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INLEDNING
När jag klev in genom grindarna till T-centralen i Folkets Park i Huskvarna i oktober 2021 kunde jag känna från 
start att det var något speciellt. På ett sätt kändes allt som vanligt, samtidigt var det tydligt att det var något nytt. 
Något vi inte hade fått göra på länge. Jag tror det bästa ordet för att beskriva känslan den dagen är tacksamhet. 

Jag känner tacksamhet för den tid som varit och den tid som kommer. Det har varit dagar med frustration, 
irritation och känslor av ensamhet. Det är många som kan känna igen sig i det. Även om pandemin har inneburit, 
och innebär, utmaningar för oss på många sätt är det ändå tacksamhet som jag vill ska få prägla min upplevelse. 

Tacksamhet över alla eldsjälar som hittat på nya aktiviteter, som skapat digitala mötesplatser för våra barn och 
unga och som berättar om samma Jesus, på ett nytt sätt. 

Tacksamhet över att Gud har hållit oss i sin hand och hjälpt oss ledare, styrelsemedlemmar, anställda och ideella 
att fatta kloka beslut och förvalta det ansvar vi har fått. 

Även om vi idag inte har sett det sista av pandemin känner jag trots allt tacksamhet, och hoppas att jag kan gå in i 
ett nytt SAU-år med samma känsla. 

Nu har jag snart gjort ett år som ordförande i SAU. Det har varit utmanande, spännande, roligt och läskigt. Det 
är alltid lite läskigt att testa något nytt och att ta sig an ansvar inom uppgifter som är främmande, men återigen 
vill jag lyfta fram tacksamheten. Tacksamhet över att få vara en del av och få växa inom en rörelse med ett tydligt 
fokus på Jesus, kärlek och förlåtelse. Vilken förmån!

Allt gott, 
Elsa Hördegård, ordförande SAU
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BARN
Barnrådet har en handlingsplan som stäcker sig över två år i taget. Det är den vi  
förhåller oss till när vi planerar året. Under 2021 har barnrådet mötts genom Teams 
på vardagskvällar.

Sportlovsuppdraget: 
Eftersom det är viktigt att vara med i tiden och möta 
upp familjernas behov så gjorde vi under sportlovet 
ett uppdrag för familjer. Målet med detta var att 
uppmuntra familjer att göra saker tillsammans men 
också att ge tips på vad man kan göra.  

ALT
SAU försöker att träffa studenterna på ALT om vi får 
möjlighet till detta.  Under våren så hade barnkonsu-
lenten en digital lektion och under lektionen samtalade 
vi om arbetet med barn och familjer inom SAU.  

Stöd till föreningar
Barnrådet har försökt att tänka på hur vi kan möta 
föreningar även om det inte går att göra fysiskt.  
Därför har vi under året varit med på lite olika digitala 

samlingar. En av dessa handlade om ”barn i behov av 
speciellt stöd”. Det var barnkonsulenten som delade 
med sig av sin kunskap i detta ämne.  Det är ett ämne 
som många ideella föreningar vill lära sig mer om för 
att alla barn skall känna sig välkomna och trygga i våra 
olika grupper.

I Trygga Händer
Ett av barnrådets viktigaste områden är att jobba för 
att ledare i våra lokala församlingar och föreningar 
skall gå kursen “I Trygga händer”. Tyvärr har det p.g.a. 
pandemin varit svårt att genomföra dessa kurser. Men 
under hösten lyckades vi genomföra två kurser samt 
att vi tillsammans med Bilda gjorde en digital variant 
av kursen under två kvällar. Under året har vi också 
påbörjat utbildningen av två nya föreläsare i SAU och 
SAM: Laura Lundström och Anna Ahlström. 

WWW.SAU.NU/BARN
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Jesus till barnen 
Barnrådet vill gärna samarbeta med andra kristna 
samfund kring dessa viktiga frågor som rör barnen. Ett 
av de sätt vi gör det på är ”Jesus till barnen”. Genom 
denna grupp når vi föräldrar och ledare i hela vårt 
land. Detta gör vi t.ex. genom en gemensam Face-
book-grupp och ett flertal digitala samlingar.  
“Jesus till barnen”-nätverket anser att det är extra 
viktigt just nu att vi ger stort stöd till föräldrar och 
speciellt i frågor kring hur vi kan tala om tro i hemmet. 
Därför har vi under året haft flera samlingar i detta 
ämne. 

Barnkonferensen
Barnrådet har en önskan om att kunna bidra till att 
lägga en bra grund i barnens liv, och det finns en 
förhoppning om att de ska få lära känna Jesus som sin 
personliga vän. Därför var det glädjande när vi förstod 
att vi i år skulle kunna spela in barngudstjänsterna på 
SAM:s årskonferens på Gullbranna i maj. Barnguds-
tjänsterna hölls av några tjejer från Bodafors. Eftersom 
gudstjänsterna sändes digitalt var det många barn och 
familjer som kunde följa gudstjänsterna och vi har fått 
många positiva reaktioner på dessa gudstjänster vilket 
vi tycker är jätteroligt.   

Hemsida och Instagram
Som barnkonsulent blir man mycket glad när man hör 
om barnledares kreativitet som de gärna delar med sig 
av till varandra och alltid med barnens bästa i fokus.  
Det har gjorts utesöndagskola, vandringar och digitala 
varianter och mycket mer för att barnen skall få känna 

en någorlunda vardag mitt i allt det som är så annor-
lunda. Man kan inte annat än att känna tacksamhet för 
allt som de lokala föreningarna har gjort för barnen.  

Barnrådet har försökt att möta upp det behov som 
har funnits med att ge tips och idéer på t.ex. material 
eller hur vi kan tänka och göra nytt. Vi kallar detta 
ämne “tro genom livet” och har gett det en egen flik 
på SAU:s hemsida under rubriken “Barn”.    

Många ledare, pastorer och föräldrar har också genom 
året delat med sig av sina tankar kring ämnet att tala 
tro med barn på vårt Instagramkonto. Vi är mycket 
tacksamma till alla som tar sig tid att under en månad 
ta ansvar för det här kontot och ser med glädje på hur 
många som följer oss. Det känns verkligen som något 
som ligger rätt i tiden när vi ser alla glada kommenta-
rer.   

Vi som barnråd tror på bönens makt och känner att vi 
vill be tillsammans med många fler. Därför har vi varje 
måndag under året lagt ut böneämnen kring temat 
“Bön för jordens barn” på SAU:s Instagramkonto 
“Ung tro”. Vi ser att många tycker det är viktigt att be 
tillsammans för barnen genom positiva kommentarer 
på våra inlägg. 

Vi tackar för 2021 och för alla de möjligheter vi fick 
att tänka nytt.

