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Läs på webben

 
Till dig som är medlem 
i Svenska Kyrkans Unga
 

Nummer 3, 2022
 

Hej

Tänk dig ett äpple. Om du inte äter äpplet, utan låter det ligga kvar i fruktskålen. Då
kommer det efter ett tag att börja ruttna och mögla. Och till slut blir det till jord. Om
du tänker på en människa. En sån som du och jag. Den föds. Den lever. Och sen dör den
och begravs. Och till slut blir människan i graven till jord. 
 
Tänk dig nu en vind. Vinden bara �nns där. Den försvinner inte. Den gömmer sig inte.
Vinden blir inte till jord. Tänk på regnet. Vatten kan �nnas i olika former. Men regnet
försvinner inte. Regnet gömmer sig inte. Regnet blir inte till jord. 
 
Det �nns en man som heter Jesus. Jesus gick runt på jorden för 2000 år sedan. Han gick
runt i 30 år och gjorde massor med bra saker. 
 
Jesus var Gud. Men Jesus var också människa. Och människor blir till jord. 
För att Gud inte skulle bli till jord så åkte han upp till himlen. Gud skickade sedan sin
Ande. Den Heliga Anden. Anden är som vinden eller som regnet. Anden blir inte till
jord. 
 
Anden är samma sak som Jesus. Anden är Gud. Men Anden kan röra sig mellan och
genom alla människor samtidigt. Jesus behövde gå upp till himlen för att Anden skulle
kunna komma till oss. 
 
Anden kan hjälpa oss att vara glada. Anden kan trösta oss när vi är ledsna. Anden kan
hjälpa oss att gå rätt väg i livet. Som en GPS i bilen. Anden är som en känsla av att
allting kommer gå bra till slut. 
 
Kom ihåg: Anden är som en vind, inte som ett äpple. Gud blir inte jord. Gud består i all
evighet. Gud kommer aldrig att överge oss. Gud kommer alltid att stå vid vår sida och
hålla oss i handen. 
 
Men vi får inte glömma bort att det �nns människor som behöver känna av den där
handen extra mycket just nu. Så låt oss tillsammans med en vuxen tända ett litet ljus
och be: 
Tack Gud för att du är en vind och inte ett äpple. Tack för att du är som en godispåse
som aldrig tar slut. Hjälp oss människor att tycka om varandra. Hjälp oss människor att
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ta hand om varandra. Hjälp oss människor att dela med oss av godiset från dig. I Jesu
namn, Amen. 
 
Kom ihåg kollekten till Svenska Kyrkans Unga nu på torsdag! Påminn en vuxen om det.
Då kan Svenska Kyrkans Unga bli ännu bättre! Och �er kan få höra om Anden! 
 

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 26 maj delar vi kollekten med SALT. 
 
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”.
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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. 
 
Maila ditt tävlingsbidrag till cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se 
 
Tävlingen går under tiden som våra Rikskollektkampanjer pågår och vi kommer
påminna er under året så alla har möjighet att vinna.

 
Kollektkampanjerna 2022 infaller
 

30 januari 
27 mars 
26 maj 
11 december 
 
Lycka till!

mailto:cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se
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Kunskapsportalen
Actum
 

Actum är en digital portal där du kan
utforska Act Svenska kyrkans fem
fokusområden själv eller tillsammans
med andra. Kopplat till Actum �nns nu
särskilda material till alla fokusområden
att använda i församlingen. 

Bland annat �nns ett särskilt barnmaterial som passar för barngrupper med barn som
går på lågstadiet. 
 
Välkommen att kolla in Actum och tillhörande material.

Filmer om Fadern �nns nu på Youtube
 

Det är dags för en videoserie kring Fadern! 
Förra året kunde ni se en härlig skara präster prata om Jesus. I år så handlar �lmerna
om Fadern. Du kan följa våra �lmer här.
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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
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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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