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Läs på webben

 
Till dig som är medlem 
i Svenska Kyrkans Unga
 

Nummer 1, 2022
 

Hej 

Nytt år - nytt medlemskap!
 

I hjärtat är det lätt att välja Svenska Kyrkans Unga varje minut. Men en gång om året 
måste vi faktiskt rent praktiskt förnya våra medlemskap i Svenska Kyrkans Unga. 
Den 1 januari varje år nollställs medlemsantalet. 

Om du förnyar ditt medlemskap senast den 28 februari är du med i utlottningen av 
presenter från Materiallagrets webbutik! 
Gå in och förnya dig på en gång om du inte redan har gjort det. Se också till att påminna dina kompisar. 

Förnya ditt medlemskap på Medlemssidorna, www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor 
Som medlem får du Delande till din e-postadress. Tidigare har det skickats ut fyra nummer per år – nytt för i år är
att du får sex nummer! 
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Vi har ett nytt år framför oss. Nya chanser till att kämpa med att bli den
där perfekta versionen av oss själva som vi alla drömmer om. 

Vi vill vara den bästa, snyggaste, rikaste, mest vältränade och massor
med andra superlativ. Varför vill vi sträva efter allt det där? Och vad
händer när vi inte når dit?

Jag tror att vi alla människor är i behov av bekräftelse, oavsett hur mycket man kan försöka att förneka det. Det är
en så grundläggande idé i oss, att få känna oss accepterade och bekräftade för de vi är. Det räcker sällan heller att
få höra det en gång, utan vi behöver en ständig ström av beundran. 

Det räcker inte att höra från en person att vi är bäst på fotboll, eller att vi har den snyggaste klädstilen. Det räcker
inte då det endast krävs en nej-sägare för oss att inte längre vara bäst, eller att känna oss bekräftade. Därför
behöver vi få den bekräftelsen från alla vi möter. 

Det räcker inte heller att höra från alla på �karasten att du hade klippt dig �nt, eller att kaffet som du bryggde
smakade otroligt bra just den dagen. För det är bara just den dagen, det är bara där och då. Vad händer nästa dag,
då håret kanske inte ligger lika snyggt, eller då kaffet smakade lite annorlunda? 

Bibeln är full med människor som satt i samma sits som oss. Människor som försökte och försökte, och själva
sökte efter den där bekräftelsen. Simon Petrus var en av Jesu lärjungar. Han försökte alltid att göra rätt, vara
modig och stå upp för det han trodde på. Petrus blev kallad ut på vattnet för att möta Jesus, men han blev för
rädd och han började sjunka. När Jesus skulle gripas i Getsemane så drog Petrus felaktigt sitt svärd och högg av
en soldat hans öra. Och slutligen medan Jesus blev förhörd, så förnekade Petrus tre gånger att han kände Jesus
och var hans lärjunge, fastän han tidigare sagt att han aldrig skulle förneka Jesus. 

Jesus såg allt detta, och kände Petrus alltigenom. Med alla brister och alla felsteg. Men ändå kallade Jesus honom
till att vara hans lärjunge den dagen vid Galileiska sjön där han och hans bror Andreas stod och �skade. Ändå sa
Jesus att Petrus skulle vara klippan varpå kyrkan skulle byggas. Och ändå sa Jesus till Petrus att han skulle ha
nycklarna till himmelriket. 

Det spelar ingen roll för Gud om vi är bäst, snyggast eller rikast, för det är bara värdsliga saker. Gud ser till hjärtat,
och till våra tankar. Och i slutändan är det det enda som betyder något. Vi kan försöka och försöka, men vi
kommer aldrig att bli nöjda, för man kan alltid bli bättre. Vi har vårt värde i Gud, ett värde som står fast. I Gud har
vi all vår bekräftelse, och den rubbas aldrig. Gud är solen som lyser på oss med all sin kärlek, och i Gud får vi
skina. 