Marie-Louise Alsäter, barnkonsulent
marie-louise.alsäter@sau.nu

WWW.SAU.NU/BARN

BARNRÅDET
Jennie Magnusson
Magdalena Petterson
Caroline Romhagen
Jenny Rombo
Johanna Wingren
Rebecca Berner
Sofia Smedberg
Mimmi Ylenfors
Eleonor Dahlgren
Marie-Louise Alsäter
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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 2021 träffades rådet vid fyra tillfällen, varav två träffar skedde 
digitalt. Här följer en summering av vad som hänt inom UV-scout under 2021.

Lokala UV-scoutläger
Årets UV-scoutläger arrangerades lokalt med den 
egna kåren. Totalt arrangerades 70 UV-scoutläger un-
der sommaren. Ett gemensamt drama och bibelstudi-
ematerial anpassat för tre dagars läger togs fram, med 
tema ”Vad skulle Jesus göra?” I dramat fick vi fick möta 
några barnlärjungar som försökte följa Jesus. Dramat 
fick fungera som ett underlag till att i patrullen  
prata vidare och fundera på vad det kan innebära att 
följa Jesus idag. Årets insamling gick till ett projekt i 
Moçambique som ger barn möjligheten att få växa upp 
i sin familj och få en utbildning. 
Tillsammans samlade vi in över 150 000 kronor för att 
stötta familjer i Moçambique! Vi ser med stor glädje 
på all energi och kreativitet som finns i vår rörelse och 
i alla kårer som med Guds hjälp och efter bästa för-
måga anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar 
som pandemin inneburit.

Scoutinvest
Denna grundläggande ledarscoutsutbildning riktar sig 
till högstadieåldern och genomförs på Långserums 
Fritidsgård i oktober. Totalt deltog 74 deltagare och 
24 ledare fördelat på två helger. Detta år innebar för 
första gången hela 10 patruller och det är roligt att vi 
kan erbjuda allt fler platser på denna uppskattade kurs. 

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 lördagskvällen har vi haft roliga 
lägerbål och en uppskattad frivillig nattvardssamling. 
Stort tack till de båda ledargrupperna och köks-
personalen som gjort det möjligt att köra kursen vid 
två tillfällen även detta år! 

WWW.SAU.NU/UV-SCOUT
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UVA-natta 
Patrulltävlingen UVA-natta arrangerades av Ryd-
Bottnaryds UV-scoutkår. Detta år i form av en heldag 
med spårning och gemenskap på hajkgården Klinta. 
13 patruller deltog och gick två slingor ute i skogarna, 
en före och en efter lunch. Längs vägen möttes de av 
kontroller med uppgifter på områden som exempelvis 
allemansrätt, knopar och surrning och kanot.  Patrull 
Örnen från Ödeshög tog hem förstaplatsen och där-
med vandringspriset. Vi tackar Ryd-Bottnaryds UV-
scoutkår för ett väl genomfört arrangemang! 

Växtverk
Växtverk är en ledarutbildning för ledarscouter och 
nyblivna UV-scoutledare, från 15 år. Kursen består av 
tre steg och sträcker sig över ett läsår. En ny härlig 
grupp med Växtverksdeltagare drog igång i november 
på Långserums fritidsgård. På programmet stod lära-
känna-aktiviteter, spårning, fördjupning i scouting och 
helgen innebar mycket glädje och gemenskap. 

27 deltagare går kursen denna gång och kursen fort-
sätter med två helger under 2022. Stort tack till det 
stabila ledargänget som bidrar med sitt engagemang!

UppskrUVat
I början av hösten genomförde vi en digital tävling för 
UV-scoutledare och ledarscouter. Vår ambition var 
en riktigt uppskruvad dag för att svetsa samman och 
bygga gemenskap inom ledargrupperna. Nio lag deltog 
i denna tävling som genomfördes en lördag eftermid-
dag och kväll. Lag Vägverket från Älgabäcksryd tog 
med sitt stora engagemang hem vinsten – grattis till 
er! Tack till funktionärerna som gjorde denna tävling 
möjlig.

Material
Under våren pågick en process där vi reviderade vår 
UV-scoutlag. Målet var att i hög utsträckning behålla 
andemeningen men att uppdatera språk och uttryck. 
Rådet skickade ut förslag som kårerna sedan fick ge 
respons på. En utmanande och spännande process 
som resulterade i en UV-scoutlag med ett förenk-
lat språk som är mera anpassat till dagens barn och 
ungdomar. Även vår Lilla UV-scoutbok har genomgått 
en uppdatering under året med nya texter och illustra-
tioner. 

WWW.SAU.NU/UV-SCOUT
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Ekumeniskt scoutsamarbete
I det ekumeniska samarbetet ser vi att den ökade 
vanan vid digitala lösningar har varit en tillgång. Tillsam-
mans med Nätverket för scouting på kristen grund har vi 
under året genomfört ett antal digitala ledarsamlingar 
för att hjälpa varandra i våra gemensamma utmaningar 
och frågeställningar. Under våren var scoutandakter te-
mat för en digital kväll. Denna mottogs väl vilket gjorde 
att vi även genomförde en kväll med tema rekrytering 
av nya scouter och ledare. Även under hösten hade vi 
en digital samling, denna med tema kniven. Uppskat-
tade mötesplatser som fördjupat vårt samarbete! Nu 
ser vi fram emot fortsatt samarbete och att få träffas 
på riktigt under vår gemensamma scoutledarhelg Redo 
att leda 2022. 

Projekt Allemansrätten
Under hösten drog vi med stöd av Naturvårdsverket 
igång ett projekt för att öka barn och ungas kunskap 
om allemansrätten. Elsa Nätterdal anställdes för att 
jobba i projektet. Under hösten tog vi fram en logotyp 
för projektet, en film med information om allemans-
rätten samt ett julkort. Projektet fortsätter under 
våren 2022 och tanken är att ta fram lekfullt och läro-
rikt material som ska kunna användas i UV-scout och 
annan barn- och ungdomsverksamhet, för att barn och 
unga ska få en större förståelse kring hur vi på bästa 
sätt ska agera i naturen. 

