
Handlingsplan för SAUs Ungdomsråd 2022-2023 
Handlingsplanen är ett dokument som Ungdomsrådet återkommer till i sitt kontinuerliga arbete.  

Den beskriver en övergripande inriktning men också särskilda områden vi vill belysa under de kommande två åren. Vårt 

arbete riktar sig till Tonåringar (13-15), XL (16-19) och Unga Vuxna (20+).  

  

Guds ord och bönen 
Vi vill:  

- ta utmaningen med minskat bibelbruk på allvar. Arbeta med verktyg för att läsa Bibeln. Förslagsvis genom våra sociala 

plattformar. 

- fortsätta utveckla Ung Tros Sommarbibelskola med ytterligare ett år med fördjupad undervisning. 

- utgå ifrån att bönen är en central del i allt vi gör och vill verka för att låta bön få utrymme, utvecklas och få ta sig nya 

uttryck. 

 

Ett liv i efterföljelse 
Vi vill:  

- utmana och utrusta ungdomar till ett liv i efterföljelse. Detta vill vi göra genom att erbjuda undervisning och möjlighet att 

omsätta tron i praktisk handling i vår verksamhet. Vi utgår ifrån att tron hörs, görs och efterlevs i gemenskap.   

- utgå ifrån att all verksamhet bygger på mindre grupper där tron kan levas och delas. För dessa grupper vill vi erbjuda 

verktyg som möjliggör fördjupning och förnyelse.   

- ge ungdomar möjlighet att komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter, t.ex. genom att erbjuda tillfällen på läger 

och andra arrangemang för att dela vittnesbörd.  

- vara ett sammanhang där det tydligt framkommer att den kristna tron rör hela livet och våra relationer. Det innebär att vi 

vill lyfta och föra samtal om livsnära frågor. Ett särskilt fokusområde vill vi ska vara psykisk hälsa hos unga.  

- sträva efter att unga som upplevt pandemin tuff ska känna att kyrkan åter blir en plats av trygghet, igenkännande och 

gudsmöten. 

 

Relationen till medmänniskor 
Vi vill:  

- arbeta för broar mellan det som händer i våra arrangemang och i de lokala församlingarna. Detta kan exempelvis göras 

genom att arrangemang producerar och skickar med material för vidare arbete på hemmaplan och att vi samtalar kring 

frågan tillsammans med de ledare som är med på plats.   

- undersöka hur vi kan öka tillgängligheten av resurser för själavård och samtal i församlingarna. Också utforska möjligheter 

för ett mentorskapsprogram.   

- arbeta med och genomföra arrangemang för unga vuxna.   

- identifiera och uppmuntra initiativ för unga vuxna inom rörelsen.  

 

Relationen till omvärlden 
Vi vill:  

- att ungdomsarbetet ska vara ett utåtriktat och attraktivt arbete på det lokala planet.  

- fortsätta arbeta med frågor om skapelsen och förvaltarskapet i våra arrangemang.  

- verka för närmare relation till projekten vi stödjer via våra insamlingar. Försöka besöka platserna och producera material 

därifrån.   

- verka för mångkultur och integration. Utbilda och samtala om frågor som rör mångkultur. Utforska vilka församlingar som 

är mångkulturella, utforska deras intresse av och tankar kring våra arrangemang.    

  

Ledare  

Ledare är människor som på olika sätt bär på erfarenheter och kunskap om livet med Gud. Vår verksamhet byggs av och 

tillsammans med ledare. Vi vill identifiera, uppmuntra och utrusta dessa.   

  

Därför vill vi:  

- fortsätta arbeta med att få med mer pastorer på våra arrangemang. Vi tror att dessa har en viktig roll i att möta och stödja 

ideella ledare och anställda ungdomsledare.   

- verka för Ledardygn vid våra arrangemang med gemenskap, idéutbyte och samtal. Också bidra med relevant utbildning.   



  

Våga 

Vi vill inte begränsas av rädslan för att misslyckas. I detta vill vi inte bara utmana oss själva att tänka nytt kring utformning 

utan längtar också efter att möta nya människor på nya platser. Vi ser det också som viktigt att våga misslyckas, att allt inte 

måste bli perfekt utan att det hos oss ska finnas utrymme att pröva sina vingar. Ungdomar, ledare, pastorer och 

ungdomsledare ska känna att de kan ta steg och utvecklas i sina gåvor och i relation till Gud.  