Glöm inte rikskollekten till Svenska Kyrkans Unga på söndag!

Oskar Skäremo 
Teologisk samordnare

Lär känna din församling
 

Under året kommer Svenska Kyrkans Unga jobba tillsammans med alla församlingar över landet för att alla inom
kyrkan ska lära känna varandra och de olika verksamheter som �nns. Kanske vill du träffa en präst eller någon
som jobbar med musiken på gudstjänsterna? 
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Prata med din ledare och påminn gärna om vår första utmaning: gå på gudstjänst tillsammans när vi har årets
första kollektkampanj 30 januari. 
 

Tävla om bio-biljetter
 

Under 2022 kommer Svenska Kyrkans Unga ha inte mindre än 4 olika tävlingar där du som medlem har möjlighet
att vinna bio-biljetter.  
Det du behöver göra är att hitta af�schen för vår Rikskollekt i ett församlingshem eller en kyrka, ta en bild på
af�schen och vart den är uppsatt och sen maila den till oss. 

Glöm inte att skriva var du hittat af�schen och hur vi får tag i dig. 
Skriv Rikskollekt 2022 i ämnesraden. 

Maila ditt tävlingsbidrag till cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se 

Tävlingen går under perioderna som våra Rikskollektkampanjer är aktuella och vi kommer påminna er under året
så alla har möjighet att vinna. Nya vinnare dras efter varje Rikskollekt.  
 

Kollektkampanjerna 2022 infaller
 

30 januari 
27 mars 
26 maj 
11 december 

Lycka till!

mailto:cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se
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Du kan påverka hela Svenska Kyrkans Unga!
 

Svenska kyrkans Unga är många tusen barn och ungdomar som träffas i sina grupper runt om i hela Sverige. När
hela Svenska Kyrkans Unga ska göra saker bestäms det på ett Riksårsmöte en gång om året. 

I sommar är det Riksårsmöte 4-6 augusti digitalt. Då kommer de som väljs på distriktens årsmöten att delta. Om
du kommer på något som hela Svenska Kyrkans Unga ska borde göra kan du skicka en motion.

Skriv ned en förklaring vad du tycker saknas eller som behöver göras. Skriv ned det du 
tycker ska bestämmas i en kort mening, till exempel ”Att Svenska Kyrkans Unga ska 
göra en adventskalender”. 
Skriv under med ditt namn, medlemsnummer eller lokalavdelning. Du kan också börja 
med en motion till årsmötet i din lokalavdelning eller i ditt distrikt! 

Skickas antingen via post till förbundskansliet eller via mejl som scannad �l till
tova.martensson@svenskakyrkan.se 

mailto:tova.martensson@svenskakyrkan.se
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Motionen ska vara oss tillhanda senast den 31 maj.
 

Dela lika under samma himmel
 

Den 27 februari startar Act Svenska kyrkans fasteaktion ”Dela lika under samma
himmel”. 

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga.
Act Svenska kyrkan arbetar med partnerorganisationer över hela världen för att
främja en hållbar och rättvis matförsörjning. För att alla ska få äta sig mätta.
Coronapandemin har lett till ökad fattigdom, hunger och utsatthet. Barn och
unga är bland de mest drabbade. Nu behöver vi med gemensamma krafter
agera för att se till att Fasteaktionen samlar in mer än någonsin. För allas rätt
till ett värdigt liv. 

Stötta Act Svenska kyrkan genom att swisha er gåva till 9001223. 

Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan har tagit fram ett barn- och
ungdomsledarmaterial kopplat till kampanjen. I materialet �nns faktaunderlag

med fokus på hållbar försörjning, effekterna av coronapandemin och klimatförändringarna samt rätten till mat
och utbildning. Det �nns dessutom förslag på aktiviteter, samtalsfrågor, recept, psalmer och bibelord på
kampanjens tema. Det �nns även berättelser om tre personer inom Act Svenska kyrkans projekt från Etiopien och
Indien. Materialet kommer att �nnas tillgängligt på Fasteaktionens sida på intranätet och är perfekt att använda
med gruppen i kyrkan. Tipsa församlingspedagogen! 