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

WWW.SAU.NU/UV-SCOUT

UV-SCOUTRÅDET
Sara Pripp Claesson 
Rickard Sjölander
Jonas Davidsson
Emilia Sandolf
Gustav Fransson
Josef Andersson
Axel Swahn
Emma Andersson
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MUSIK

Teknikdag
Den 16 januari arrangerade vi i samarbete med Bilda 
en digital Teknikdag som sändes ifrån Bildas lokaler i 
Jönköping. Mellan kl. 14.00-17.00 var det 240 delta-
gare + medverkande som kopplade upp sig via Zoom 
för att få kunskap och inspiration för websändningar, 
vilket många församlingar arbetade aktivt med under 
denna tid. Dagen innehöll storsamlingar, valbara semi-
narier och panelsamtal samt två filmer där en mängd 
olika personer från svensk kristenhet fick uttrycka sitt 
tack till alla tekniker som arbetat hårt under pandemin 
för att möjliggöra sändningar. I tackfilmerna syntes 
olika samfundsledare blandat med ”vanliga” försam-
lingsmedlemmar, pastorer, musiker med fler. De som 
medverkade i storsamlingar och seminarier under 
dagen var Mikael Celinder, Mats Persson, Marcus Ag-
nesund, Albin Söderström, Samuel Andersson, Johan 
Gustafsson, David Sjöbergsson, Sara Vittgård och Jose-
fine Arenius. Självklart saknade vi att få göra en vanlig 
Teknikdag, men under omständigheterna kändes det 
väldigt roligt att kunna erbjuda en digital variant som 
blev mycket lyckad och uppskattad. 

Barnkörläger 
Då vi inte kunde genomföra våra Barnkörläger i mars 
som planerat på grund av de restriktioner som då 
fanns, valde vi att genomföra dem under hösten istäl-
let. Den 25 september var det läger i Värnamo, Hags-
hult, Malmbäck, Skärstad, Bankeryd och Bottnaryd och 
den 2 oktober var det läger i Opalkyrkan. I år valde vi 
att med tanke på pandemin enbart göra en övningsdag 
utan uppsjungning eller övernattning och med färre 
deltagare på varje läger. Totalt var det 350 barn och 
ledare som deltog i ett barnkörläger. Då inte så många 
använt det barnkörlägermaterial som gavs ut 2020 
valde vi att återanvända detta material kompletterat 
med en EP med fyra sånger som gavs ut till höstens 
läger. Dessa fyra sånger var skrivna av Cajsa Tengblad, 
Malin Rosman, Helena Gatås och Sandra Åhlander. 
Ledare för de sju lägren var: Matilda Ahlnér, Martina 
Lundquist, Sara Swahn, Caroline Gunnarsson, Kristine 
Catoni, Ida Ideskog, Maria Säll, Sanna Bervebrink, Malin 
Rosman, Malin Jarl, Emma Mellberg, Elin Winberg, Lin-
nea Stenmarker, Matilda Elg, Ann-Louise Elm Kulling-
sjö, Jenny Emmoth och Fredrik Karpenman.

WWW.SAU.NU/MUSIK

Musikrådet träffas fyra gånger per år och planerar arrangemang och kurser utifrån 
Musikrådets handlingsplan 2020-2021. Ett av våra musikrådssammanträden har vi 
tillsammans med SAM:s Musikråd. Vi träffas till roliga och inspirerande träffar, oftast 
förlagda till söndagseftermiddagar och under detta år vid tre tillfällen via Teams.
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Gullbrannafestivalen
Under året har det gjorts ett antal samlingar under GF-
flagg: digitalt GF Vinter, GF Sommar och GF på Fjället. 
Det känns väldigt roligt att vi kunnat erbjuda många 
konserttillfällen under ett år som trots allt varit väldigt 
begränsat. Läs mer under Gullbrannafestivalen.

Measure Light
Den 23 oktober samlades 37 deltagare samt lägerle-
darna Sara Vittgård och Ida Ylenfors i Allianskyrkan i 
Jönköping för att genomföra Measure Light, en kördag 
då vi övar in 3-stämmiga låtar tillsammans. Efter en 
intensiv dag med mycket övning bjöd vi in till en avslu-
tande konsert med kören och ett litet komp på kvällen. 
Det var riktigt roligt att kunna genomföra denna dag! 

Precis som 2020 så blev inte 2021 som vi hade hop-
pats eller från början planerat för. Men vi är ändå tack-
samma för de möjligheter som har funnits att samlas 
och för det jobb som gjorts i den mindre gruppen på 
hemmaplan under pandemins gång. Vi hoppas och ber 
om ett 2022 då vi får träffas på större arrangemang 
utan begränsningar, för vi tror att det vi gör är viktigt.

Sara Vittgård, musikkonsulent
sara.vittgard@sau.nu

MUSIKRÅDET
Maria Säll

Rebecca Johansson
Noomi Ax

Jonatan Hämäläinen
Viktor Eriksson

Alexander Ström
Emanuel Forsgren
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 2021.

Tre Dagar 1-3 april
Tre Dagar 2021 blev i år en digital konferens som 
sändes från Kungsporten i Huskvarna. Som vanligt 
var det Team Med Uppdrag, Kungsportskyrkan, SAU, 
KSSB Ung tillsammans med Bilda som arrangerade och 
temat var Seger. Skärtorsdagen innehöll Invigning och 
Gudstjänst, Långfredagen Uppvärmning, Gudstjänst 
och Worship Night och på Påskafton Uppvärmning, 
Gudstjänst och Inför Korset. Medverkade gjorde bl a 
Hope for This Nation, Marie-Louise Nilsson, 
Cornelia Forsblad, Petrus Andersson, Benjamin Sund-
berg, Tigleth Malkey. Det fanns även chattrum där 
man kunde träffa andra, förbön, bönerum, walk’n talk 
och själavårdssamtal, online. Tack vare sponsorer blev 
arrangemanget gratis.
Hemsida: tredagar.se och youtube

Konfahelg
Konfahelgen är generellt dagar som får betyda mycket 
för de ungdomar och ledare som kommer, medverkar 
och deltar under helgen. Likt tidigare år var 
konfirmationshajken planerad i april och redan under 
höstkanten innan var platserna fyllda. Tyvärr kom res-
triktioner i vägen för att se möjligheten att genomföra 
lägret och därmed ställdes helgen in.

Gullbrannafestivalen
Under året har det gjorts ett antal samlingar under 
GF-flagg: digitalt GF Vinter, GF Sommar och GF på 
Fjället. Det känns väldigt roligt att vi kunnat erbjuda 
många konserttillfällen under ett år som trots allt varit 
väldigt begränsat. Läs mer under Gullbrannafestivalen.

Lokala tonårsläger
Ledningsgrupperna för Gullbrannalägret och Böda-
lägret arbetade med lägerplanering under våren men 
ju närmre sommaren vi kom såg vi att våra stora läger 
skulle bli omöjliga att genomföra även i år. Istället for-
made vi en verktygslåda som kunde vara till hjälp för 
att skapa lokala, mindre läger. Verktygslådan innehöll 
lägertema med temafilm, undervisning på youtube, 
andaktstips, aktivitetsbank, insamlingsmål, lovsånger 
mm. Temat var ”Se jag gör allting nytt”. Likt föregå-
ende år fick vi se många fantastiska bilder ifrån lokala 
läger och engagemang. Under vecka 32 var det ett 
flertal lokala läger på Gullbrannagården och firade 
gudstjänst samt hade vissa gemensamma aktiviteter. 
Mycket uppskattat där flera aldrig varit på läger innan. 
Nu längtar vi efter att få samlas alla igen. 

