projektledare GF

Laura Lundström
Kontorschef

Jacob Ämterlind
Generalsekreterare

Sara Vittgård
Musikkonsulent

Ellen Larsson
Föreningsutvecklare
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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

Facebook   SAU.NU
Instagram   @ungtro
    
    
UV-scoutmaterial 
Prevox   www.prevox.se 
Telefon   036-30 49 41 
E-post    peter@prevox.se  
Kontaktperson   Peter Johansson

CAMPING- OCH FRITIDSGÅRDAR
Bödagården  387 73 Löttorp
Telefon   0485-58 68 00
E-post    info@bodagarden.nu
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
Bokning    David Nordquist, 070-954 41 30
Vaktmästare    Barbro Gustavsson, 073-500 44 85
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
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SAU
Styrelse
Hanna Johansson, Göteborg (Ordförande, AU)  hanna@prevox.se 
Samuel Fors, Göteborg (Vice ordförande, AU)  samuelerikfors@gmail.com 
Emil Vide, Sävedalen (AU)    emil.v.vide@gmail.com
Lovisa Henrysson, Linköping (sekreterare)  lovisa9513@gmail.com
Camilla Skoglar, Månsarp    skoglar1@gmail.com
Hannah Hallgrehn, Bodafors     hannah.hallgrehn@gmail.com
Rebecka Jakobsson, Göteborg    rebecka.jakobssons@gmail.com
Catharina Ekeräng, Oskarshamn    catharinaekerang69@gmail.com
Axel Swahn, Vaggeryd     swahn.axel@gmail.com 
Jacob Folkesson, Mariannelund   jacob.folkesson1996@gmail.com
Elsa Hördegård, Göteborg    elsahgd@gmail.com
Caroline Romhagen, Malmbäck    caroline.romhagen@gmail.com 

Arbetarkåren
Generalsekreterare       Jacob Ämterlind 0733-81 49 03   jacob.amterlind@sau.nu
Kontorschef                  Laura Lundström 0733-81 49 14         laura.lundstrom@sau.nu
Barnkonsulent       Marie-Louise Alsäter 0763-49 84 23        marie-louise.alsater@sau.nu
Ungdomskonsulent    Andreas Joakimson 0733-81 49 11         andreas@ungtro.com
UV-scoutkonsulent    Emma Andersson 0763-40 68 33        emma.andersson@sau.nu
Musikkonsulent    Sara Vittgård   0709-57 31 86        sara.vittgard@sau.nu 
Ungdoms- och utbildningsskonsulent  André Dahlquist 0723-21 29 29  andre.dahlquist@sau.nu
Bidragshandläggare    Karolina Sturesson 036-30 61 66  karolina.sturesson@sau.nu

Arbetsutskottet (AU)
Hanna Johansson, Samuel Fors, Emil Vide

Barnrådet
Marie-Louise Alsäter
Magdalena Pettersson (ordförande)
Jennie Magnusson (ordförande)
Jennie Rombo
Johanna Wingren
Caroline Romhagen

UV-scoutrådet
Emma Andersson 
Sara Pripp Claesson 
Rickard Sjölander 
Alma Moregård
Josef Andersson 
Hannah Hallgrehn 
Jonas Davidsson 
Gustav Fransson
Paulina Zackrisson (Ordförande) 

Ungdomsrådet
Andreas Joakimson 
André Dahlquist
Sanna Åkesson 
Jacob Folkesson
Lina Pettersson 
Johannes Martinsson 
Evelina Fasth 
Elin Gunnarsson (Ordförande)
Frank Ekedahl

Musikrådet
Sara Vittgård 
Maria Säll (Ordförande) 
Noomi Ax 
Jonatan Hämäläinen 
Rebecca Johansson 
Viktor Eriksson 
Lovisa Henrysson
Alexander Ström

GF:s ledningsgrupp
Sören Ylenfors (Ordförande)
Andreas Joakimson
Sara Vittgård
Jonatan Hämäläinen
Elsa Hördegård
Karin Åkesson
Mats Persson
Jacob Ämterlind

KOMMITTÉER, STYRELSER OCH RÅD
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SAU:S REPRESENTANTER I STYRELSER, RÅD OCH KOMMITTÉER
SAM-styrelsen Hanna Johansson
 Caroline Romhagen

Sverigerådet Rebecka Jakobsson

Internationella rådet SAM Axel Swahn

Internationella rådslaget (IA) Andreas Joakimson

 
Studentpastorsnämnden Jacob Ämterlind

Bolagsstyrelsen Gullbrannagården Maria Alriksson 
 Erik Irestål 
 Tomas Jönsson

Stiftelsen Bödagården Torbjörn Henrysson 
 Katarina Hugosson

Långserum Fritidsgård Samuel Korpegård 
 Helmer Axelsson

NBUKI Jacob Ämterlind

SKUR Jacob Ämterlind

Mullsjö Folkhögskolas huvudmannakår

      Intill årsstämma 2021
      Ida Björnehäll
      Jesper Hansen
      Ing-Britt Johansson
      Vakant

      Intill årsstämma 2022
      Sofia Isaksson
      Fredrik Rydell
      Vakant
      Vakant

      Intill årsstämma 2023
      Åsa Johnsson
      Maria Sjölander
      Lars-Erik Zackrisson
      Klara Broman
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