
Hej kära SAU:are! 
 
Jag hoppas att ni njuter av våren och av det faktum att naturen påminner oss om livets seger 
över döden. Jesus Kristus är skapelsens upprätthållare och Herre och som psalmisten säger: 
”Du sänder din Ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.” (Ps 104:30). 
Även inom SAU är det mycket som spirar! Vi ser fram emot en sommar som vi hoppas och 
tror ska kunna se ut som vi är vana vid. Samtidigt vill vi också se det som en nystart, en chans 
att vara kreativa och tänka nytt framåt. Till exempel är det premiär för sommarbibelskolans 
andra årskurs, ett gäng av förra årets elever återvänder till Långserum för ytterligare 
fördjupning. Det finns fortfarande platser kvar till att gå årskurs ett och framförallt finns det 
möjlighet att vara med i köket under vecka 28-29 och serva alla dessa fantastiska ungdomar 
och ledare med mat. Se vår hemsida för mer info eller kontakta oss om ni har frågor! 
 
Anmälan är öppen för familjeläger, UV-scoutläger, Gullbrannalägret och Bödalägret och 
glöm inte att köpa ert festivalpass till Gullbrannafestivalen i tid. Lägg dessutom till UV-
scoutledarutbildningen UPPlev så förstår ni själva att det knappast är brist på saker att göra i 
sommar. Det är många tältnätter, andakter, lovsångsstunder, ostmackor, soliga baddagar 
och annat härligt vi har framför oss. Och antagligen några regniga dagar också men sen när 
har det stoppat en SAUare? J 
 
Allt detta gör vi tillsammans med varandra och med Jesus. Vi vill gärna uppmuntra er alla att 
finnas med i bön för våra arrangemang, deltagare och ledare. Prata gärna om vad som sker 
inom SAU på gudstjänster och andra samlingar inför och under sommaren och be för oss. Låt 
barnen och ungdomarna få höras och synas i församlingen när de kommer hem igen och 
berättar vad de har varit med om. 
 
Jag vill också passa på att tacka er för allt det engagemang ni har för barn och unga. 
Tillsammans är vi SAU! 
 
I det här utskicket finner ni affischer för en del av det som ligger framför men glöm inte att ni 
även kan hitta PDF-versioner på vår hemsida för egen utskrift. Vill ni inte längre ha 
pappersutskick utan nöjer er med det digitala så hör av er till oss. 
 
 
Med önskan om Guds rika välsignelse och en fantastisk SAU-sommar 
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