WWW.SAU.NU/UNGDOM

UNGDOMSRÅDET
Elin Gunnarsson
Johanna Hugosson
Douglas Levinsohn
Evelina Fasth
Frank Ekedahl
Lina Pettersson
André Dahlquist
Andreas Joakimson
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T-centralen
När hösten kom så kände vi i SAU:s Ungdomsråd att 
vi inte ville göra en digital höst igen, T-centralen ville 
vi göra live. Huskvarna Folkets Park, Jönköpings bästa 
livescen hade under sommaren arrangerat konserter 
utomhus på ett lyckat sätt. Vi frågade dem om vi skulle 
kunna arrangera T-centralen på ett liknande upplägg 
den 1 oktober och det gick bra. Dessutom lättades 
restriktionerna några dagar innan som gjorde att vi 
kunde ta in ännu fler och ha onumrerade platser. Efter 
en regnig vecka blev det uppehåll på fredagen, LjudJo-
han levererade teknik, grillar, servering och chokladhjul 
drogs igång, utställare på plats och en stor publik vällde 
in i parken. Kvällen drogs igång av konferenciererna 
Emmy Bothzén och Clara Öhman, sedan bjöd SAN-
NAband för en fantastisk konsert som gästades av 
Boris René och Faith Kakembo. Andra delen av kvällen 
innehöll lovsång med Viktor Alnervik och hans stora 
band, Jakob Fhager Bjärkhed talade och kvällen avsluta-
des med en ljusmanifestation där alla i publiken deltog. 
Dessutom korades årets ledare som i år gick till Alice 
Alnervik – Skärstad, Johannes Sandström – Furusjö/
Mullsjö och Ebba Hagström – Rörvik. Så glada att vi 
kunde göra denna stora satsning och att så många kom 
och var med.

Nyårsläger 21/22
Det var ett laddat gäng ledare som sågs under hösten 
för att träffas och planerade nyårslägret 2021/2022 ett 
flertal gånger. Under lång tid såg det ut att vara möjligt 
för att anordna läger. Tråkigt nog var det i sista stund 
vi såg att det inte var möjligt att genomföra lägret med 
nya rekommendationer som kom. Trots det tråkiga 
beskedet tänkte flera ungdomsgrupper om snabbt och 
anordnade aktiviteter på hemmaplan vilket varit till 
stor glädje!

Ledarinformation
Förutom SAUs kontinuerliga utskick och vår hemsida 
arbetar Ungdom med e-postbrev och olika arrang-
emangshemsidor, facebooksidor och instagramkonton. 
Under året gjordes även SAU-ledaren:LIVE, digitala 
ledarkvällar på olika ämnen utifrån facebookgruppen 
SAU-ledaren.
Hemsida: sau.nu

Andreas Joakimson, Ungdomskonsulent
andreas@ungtro.com
André Dahlquist, Ungdoms- och utbildningskonsulent
andre.dahlquist@sau.nu

WWW.SAU.NU/UNGDOM
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GF VINTER 26 februari
För sjunde året i rad arrangerades Gullbranna-
festivalens vinter festival, GF VINTER. Vanligtvis körs 
denna kväll i Missionskyrkan i Bankeryd men denna 
gång blev den digital på Youtube och Zoom och sän-
des live från Arken i Värnamo. Många ungdomsgrupper 
och enskilda följde sändningen på det lokala planet och 
programledare var Ellen Lorentzon och André Dahl-
quist. På plats i studion fanns även ett husband under 
ledning av Viktor Alnervik, artisten Faith Kakembo och 
Johannes Norberg och Fredrik Hagelvik från Erikshjäl-
pen. På direktlänk från Malmö medverkade Jonas Hel-
gesson. Detta ihop med en rad artister formade denna 
kväll; Samuel Ljungblahd, Elise Nestor, Spring City, 
Michael Jeff Johnson, Ester Utbult, Jon Peterson, Chole 
och Miranda Mary. Kvällens talare var Josh Green från 
brittiska bandet Social Beingz. Det blev en fantastisk 
sändning på två timmar med en förkväll och parallell-
sändning på Zoom. Stort tack till Arkens teknikgrupp 
som gjorde detta möjligt och väldigt kul att så många 
var med!

GF DIGITAL
Vecka för vecka följde vi utvecklingen med Covid-19 
och vi avvaktade så länge vi kunde innan vi beslutade 
oss för att ställa in den ordinarie festivalen. Den 23 
april bestämde vi oss för att satsa på en digital festival 
på youtube. Så under ordinarie festivaldatum släpptes 
varje dag ett studioprogram från Gullbranna med en 
rad konserter. Det kändes så gott att utmana artister 
att spela och detta kunde genomföras tack vare våra 
fantastiska sponsorer.

Torsdag: Elise Nestor & Evergreen Gospel, Jon med 
vänner, LIN D, HJALMAR, Paul Colman (US)
Fredag: Doug Seegers, Spring City, American Hymns, 
Amanda Broman, Steph Macleod (UK), Ikiz Cabin 
Crew
Lördag: Hulegårds Kapell, Sonja Aldén, Hope For This 
Nation, Samuel Ljungblahd med band
Totalt blev det 15 digitala konserter plus tre studio-
program plus tre musikandakter som pågick under GF 
SOMMAR.

GULLBRANNAFESTIVALEN

WWW.GULLBRANNAFESTIVALEN.SE
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GF SOMMAR
När vi började närma oss sommaren så kom ändå 
signaler på en lättnad av restriktioner som gjorde att vi 
kunde samla 300 personer inomhus med numrerade 
platser. Så vi bestämde oss för att arrangera konserter 
varje lördag i juli plus lite extra program under festival-
datumen.

Lördag 3 juli
Frank Ådahl & Magnus Spångberg med band
Torsdag 8 juli
SALT, Viktor – Oscar – Jacob 
Fredag 9 juli
Jonas Helgesson, Jon Peterson – Peter Hallström 
– Martina Möllås – Folk, SANNAband, Ola Hedén – 
Martina Möllås
Lördag 10 juli
Olle – Tindy – Ina, Samuel Ljungblahd – Boris René – 
LIN D med band, Mattias & Therese Martinson
Lördag 17 juli
Michael Jeff Johnson med band
Lördag 24 juli
Tomas Andersson Wij & Jonathan Johansson
Lördag 31 juli
Bronk feat. Jesper Nordenström & Per-Erik Hallin

Vi är så glada att vi tog chansen att arrangera GF 

SOMMAR. Vi känner ett oerhört stöd från publik, 
sponsorer, artister och medarbetare. GF SOMMAR 
ihop med GF DIGITAL skapade en bra sommar och nu 
hoppas vi att vara tillbaka med ordinarie festival 2022.

