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Läs på webben

 
Till dig som är medlem 
i Svenska Kyrkans Unga
 

Nummer 3, 2022
 

Hej 

När han hade sagt detta såg de hur han
lyftes upp i höjden, och ett moln tog
honom ur deras åsyn. 
- Apostlagärningarna 1:9 
 
Jesus hade vandrat här på jorden i dryga
trettio år. Han hade åstadkommit det han
kom för att göra och det var dags för
honom att gå vidare med nästa uppdrag:
att sätta sig på Faderns högra sitta som
överstepräst, konung och som vår
medlare inför Fadern. 
Jesus �ck en ny kropp när han
återuppstod. Men då jorden och våra liv
är insatta i tid och rum så går det ändå
inte att leva för evigt. Jesus sade till Maria
från Magdala när hon mötte Jesus vid

graven att hon inte skulle röra vid honom, eller kanske snarare hålla fast vid honom.
Inte förrän han stigit upp till sin fader. (Joh 20:17) 
 
Vad har de två sakerna med varandra att göra? Jo, för nere på jorden insatt i våra
omständigheter skulle Jesus vara förgänglig, han skulle inte kunna �nnas för evigt
som en människa bland oss. Jag tror heller inte att det hade varit så görbart i
praktiken. Tänk vilka köer av folk som var dag skulle vilja gå och bli befriade och
botade från alla möjliga slags krämpor. För här nere på jorden, i vår kontext, inuti tid
och rum, så skulle inte Jesus kunna �nnas där för alla var och en. 
 
Därför kom den Heliga Anden till oss. Man kan se Anden som en energi eller kraft,
något som rör sig igenom allt, något som inte är förgängligt. Anden kan också vara hos
oss alla, i oss alla och runt oss alla samtidigt. Anden är inte bunden till tid och rum
eller mänskliga faktorer så som Jesus var nere på jorden. Jesus säger att vi genom
Anden kan lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus sagt till lärjungarna. (Joh
14:26) 
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Om vi går tillbaka till Maria så är det Anden hon ska hålla sig fast vid, och röra vid.
Anden kommer aldrig att lämna oss och genom Anden kan vi lära känna Jesus, Gud, på
ett till och med ännu djupare plan än vad lärjungarna lärde känna Jesus under de år de
vandrade tillsammans på jorden. 
Jesus var tvungen att stiga upp till himlen för att, inte lämna oss, utan för att vara
ännu närmare oss. Han steg upp för att fortsätta sitt arbete med och för oss människor. 
 
”Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och
välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till
himlen.” 
- Lukasevangeliet 24:50-51 
 
 
Låt oss be tillsammans: 
Tack Gud för att du alltid är nära oss, oavsett om vi känner det eller inte. Tack för att du
steg upp till himlen, för att vara närmare oss än vårt eget hjärta. Låt oss fortsätta att
stå upp för kärleken, och sprida budskapet om dig vidare, så som du uppmanar oss i
dina sista ord här på jorden. Tack för livet, tack för kärleken, och tack för glädjen. Var
med oss i det tunga och svåra. Hjälp oss att hjälpa varandra. Låt din Ande verka i oss
Gud så att vi kan se klart och tydligt vart vi ska gå, för att skapa en bättre värld
tillsammans med dig. I Jesu namn, Amen. 
 
Och kom ihåg kollekten till Svenska Kyrkans Unga nu på torsdag! Låt oss alla skapa
ännu bättre förutsättningar för att göra evangeliet känt!

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 26 maj delar vi Rikskollekten med SALT  - barn och unga i EFS. 
 
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. 
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!
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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 

 

Motionen ska vara oss tillhanda senast den 31 maj.
 

Valberedningen söker nya
styrelsemedlemmar!

 

Är det dig eller någon du känner som valberedningen letar efter? Det behövs lite nya
glada personer till vår förbundsstyrelse som ska väljas på Riksårsmötet i augusti.  
Är du osäker på vad det innebär att sitta i en styrelse så kan du maila Molly som är
samankallande i valberedningen.   
 
Hör av dig till valberedning@svenskakyrkansunga.se om du vet någon som du tror
skulle passa bra i vår nya Förbundsstyrelse!

Är du vår nya programledare?
 

Under vårt Riksårsmöte i augusti sänder
vi RÅM-TV och nu letar vi efter två
personer som vill vara programledare.
RÅM-TV är en uppskattad kanal som vi är
väldigt glada över att kunna sända igen
efter några års uppehåll. 
 
Som programledare får du åka till
Flämslätt och möta medlemmar från hela
landet. Vi har en otroligt duktig �lmare
som kommer guida dig framför kameran
och under Riksårsmötet jobbar ni tätt
tillsammans med producenten och
kommunikatören på plats för att skapa
ett spännande och aktuellt innehåll för
våra tittare.  
 
Vi söker två programledare som kan jobba tillsammans framför och bakom kameran. 
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Förbundet står för resa till och från Flämslätt, uppehåll och mat under dagarna du är
på plats. Vi vill att du är med på plats 3-7 augusti.  
 
Kontakta kommunikatören Cecilia på förbundskansliet innan den 1 juli om du är
intresserad eller vet någon som skulle passa i rollen!

Ärkebiskopsvalet fortsätter 8 juni!
 

