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Hej 

En tid att älska, en tid att
hata, en tid för krig, en tid för
fred.

Predikaren 3:8

Ja, det �nns en tid för allt under himlen.
En tid för krig, men också en tid för fred.
Vi lever i ett land som inte har haft krig
på mer än 200 år. Vi är lyckligt lottade på
det sättet. Men enligt mig ger det också
oss ett ansvar för att hjälpa dem som inte
är lika lyckligt lottade på det området. 
 

Det �nns ett ansvar, inte minst som kristna, att ta hand om våra medmänniskor. Att
bistå med exempelvis mat, husrum och pengar. Jag tror faktiskt att det är vår plikt som
kristna. Inte för att vi måste för att få frälsning, utan på grund av att vi fått förlåtelse
och frälsning. För om vi fått del av Guds oerhört stora kärlek, så är det faktiskt vår plikt
att dela med oss av den kärlek vi kan ge, till varandra. 
 
Johannes Döparen sa till folket, som undrade vad de skulle göra, att: ”den som har två
skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på
samma sätt.” 
För oavsett om det är tid för krig eller tid för fred, så är vi alla fortfarande en och
samma kropp, och skapade av en och samma Gud. En Gud som står för något så
radikalt som att älska sin nästa som sig själv. 
 
Är det inte galet egentligen hur vi människor allt som oftast lever i våra små bubblor,
går runt i våra små världar och sätter upp våra egna skygglappar för att slippa se det
som gör oss illa till mods? Och vad händer då när det som var så långt borta förut, det
som vi lätt kunde skärma av, kryper sig närmare? 
Jag har inget svar på frågan i sig, men jag tror, som jag sagt innan, att vi behöver ta ett
ansvar och hjälpa varandra så gott vi kan. Vi kan inte bygga höga murar runt oss, det
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håller inte i längden. 
 
”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din �ende. Men jag
säger er: älska era �ender och be för dem som förföljer er” 
 
Låt oss be tillsammans: 
Tack Gud för den kärlek du visat oss, och visar oss var dag. Lär oss, och hjälp oss, sprida
din kärlek vidare. Låt oss vara där för våra medmänniskor, och lär oss att ta vårt ansvar
som kristna. För vi alla är dina älskade barn, Gud. Hjälp oss att också se det. Och stilla
krigen och oroligheterna runt om i världen, Gud. Låt din frid och din fred spridas som
en löpeld över hela jorden. I Jesu namn, Amen. 
 
Och kom ihåg Fasteaktionen: Dela lika under samma himmel, som pågår nu under
fastan. Det är en möjlighet att redan idag få dela med sig till sin medmänniska.

Oskar Skäremo 
Teologisk samordnare

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga 
 

 
År 2022 får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt fyra gånger (30:e januari, 27:e mars, 26:e
maj, 11:e december). Den 30:e januari och den 11:e december går alla insamlade
kollekter i hela Svenska kyrkan till Svenska Kyrkans Unga. 
 
Den 27:e mars delar vi Rikskollekten med Sveriges Kyrkosångsförbund. 
 
Kollekten är en viktig inkomst, men också ett bra tillfälle för att sprida kunskap om
organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle för att berätta mer om Svenska Kyrkans
Unga i församlingen, ett tillfälle för glädje, delande och generationsöverskridande
gemenskap! 
 
Jag får skina, värna, tro och längta
2022 fokuserar vi kring vad vi som kristna får lov att göra i Kristus. Det är även vad du
ska få möjligheten till i Svenska Kyrkans Unga. Svenska Kyrkans Unga ska vara en plats
där du kan få skina, och re�ektera Guds kärleksfulla ljus och en plats där du får lära dig
att värna om Guds fantastiska skapelse. 
 
Svenska Kyrkans Unga ska även vara en plats där du ska kunna utveckla och utöva din
tro, samt en plats där du ska få längta och hoppas på en bättre morgondag, en varmare
gemenskap och att ännu tydligare känna av Guds underbara, evinnerliga kärlek som
�nns för var och en av oss i vått och torrt. Hjälp oss att komma ännu närmare våra mål
genom att ge en gåva! 
 