GF på Fjället
Den 18 november och 16 december arrangerade vi två 
torsdagskvällar på Fjällstugan i Jönköping då det bjöds 
på fantastisk livemusik, mat och intervju. Ett nytt kon-
cept som arrangerades ihop med Restaurang Fjällstu-
gan, Andreasförsamlingen Fjällstugan, Erikshjälpen och 
Bilda. Första kvällen medverkade Per Lindvall, Staffan 
Astner, Sven Lindvall, Niclas Gabrielsson och Jesper 
Nordenström. Artistintervju gjordes av Hasse Petters-
son från P4 Jönköping och det serverades en trerätters 
middag, hur gott som helst.

Den andra kvällen hade jultema med jultallrikar och 
julkonsert med Putte Nelsson och Evelina Gard. Inter-
vjuade gjorde Rickard Thoursie.

Detta blev väldigt omtyckta kvällar som snabbt sålde 
slut. Vi hoppas på fler GF på Fjället framöver.
Hemsida: gullbrannafestivalen.com och youtube.

Andreas Joakimsson, Projektledare Gullbrannafestivalen
andreas@ungtro.com

WWW.GULLBRANNAFESTIVALEN.SE
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UNG TRO SOMMARBIBELSKOLA
Det var första sommaren som Ungtros sommarbibel-
skola gick av stapeln. 26 taggade ungdomar kom till 
Långserums fritidsgård. Lägret hade en fullträff inte 
endast i väder de två veckorna under v. 28-29 de var 
där utan också i gemenskap, undervisning och andak-
terna på kvällarna.  Dagarna innehöll både föreläsningar 
av pastorer från vårt samfund och roliga aktiviteter, 
som svetsade samman gruppen. 

Vi tackar för allt det otroliga stöd av ideella som kom 
och hjälpte till med matlagning med mera under 
veckorna. 

Sommarbibelskolan avslutades med en utomhus-
gudstjänst vilken ungdomarna medverkade och höll i 
själva. Glädje! Planeringen för kommande läger, som 
kommer att innehålla ett påbyggnadsår för tidigare 
deltagare, är redan igång och vi ser mycket fram emot 
det. 
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Under året som gått har flera ungdomsledare gått 
vidare från sina tjänster till annat som kallat och nya 
ungdomsledare har kommit. Det är ett otroligt gäng 
ungdomsledare som verkar för att nå nya ungdomar i 
sin omgivning och för att de ungdomar de möter skall 
finna en fördjupad tro till Gud. 

I SAU:s ungdomsledarnätverk finns i nuläget ca 30 
ungdomsledare som träffas fyra gånger per år på 

ungdomsledardagar. Här får de möta varandra, be, 
få undervisning och sitta ner med andra som står i 
liknande situationer som en själv. Värdefulla dagar med 
mycket skratt. Var med och be för våra ungdoms-
ledare och det fantastiska jobb de gör. 

André Dahlquist, Ungdoms- och utbildningskonsulent 
andre.dahlquist@sau.nu

Under 2021 har vi hunnit med att möta två omgångar 
med elever på vår bibellinje. Läsåret 20/21 präglades 
givetvis av pandemin och mycket av undervisningen 
behövde föras på distans. Det är inte optimalt för ett 
folkhögskoleår men trots det kunde mycket av 
träningen och andra praktiska moment som ingår ändå 
genomföras. Vi kunde i slutändan sammanfatta ett 
riktigt bra läsår.

I höstas välkomnade vi vår fjärde kull med elever – 
denna gång utan distansundervisning! 18 riktigt härliga 
elever med passion för både bibel och träning – precis 
vad vi vill förmedla med vår utbildning. En nyhet är att 
vi nu erbjuder ett spår med beachvolley.

Vi är så tacksamma för att ha hittat ett koncept för en 
bibelskola som fungerar och gläds över tillströmningen 
av elever. Samtidigt hade inget av detta varit 

möjligt utan våra samarbetspartners: Mullsjö folkhögskola, 
KRIK, Kungsportskyrkan/Simson och Beach Church. Stort 
tack till er!

Jacob Ämterlind, generalsekreterare SAU
jacob.amterlind@sau.nu

UNGDOMSLEDARE

KRIK BIBEL TRÄNING HÄLSA
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MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA
Det blev ett annorlunda år även 2021 för Mullsjö 
folkhögskola, precis som för hela världen. Coronas 
framfart väckte oro, men mitt i oron fanns en ro 
att det skulle gå mot ljusare tider. Efter att vi kunde 
genomfört ett antal sommarkurser och vissa samver-
kanskurser i slutet av sommaren, såg vi fram emot 
att starta våra långkurser i augusti. Det gjorde vi med 
samlingar utomhus i olika omgångar och vi hoppades. 
Tyvärr blev det ett bakslag i slutet av året och vi har 
som många andra kämpat med sjukskrivningar och 
hög frånvaro, men vi har ändå lyckats genomföra vår 
viktiga bildningsverksamhet.

Samverkan med SAU och SAM
Vi är tacksamma att vi har stabila huvudmän och där 
vi tillsammans får marknadsföra och genomföra våra 
olika lång- och kortkurser samt församlingsdagar, fort-
bildningar med mera.

Det är extra roligt att KRIK-linjen fortsätter att rekry-
tera deltagare. Inför läsåret 2021-2022 har vi utökat 
med två olika spåren på vår Bibellinje. Bibel – Träning 
– Hälsa och Bibel – Beachvolley – Hälsa. Detta läsår 
startade vi med 18 deltagare och där alla bor på inter-
natet. Dessa deltagare sätter en stor prägel på inter-
natlivet på skolan och även så den kristna profilen får 

en extra puff framåt. Ny samverkanspart med KRIK-
linjen från hösten 2021 är Beachchurch och detta 
samarbeta kommer att leda till nya läger och event på 
Bödagårdens Camping – mycket win-win!

Utmaningar
Det är alltid en utmaning att vara folkhögskola, att 
både tänka nytt och följa med i omvärlden. Samtidigt 
att ta till vara befintliga lokaler med lämplig verksam-
het och det goda ryktet med våra olika utbildningar 
och tänka vilket uppdrag och målgrupp vi vill vara till 
för. En stor utmaning är också att få ihop ekonomin 
med stora byggnader och stort renoveringsbehov, då 
fastigheterna är av olika årgångar.