Bildkälla: svenska kyrkan/ikon. Fotograf Daniel Lönnbäck bildkälla: svenska kyrkan/ikon. Fotograf: Rickard L. Eriksson

Under första omgången av ärkebiskopsvalet �ck ingen av kandidaterna de 50% som
krävs för att automatiskt bli vår nya ärkebiskop. Detta innebär att det blir ett val till
den 8 juni mellan de två kandidaterna som �ck �est röster, biskop Martin och biskop
Johan. Innan första omgången pratade Tova med alla kandidaterna och ställde de
frågor som ni medlemmar skickade in till oss.
Alla samtal hittar du på vår Youtube-kanal. 
 
Vill du lära dig mer om själva valet �nns det information på vår hemsida.  
Vill du läsa själva pressmeddelandet kan du göra det här.

Följ med på event!
 

Vill du möta andra kristna och bygga nya broar? 
Ny Generation kommer att genomföra ett stort nationellt
event den 30 september till 1 oktober i Annexet, Stockholm.
Detta kommer vara ett event riktat till alla kristna ungdomar i
hela Sverige! 
 
Det kommer vara möten där vi söker Gud tillsammans, lovsång,

tillfällen att fördjupa sig genom seminarier och galet maxade aktiviteter/spex! 
 
Läs mer om evenemanget och hur du anmäler dig här!

EKHOs läger för unga vuxna 2022
 

För 22a året arrangerar EKHO läger för dig som på något sätt identi�erar dig som
kristen och hbtq+ och är ung vuxen, 15-30 år! 
 
På EKHOs läger för unga vuxna �nns möjlighet och öppenhet att dela tankar kring
identitet, sexualitet och tro utan att behöva dölja vem en är, vad en känner och vad en
tror på. De som deltar i lägret kommer från olika kyrkor och samfund, i spridda åldrar
och med olika erfarenheter och identiteter. Det brukar vara en �n upplevelse att få
möta andra som förstår hur det är att leva som hbtq+ -person i kyrkan. Läs gärna mer
om lägret på Facebook. 
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DATUM & PLATS 
18-21 augusti strax utanför Göteborg 
 
ANMÄLAN 
Sista anmälningsdag: 1 augusti. Därefter kan du anmäla dig och stå på reservlista. 
Efter 1 augusti kan vi inte garantera att vi kan �xa specialkost eller anpassa efter
funktionsvariation. Länk till anmälan hittar du via Facebook-evenamnget här.  
 
Din anmälan är bindande och antalet platser är begränsade! Därför är det också viktigt
att du meddelar i god tid om du får förhinder. För gruppens skull vill vi att du har
möjlighet att vara med hela lägret. Vi kommer att lägga in luft i schemat och det
kommer �nnas möjlighet att vila. 
 
FRÅGOR 
Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig till ungdom@ekho.se

Utforska Kunskapsportalen Actum
 

Kunskapsportalen 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. Utforska
workshopmaterial, barnmaterial och gudstjänstmaterial tillsammans med
församlingens olika verksamheter. 
 
Välkommen att utforska Actum och tillhörande material.
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Riksläger 2023 - att leva påsken
 

Ja - ni ser helt rätt! Rikslägret 2023 är inte längre bara en liten dröm utan är nu en plan
som vi hoppas ni vill vara med att uppleva. 
 
Rikslägret 2023 kommer rikta sig till unga vuxna (20-30 år) och ske under påsken 2023.
Du kommer kunna anmäla dig via Medlemssidorna under hösten 2022. 
 
Mer information hittar du snart på hemsidan.

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.

Bli Ageravolontär!
 

Den 1 september sker nästa
grundutbildning för att bli Ageravolontär
för Svenska Kyrkans Unga och Act
Svenska kyrkan. Grundutbildningen sker
digitalt och du bestämmer först efteråt
om du vill bli Ageravolontär eller inte. 
 
För att bli Ageravolontär behöver du vara
mellan 16 och 30 år gammal. 
Läs mer och anmäl dig här.

Anmäl intresse för utbyte med unga i
Palestina

 

 
Är du intresserad av klimatfrågan? Skulle du vilja lära dig mer om hur människor i ett
annat land påverkas utav klimatförändringarna? Är du engagerad i din församling? Då
kanske detta är något för just dig!
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Mitt namn är Judit och jag är samordnare
för nationell klimatmobilisering. Ett av
mina uppdrag är att genomföra digitala
erfarenhetsutbyten. Det innebär att några
grupper inom stift och församlingar här i
Sverige ska kunna träffa en grupp
personer i ett annat land digitalt och
samtala och utbyta erfarenheter om hur
vi påverkas av klimatförändringarna. 
 
Act Svenska kyrkan arbetar med globala
rättvisefrågor och är Svenska kyrkans
internationella biståndsarbete. De har
många samarbetspartner runtom i
världen och nu vill jag nu undersöka
intresset hos er unga i Sverige kring ett
utbyte med unga människor i Palestina.

Tycker du att det skulle vara intressant
att träffas digitalt under några träffar om
ca 2 timmar per träff i höst, och efter
utbytet engagera dig och din församling
mer kring klimaträttvisa, så maila mig på
judit.palmen@svenskakyrkan.sesenast
5 juni. (Skriv namn, församling och ålder) 
 
Observera att detta inte är någon
bindande anmälan, utan ett sätt att
undersöka intresse. Vi är i ett tidigt stadie
i planeringen. Mer info kommer att
komma inom kort. 
 
Vi hörs! /Judit

Sommarens sällskap - 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.

mailto:judit.palmen@svenskakyrkan.se
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Sommarstängt på förbundskansliet 
vecka 25-30

 

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 
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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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