Ett annat tips är att det nu går att beställa pysselhäftet "Alla barn har rätt" om barns rättigheter och
barnkonventionen i Act Svenska kyrkans webbshop. 
Läs mer om Fasteaktionen på Act Svenska kyrkans hemsida. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Bibeln på ett år
 

 
Har du hunnit sätta dig ner och lyssna på vår bibelläsningspodd: Bibeln på ett år än? 
Varje dag kommer vi en liten bit längre i texterna och tanken är att du om ett år ska ha lyssnat dig igenom hela
bibeln. 
Använd någon av våra QR-koder och dela gärna till personer du tror vill läsa bibeln men kanske inte orkar - då är
ju podd perfekt!

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=502266&userid=92229132&linkid=38636326&readid=AC3FB9030764&test=&umailid=4074371737
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SPOTIFY GOOGLE PODCAST APPLE PODCAST

Din berättelse om livet med klimatförändringar
 

Aurora är en ungdomsledd förening som drivs av jurister, unga aktivister, psykologer och forskare. Föreningen
arbetar för att stämma den svenska staten på grund av deras bristfälliga arbete i klimatkrisen. Aurora anser att
klimatförändringarna är ett direkt hot mot barns rätt till liv, hälsa och utveckling samt allas våra grundläggande
mänskliga rättigheter. Nu önskar de komma i kontakt med barn, ungdomar och familjer som vill berätta hur de
drabbats av klimatförändringarna och på så sätt få göra sina röster hörda. 

Man söker en bred variation av berättelser från människor i alla åldrar och från alla delar av Sverige. Du behöver
heller inte ha blivit drabbad personligen av klimatförändringarna för att delta. Det räcker att känna en oro inför
att eventuellt bli drabbad. Här �nner du ett formulär där du kan delge din historia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcSDf5ZF1hmeCaFsxVv68cCkCgy7pOO81PUX5y_ry3q7RUbQ/viewform?
usp=send_form. 
Det går att delta anonymt. 

Genom att vi får chansen att dela våra berättelser får vi som unga också möjligheten att påverka vår framtid och
inte minst får vi vara en viktig del i processen att ställa makthavarna inför rätta. Din berättelse är viktig!

Interkulturell mötesplats
 

Den 11-13 mars arrangeras Interkulturell mötesplats av Sigtunastiftelsen i samverkan med Studieförbundet
Sensus. Det är en mötesplats för troende unga vuxna från olika religioner. Som deltagare får du chans att
utveckla din självkännedom och lära känna andra religiösa traditioner. Det är en helg i Sigtuna där värdefulla
relationer tar sig sin början. 

Är du sugen på att delta, och representera Svenska Kyrkans Unga, eller vill du ha mer information om projektet?
Kontakta då Elisabet Mattizon Armgard på Sigtunastiftelsen. elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=502266&userid=92229132&linkid=38636329&readid=AC3FB9030764&test=&umailid=4074371737
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Webbutiken
 

Förra sommaren ramlade det in lite nya produkter i vår webbutik, bland annat en tandborste i bambu, en termos
som håller både vattnet kallt (och den varma chokladen varm) och lite annat smått och gott.  
Du hittar vår webbutik här.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och
med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf
 

Vill du swisha en gåva till Svenska Kyrkans Unga? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange ”Gåva”. 

Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga? 
 
Hemsida 
Webbutik 
Medlemssidorna 

Har du rätt uppgifter registrerade på Medlemssidorna? 
Kolla att du har rätt uppgifter på Medlemssidorna och glöm inte att ändra din
adress om du �yttar! 
 
Har du frågor om inloggning? 
Kontakta förbundskansliet. 
 

 

Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala 
 
 

018-640 640  |  unga@svenskakyrkan.se
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