Slutord
Vi är tacksamma att vi har kunnat bedriva folkhögsko-
leverksamhet i Mullsjö och vid våra olika filialer.

Gott att ni finns med som huvudmän och att ni har 
representanter i styrelsen. Detta i kombination 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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Ännu ett annorlunda år är till ända. Ett år med restrik-
tioner, men också ett år med många härliga samlingar 
och planering för framtiden. Under höst och vår har vi 
haft en hel del mindre grupper och konferenser, men 
också många gäster i stugor och rum. Våra vanliga 
stora bokningar har vi inte kunnat ta emot på grund av 
restriktionerna. 

Sommaren 
Vi kan summera en sommar fylld med aktiviteter. Un-
der midsommarhelgen var det barnmatinéer, andakter 
och gudstjänst utomhus. Midsommarmusiken kom på 
en lövprydd vagn, full med instrument och sångare. 
Med en begränsning på 300 personer på samlingar, 
från 1 juli, kunde vi ha kullaget varje dag, konserter på 
lördagskvällar, kvällsandakter och bibelstudier. Kvälls-
andakterna livesändes alla kvällar, något som uppskat-
tades av många . 

Med kreativa lösningar fortsatte vi med tipspromenad 
hela veckan, fotbollsgolf, discgolf, våffelserveringar 
under lite längre tid, bönenad via en app och det efter-
längtade båtracet. 

Målar-, skrivar- och fotokurserna kunde hållas i Bryg-
gan där det var enkelt att hålla avstånd.

Renovering och byggnation
Med korttidsarbete och få bokningar har vi haft möjlig-
het att renovera. Lägergårdens stora sal har genom-
gått en förvandling från golv till tak och nu är hela 
Lägergården helrenoverad. 

I slutet av hösten påbörjades en renovering av halva 
Hallandslängan, där det ska vara toalett och dusch i 
varje rum. En stor renovering som är mer en nybygg-
nation av åtta rum, kök och ett större dagrum. 

Solceller
Vi fortsätter arbetet med besparing av el och under 
hösten har det monterats solceller på Hallandslängans 
tak. 

Framtiden
Arbetet fortskrider med detaljplanen för den nya 
marken. Sex stora utredningar har gjorts på det nya 
området. I september månad presenterade planarki-
tekten den nya planen på ett samrådsmöte. Det inkom 
några frågor så utredningen fortsätter.

Villavagnsplatser, som ligger först i planen, trodde vi 
skulle bli verklighet till sommaren 2022, men det finns 
en del hinder kvar som ska undanröjas. 

Ett tufft år på många sätt men kreativa lösningar och 
en flexibel personal har varit vår väg genom pandemin. 

Med Guds hjälp och efter bästa förmåga har vi klarat 
2021 och är tacksamma för allt stöd under året i bön 
och tanke. Nu känner vi stort hopp inför framtiden 
och vi ser att det ljusnar. 

Ewa Bylander
VD och platschef, Gullbrannagården

GULLBRANNAGÅRDEN
WWW.GULLBRANNAGARDEN.SE



18



19

BÖDAGÅRDEN
WWW.BODAGARDEN.NU

Vilken sommar vi fick uppleva. Aldrig förr har Bödagården haft så mycket gäster som sommaren 2021. Vid 
midsommar öppnade vi vårt helt nya campingområde med nära 100 stora tomter som alla har el, vatten och 
spillvattenavlopp. Det dröjde inte länge förrän hela området var fullt av gäster. Att många p.g.a. den pågående 
pandemin valde att semestra hemma i Sverige var något som verkligen märktes, även på Bödagården. Många 
gäster var ute med husvagn eller husbil för första gången. Vi hade också många gäster som inte besökt Böda-
gården på många år, men som den här sommaren passade på att göra ett återbesök.

Det var glädjande att vi 2021 kunde erbjuda en mer utökad programverksamhet igen. Bibelstudier och andakter 
inomhus hade fortfarande ett maxdeltagande på 50 personer, men våra konserter och barnmöten utomhus 
kunde återgå till mer normala former. Att erbjuda våra gäster något mer än bara sol och bad är viktigt och det 
var glädjande att se att alla samlingar var välbesökta. För barn och ungdomar erbjuder vi också, genom våra 
anställda ungdomsledare, dagliga aktiviteter under veckorna 27–31.

Det gjordes mycket underhållsarbete under 2021, t.ex. så byttes köken ut i fem av våra stugor och det 
snickrades nya verandor till både vandrarhemmet och stugor. Vi har även gjort underhåll i några av våra äldre 
servicehus och bl.a. bytt ut köken även där. I början av sommaren installerade vi fyra laddstationer för elbil på 
campingen.

I slutet av sommaren 2022 kommer vi att bygga om två av våra befintliga områden på campingen med totalt ca. 
150 tomter, åtgärder som blivit nödvändiga för att möta nya rekommendationer om bl.a. brandsäkerhet. Till 
detta kommer vi att behöva många frivilligarbetare och vill du vara med och hjälpa till några dagar i arbetet så ta 
gärna kontakt med oss, enklast via e-post på info@bodagarden.nu.

Ett stort tack till alla som genom bön, gåvor och frivilligt arbete finns med och hjälper Bödagården att få vara 
en fantastisk oas i sommar-Sverige. Vi ser fram emot ett 2022 där vi alla ska kunna röra oss fritt och få ännu en 
sommar med överflödande välsignelse på Bödagården. Varmt välkommen att besöka oss under 2022.

Per Henrik ”Peppe” Huss, föreståndare
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WWW.LANGSERUM.SE

LÅNGSERUMS FRITIDSGÅRD
Gården har varit väl bokad hela sommaren med både gamla och nya grupper. Då det har varit en del 
restriktioner har grupperna anpassat antal deltagare på olika sätt. Nytt för i år var att SAU hade sommarbibel-
skola i två veckor i juli där vi fick möta många glada och positiva deltagare. Även under hösten var många helger 
bokade med blad annat Scoutinvest och Växtverk. Helgen innan jul hade vi en grupp från Fryshuset i Malmö som 
hade utbildning för ungdomar i krishantering. Intressant att möta dem då de kommer från helt andra kulturer än 
vad vi är vana vid.

I styrelsen har den stora förändringen varit då vår kassör efter över 40 år lämnat över det uppdraget till SAM 
som nu sköter det. Alldeles i slutet på året inköptes en ny diskmaskin då det är en förutsättning för ett bra kök 
att diskmaskinen fungerar.