Vill du swisha en gåva? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange ”Gåva”.



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 
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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!

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 

 

Motionen ska vara oss tillhanda senast den 31 maj.
 

Fairtrade Challenge 9-15 maj
 

Fairtrade är en internationell certi�ering av råvaror som odlas
i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-märkningen innebär
att varan är producerad med hänsyn till sociala, ekonomiska
och miljömässiga hållbarhetskrav. Du som väljer att köpa
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Fairtrade-märkta produkter som bananer, godis eller kläder är
med och skapar en bättre och mer hållbar värld utan
barnarbete och där de som odlar får bra betalt och bra
arbetsförhållanden. 
Idag är odlarnas utmaningar större än någonsin när
klimatförändringarna hotar råvaror så som kaffe, kakao och
banan. Därför behöver vi vara �er som väljer Fairtrade-varor
hemma, i skolan och i kyrkan. 
 
Under kampanjen Fairtrade Challenge den 9-15 maj får vi en
chans att konsumera extra mycket Fairtrade-produkter och
informera om Fairtrade. Svenska Kyrkans Unga är
medlemsorganisation i Föreningen för Fairtrade. Därför
hoppas vi att många av våra medlemmar vill vara med på
Fairtrade Challenge. Här kommer tips på vad man kan göra!

1. Baka Fairtrade-godsaker och bjud vänner, familj och kollegor på. Passa på att
berätta om Fairtrade samtidigt.

2. Anordna ett Fairtrade-�ka i kyrkan under Fairtrade Challenge. Anmäl ert �ka
under det ekumeniska �kalagsnamnet ”Kyrkor för Fairtrade” så visar vi den
samlade handlingskraften i kyrkor för en rättvis värld. Anmäl ert �ka på Fairtrade
Challenge - Fairtrade Sverige.

3. Klä ut dig i en banandräkt och uppmärksamma Fairtrade på stan eller i skolan.
Dela gärna ut Fairtrade-bananer samtidigt. Banandräkter �nns att låna på
förbundskansliet. Mejla hanna.soldal@svenskakyrkan.se för mer information.

4. Gå Fairtrades ambassadörsutbildning online och lär dig allt om Fairtrade.
5. Skriv ett medborgarförslag om att din kommun eller region ska bli en Fairtrade

City.

Här hittar du mer informationsmaterial om Fairtrade. 
Låt oss vara med och påverka under Fairtrade Challenge den 9-15 maj! 
 

Sälj på Tradera och bidra till fred och
minskad hunger
 

 
Just nu är 45 miljoner människor i akut hungersnöd. Fler än 82 miljoner människor är
på �ykt. Krig, kon�ikter, naturkatastrofer och förtryck tvingar dagligen medmänniskor
att �y eller på annat sätt söka efter trygghet. 
 
Genom att sälja på Tradera till förmån för Act Svenska kyrkan är du med och bidrar till
att främja en hållbar och rättvis matförsörjning och för att främja en hållbar fred. Allt
du säljer mellan den 27 februari och 10 april går till Act Svenska kyrkans viktiga arbete.
Tillsammans gör vi världen hel! 
Här kan du registrera konto och lägga upp annonser på Tradera till förmån för Act
Svenska kyrkan. 
 
SÄLJ PÅ TRADERA I STÄLLET FÖR ATT SKICKA KLÄDER TILL UKRAINA? 
Ja, det är jättebra. I en kaotisk situation är det viktigt att hjälp ges under så ordnade
former som möjligt. Därför stöttar Act Svenska kyrkan lokala aktörer som redan �nns
på plats. Vi skickar inte kläder eller annat utan bidrar i stället med pengar som kan
användas där det bäst behövs. Har du kläder hemma som du vill skänka, sälj dem på
Tradera i stället till förmån för Act Svenska kyrkan. 
 