För mig har detta varit ett spännande år då jag har fått ta över vaktmästartjänsten efter David och Johanna 
Nordquist. Jag är uppvuxen med verksamheten på gården och har följt den ända sen den startade på olika sätt. 
Så att få vara på denna fantastisk vackra gård och se att den fortfarande är så levande, möta alla positiva männ-
iskor och få höra om vad de upplevt där är jag tacksam för.

Barbro Gustavsson, vaktmästare
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SAU:s årsmöte 2021 arrangerades den 13 maj från 
Gullbrannagården och anmälda ombud deltog på länk. 
Varma i kläderna efter att ha genomfört ett digitalt 
årsmöte tidigare summerar vi årsmötet 2021 som 
en härlig dag fylld av många tack men även flera nya 
välkomnande.

Mötet öppnades av styrelsens dåvarande ordförande 
Hanna Johansson och därefter presenterades styrel-
sen och arbetarkåren. Röstlängden fastställdes med 
97 ombud. Presidiet såg ut enligt följande, mötesord-
förande: Sofia Svensson, vice mötesordförande: Elsa 
Hördegård och protokollsekreterare: Lovisa Henrys-
son.

Vi fick hälsningar från SAM genom Ulf Häggqvist och 
Kjell Larsson, och från Mullsjö Folkhögskola genom 
Hans Noreliusson. Genom Eva Bylander kom en häls-
ningfrån Gullbrannagården, och slutligen från KRIK.
Kontorschef Laura Lundström redogjorde för det 
gångna årets ekonomi, vilket var goda trots omständig-

heterna med pandemin. Resultatet för hela verksam-
hetsåret inklusive finansiella intäkter blev 364 kkr vilket 
beror på hårt arbete och intäkter som extra statsbi-
drag och sponsorintäkter som inte var räknat med.

Under mötet valdes Elsa Hördegård till styrelsens nya 
ordförande på ett år och sex nya styrelsemedlemmar 
välkomnades: Lovisa Henrysson (omval), Jonathan 
Martinsson, Eleonor Dahlgren, Tilda Ylenfors, Lina Bo-
qvist, Johanna Hugosson. Avgående ordförande Hanna 
Johansson samt styrelseledamöter Caroline Romha-
gen, Jacob Folkesson, Catharina Ekeräng och Hannah 
Hallgrehn avtackades för deras arbete i SAU-styrelsen 
under mötet.

Mötet avslutades med en bön för SAU och året som 
kommer.

Axel Swahn, ledamot SAU-styrelsen 

ÅRSMÖTE 2021

SAU-STYRELSEN
SAU-styrelsens år 2021 har som för så många andra 
fortsatt haft en stor prägel av coronarelaterade frågor, 
“Ska vi behöva ställa in?”, “Hur påverkas SAU:s ekono-
mi?” och så vidare. Naturligtvis inga roliga frågor men 
tillsammans har vi som styrelse haft bra diskussioner 
som enligt oss landat i kloka och genomtänkta beslut.

Självklart har vi även under året haft uppe många andra 
spännande frågor. På septembermötet diskuterades 
hur vi som styrelse vill arbeta för att få ut mer av oss 
som grupp, vilket vi hoppas ska generera en ökad po-
tential för oss som styrelse. Vidare har vi under hösten 
diskuterat församlingens roll som arbetsgivare åt ung-
domsledare. En oerhört viktig fråga där vi som organi-
sation vill kunna stötta våra församlingar i den roll de 
har som arbetsgivare. Under 2022 kommer arbetet att 

fortlöpa, bland annat kommer en enkät till nuvarande 
och gamla ungdomsledare att skickas ut.

I september hade vi en fin helg tillsammans med SAM-
styrelsen på Gullbrannagården. Helgen innefattade en-
skilda styrelsemöten men även spännande diskussioner 
mellan våra styrelser. Det är alltid härligt att träffas och 
samtala visioner och tro tillsammans, det får oss att 
verkligen känna att SAU och SAM hör ihop. Vi har bli-
vit imponerade över drivkraften och kreativiteten som 
har fått plockas fram hos vår personal, våra metodråd 
och framför allt i alla lokala föreningar. Vi fortsätter att 
heja på er även i 2022. Tack för det förtroendet som 
ni har visat oss i SAU-styrelsen. 

Axel Swahn, ledamot SAU-styrelsen

Våra regionårsmöten och ledarkväll genomfördes i år 
digitalt. Men inte ens en pandemi kunde stoppa oss 
från att fira Smålands nationaldag – fössta tossdan i 
mass! Istället för att bjuda alla deltagare på 
”massipantåta” så lottade vi ut bakverket. Lyckliga
vinnare blev Furusjö allianskyrka. Grattis, hoppas den 
smakade!

Vi fick lyssna till undervisning av Michael Jeff Johnson, 
Sara Vittgård och Mikael Celinder och därpå följde 
årsmöten för våra fyra regioner.

Jacob Ämterlind
Generalsekreterare, SAU

REGIONSÅRSMÖTEN 
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EKUMENIK OCH 
SAMARBETSORGANISATIONER
SKUR 
Sveriges Kristna Ungdomsråd är en mötesplats och ett 
nätverk för samarbete mellan kristna ungdoms- 
organisationer. I nätverket ingår samfundens ungdoms-
förbund 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 pandemin har vi haft digitala  
träffar men arbetet har också legat lite i dvala. Bland 
annat var vi återigen tvungna att skjuta upp den  
planerade ledarkonferensen ”Kallad”.

 
Hela människan 
Hela människan är en organisation som samordnar 
samfundens diakonala arbete och SAU är en av huvud-
männen. 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 erfaren-
hetsutbyte. Vid dessa träffar möts Generalsekreterare 
eller motsvarande nationell ledare från missions-
kyrkorna 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 i Warszawa 
hösten 2022.  
 
LSU 
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 
har till uppgift att organisera Sveriges olika ungdoms-
organisationer. De är ett forum för gemensamma 
ungdomsfrågor och kontaktorgan för nationella och 
internationella organisationer. LSU är en viktig samar-
betsorganisation för SAU där vikten av ett starkt civil-
samhälle lyfts på olika sätt. Genom att vara en gemen-
sam röst så bildas en stark opinion i frågor som SAU 
själva saknar möjlighet att driva. LSU är också remissin-
stans gentemot MUCF, som administrerar de statliga  
bidrag som SAU söker varje år. LSU:s viktiga roll har 
blivit än tydligare under pandemin då de har samordnat 
behovet av stöd till ungdomsorganisationerna och bl.a. 
initierat möten med kulturdepartementet.

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 regio-
ner inom Bilda. 
 
Diakonia 
Diakonia är en av Sverige största bistånds- 
organisationer 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. Under 2021 lanserade vi 
det gemensamma materialet ”Barnens tankesmedja” 
som främst riktar sig till 10-12 åringar och handlar om 
aktuella rättvisefrågor. 
 