DELTA I UTMANINGEN 
Utmana dina vänner och familj att vara med och göra skillnad på ett enkelt sätt. Alla
kan sälja på Tradera till förmån för Act Svenska kyrkan och ju �er vi är desto bättre. 
Spela in en kort �lm och dela den i sociala medier. Berätta i �lmen vad du säljer på
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Tradera till förmån för Act Svenska kyrkan och att alla kan vara med och göra skillnad.
Utmana också andra att göra samma sak. Kom ihåg att tagga Act Svenska kyrkan och
Svenska Kyrkans Unga. 
 
Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete här.

Nytt från Förbundsstyrelsen.
 

Uttalande gällande kriget i Ukraina. 
 

Svenska Kyrkans Unga står upp för barn och unga, nu tänker vi extra på Ukraina, ett
krigsutsatt land. Vi står alltid upp för de mänskliga och demokratiska rättigheterna
därför kan vi inte acceptera att dessa kränks genom Rysslands krig i Ukraina. Vi ser att
Ukrainas demokratiska system är hotat. 
 
Som kristen barn- och ungdomsorganisation vill vi verka för demokrati, fred och
rättvisa med Kristus i centrum. Vi vet att barn och unga är bland de som drabbas
hårdast i en kon�ikt. Därför känner vi stark medkänsla och solidaritet med de barn och
unga som på olika sätt lider av kriget i Ukraina. Inget barn ska behöva �y från sitt hem
och för sitt liv. Inget barn ska behöva vara rädd för bomber eller kulor. Inget barn ska
behöva säga hejdå till en förälder som tvingas rycka in i militären. Inget barn ska
behöva uppleva krig. Barn ska få vara barn, i fred och trygghet. 
 
Vi ber för ett snabbt och fredligt slut på kon�ikten. Vi ber om att alla barn och unga
ska kunna återvända till sina hem, skolor och fritidsaktiviteter. Vi ber också om ett
starkt engagemang inom Svenska Kyrkans Unga för Ukraina. Vi vill uppmana de av våra
medlemmar som har möjlighet att vara med och stötta Act Svenska kyrkans
nödinsamling med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Som kristna är det vår
uppgift att slå följe med Jesus på fredens och ickevåldets väg. Våld och krig kan aldrig
vara lösningen. Tillsammans kan vi visa att godhet har makt över ondskan. 
 
Vad kan du som medlem göra? Här kommer lite tips som ni kan lyfta i era
lokalavdelningar. 

Lyft, sprid och stötta Act Svenska kyrkans nödinsamling
Koppla fasteaktionens aktiviteter och insamlingar till kriget i Ukraina
Anordna manifestationer och gudstjänster för fred
Gå samman med andra organisationer och trossamfund och engagera er för fred
Kolla läget med medlemmarna och om de behöver stöd av
lokalavdelningen/församlingen
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Filmserien om Fadern är äntligen igång!
 

Första avsnittet i vår serie om Fadern �nns nu på Youtube. Gå in och lyssna på när
Simon Hedlund tar sig an några av de stora frågorna kring Fadern;  Är Gud tre, eller är
Gud en? Och varför tre? Och hur ska man egentligen tänka kring alla dessa frågor som
kan dyka upp?  
 
Du kan se första avsnittet här. 
 
Och glöm inte att prenumerera på kanalen och dela gärna vidare så �er kan hitta oss
och få dela sin tro.

Glöm inte anmäla dig till Ung Resurs!
 

Målgruppen för att bli praktikant inom ungresurs.nu är personer i åldern 18-25 år med
erfarenhet utav församlingsliv. Till exempel har du varit med i kon�rmandarbete,
gudstjänstbesökare eller kyrkvärd, varit aktiv i ungdomsgrupp eller körer.
 
Sista anmälningsdagen är den 15 april. 
Läs mer på ungresurs.nu
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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!

SPOTIFY GOOGLE PODCAST APPLE PODCAST



Webbutiken
 

Dags att börja se över utrustningen till sommarens alla läger? 
Vi har väldigt mycket nytt som kan funka både ute och inne, till dig själv eller kanske
som present till någon du tycker om. 
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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