Apg29 
Under 2021 har SAU också gått med i styrgruppen 
för Apg29. Apg29 är Equmenia och Equmeniakyrkans 
gemensamma lärjungaskola för unga vuxna som under 
många år genomförts i olika delar av världen. Vi ser 
stora möjligheter med att kunna samarbeta framåt 
kring att arrangera den här typen av internationell bi-
belskola och det blir ett utmärkt komplement till SAUs 
”verktygslåda” med resurser. 
 
Jacob Ämterlind, generalsekreterare SAU
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INFORMATION & MATERIAL
Utskick
SAU skickar ca fyra gånger om året affischer och infor-
mation till medlemsföreningar/verksamheter. Utskicken 
går till av föreningen/verksamheten utvald utskicks-
ansvarig, som har till uppgift att se till att utskicken når 
berörda personer. Vi är måna om att ha bra kommu-
nikationsvägar med våra medlemmar. Därför är det av 
stor vikt att vi har korrekta uppgifter, så informera oss 
när det sker förändringar. Affischerna som skickas ut 
kan även nås via SAU:s hemsida. 

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. Det finns 
också en webshop där det går att köpa diverse olika 
produkter inom ramen för SAU:s verksamhet.

Ledarinspiration och kurser
SAU:s anställda kommer gärna, i mån av tid, ut till 
lokala föreningar och verksamheter på besök. Det kan 
röra sig om allt från att hålla en ledarinspiration till att 
informera om SAU:s verksamhet. Pandemin har ju satt 
stopp för de flesta besök under några år, men vi  
hoppas innerligt att 2022 ska få bli året då det vänder. 
Om det finns intresse av besök, mejla info@sau.nu

Samfundsinformation
SAM ger ut tidningen Aktuellt 5 gånger om året. SAU 
finns ofta med i tidningen med olika inslag. Mer info 
om SAM hittar du på SAM:s hemsida: 
www.alliansmissionen.se.

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

För 2021 fick SAU ca 1 900 kkr, varav knappa 400 kkr 
bestod av det extra statsbidrag som regeringen har 
tillskjutit för barn- och ungdomsorganisationer för åren 
2020-2022. Det extra bidraget betalades ut i sin helhet 
till SAU:s medlemsföreningar och verksamheter genom 
ett direktbidrag och genom en ansökningsbar del. 

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. 2021 beviljades SAU ca 1 300 kkr i region-
bidrag.

Digitalt medlems- och redovisningssystem. 
Under 2021 hade SAU i gång 10 pilotföreningar som 
aktivt har arbetat med det nya digitala medlems- och 
redovisningssystemet REDO.

Under hösten 2021 genomfördes informationsträffar 
där alla SAU:s medlemsföreningar och barn-och ung-
domsverksamheter bjöds in att delta. Målet är att Redo 
ska börja användas under 2022.

Kontaktpersoner för REDO är SAU:s bidrags-
handläggare Karolina Sturesson och kontorschef Laura 
Lundström.

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 2020-12-31
Motsvarande siffror för 2019 inom parentes

Deltagarantal
    Deltagare  Varav ledare Föreningar/församlingar
Barn    1468  (1850)  317  (342)  48 (54) 
Musik    301  (393)  34  (46)   14 (16) 
UV-scout   4477  (4852)   1082  (1078)   76 (75) 
Ungdom   1589  (1903)   383 (434)   55 (59) 
Konfirmation   237  (260)   48  (38)   15 (19) 
Övrigt   180  (294)   27 (157)   11 (12) 

Medlemsantal
    Medlemmar  Tjejer   Killar
0-5 år    121 (279)  80 (140)   41 (139) 
6-25 år   3665 (5150)  1939 (2701)   1726 (2449) 
26 år och uppåt  901 (1228)  460 (635)   441 (593) 

TOTALT   4687 (6657)  2479 (3476) 2208 (3181)

STATISTIK



26

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

Elsa Nätterdal
Projektanställd
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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
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
Mail    langserumsfritidsgard@gmail.com

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
Elsa Hördegård, Göteborg  (ordförande, AU)   elsahgd@gmail.com
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
Jonathan Martinsson, Uppsala      jonathan_martinsson1@hotmail.com
Rebecka Jakobsson, Göteborg     rebecka.jakobssons@gmail.com
Axel Swahn, Vaggeryd      swahn.axel@gmail.com
Tilda Ylenfors, Göteborg      tilda.ylenfors@gmail.com
Johanna Hugosson, Vetlanda      hugosson.johanna@gmail.com
Lina Boqvist, Göteborg      lina.m.boqvist@gmail.com
Eleonor Dahlgren, Värnamo      eleonor@fam-dahlgren.se

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
Projektanställd    Elsa Nätterdal     elsa.natterdal@sau.nu

Arbetsutskottet (AU)
Elsa Hördegård, Samuel Fors, Emil Vide

Barnrådet
Marie-Louise Alsäter
Magdalena Pettersson (Ordförande)
Jennie Magnusson (Ordförande)
Jennie Rombo
Johanna Wingren
Caroline Romhagen
Sofia Smedberg
Mimmi Ylenfors
Eleonor Dahlgren

Ungdomsrådet
Andreas Joakimson
André Dahlquist
Johanna Hugosson
Lina Pettersson
Johannes Martinsson
Evelina Fasth
Elin Gunnarsson (Ordförande)
Frank Ekedahl
Douglas Levinsohn

UV-scoutrådet
Emma Andersson
Sara Pripp Claesson (Ordförande)
Rickard Sjölander
Josef Andersson
Jonas Davidsson

 
Gustav Fransson
Emilia Sandolf

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

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

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

Sverigerådet Tilda Ylenfors

Internationella rådet SAM Jonathan Martinsson

Internationella rådslaget (IA) Andreas Joakimson

 
Studentpastorsnämnden Jacob Ämterlind

Bolagsstyrelsen Gullbrannagården Sofia Sandström 
 Erik Irestål 
 Tomas Jönsson

Stiftelsen Bödagården Torbjörn Henrysson 
 Katarina Hugosson 
 Hans Swahn 
 Daniel Backstig

Långserum Fritidsgård Alfred Torstensson 
 Helmer Axelsson

NBUKI Jacob Ämterlind

SKUR Jacob Ämterlind

Mullsjö Folkhögskolas huvudmannakår

      Intill årsstämma 2022
      Sofia Isaksson
      Fredrik Rydell
      Vakant
      Vakant

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

      Intill årsstämma 2024
      Ida-Maria Fjällman
      Hanna Johansson
      Ellen Marinder
      Ellen Larsson
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