
Läs på webben

Till dig som är medlem
i Svenska Kyrkans Unga
 

Nummer 4, 2022
 

Hej

”Var inte rädd, jag är med dig.”
 

- Jesaja 43:5a

När jag skriver det här så sitter jag på Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte. Där pratas
det om många olika saker. Det tas också många beslut. Beslut om vad som ska göras
och fixas under nästa år. Ibland så håller man med om vad som sägs. Ibland håller man
inte med.

När beslut tas som man inte håller med om så kan man bli arg eller orolig. När det tas
beslut som man tycker är bra kan man bli glad och tycka att det är spännande. Något att
tänka kring är ju att ett beslut jag tycker om kanske någon annan blir orolig över. Och
ett beslut jag blir arg över kanske någon annan blir glad över.
Vi människor är olika. Några tycker om äpplen, andra tycker om bananer. Några tycker
om linbanan på rasten, andra tycker om fotbollsplanen. Vissa tycker bäst om matte i
skolan, vissa tycker om svenska.

Snart är det även dags för riksdagsval i Sverige. Där röstar vuxna personer om vilka som
ska styra Sverige. Där tycker många vuxna olika i många olika frågor. Och där blir också
människor arga, och oroliga, eller glada eller tycker att det är spännande. Om du är
intresserad så kan du prata med en vuxen om det, det är ofta spännande att följa.
Något som förenar oss, oavsett vad vi tycker och tänker, är att vi har en Gud som älskar
oss. Det finns en Gud som vet vad som är bäst och vi kan lita på det. Vi har en Gud som
älskar oss alla, oavsett vad som händer.

Är vi oroliga eller arga över ett beslut som tas, så kan vi lägga vår orolighet eller vår
ilska i Guds händer. Hon kan stilla vår oro. Är vi glada över något, så kan vi be till Gud
och dela med oss av den glädje vi har.
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Det viktigaste ändå att ta med oss är att Gud älskar oss alla. Oavsett om vi tycker om
äpplen eller bananer. Linbanor eller fotboll. Matte eller svenska. Gud älskar oss alla, och
vi är alla skapade av Gud.

Därför säger Gud att vi ska älska våra vänner och ovänner som vi älskar oss själva.
”Du skall älska din nästa som dig själv.”
- Matteusevangeliet 22:39b

Be en vuxen att tända ett ljus med dig, så kan vi be tillsammans:
Tack Gud för att du älskar oss alla, oavsett vad vi gör. Tack Gud för att vi kan lämna alla
våra oroligheter i din famn. Tack Gud för att vi får dela med oss av vår glädje med dig.
Led oss på din väg Gud. Hjälp oss människor att göra goda saker och stoppa alla
hemskheter. Amen.

Vi bygger broar!
 

Människor har byggt broar i alla tider, i trä, sten, betong, stål och på senare tid, faktiskt i
glas. Och visst är det något speciellt med broar! Har du inte gått eller åkt över bron
tidigare vet du kanske inte vart den leder. Det kan vara läskigt, för att den är hög eller
gungar. Det kan vara fantastiskt, för att du ser långt eller att du vet att den går till en
jättefin ö.
Ibland kan vi prata om att bygga broar mellan människor och då menar vi att vi kommer
närmare varandra, kanske träffar nya vänner, utan att vi har byggt en riktig bro.

I Svenska Kyrkans Unga bygger vi också broar, mellan medlemmar i lokalavdelningen,
när vi träffar nya kompisar på ett läger eller då lokalavdelningar har kontakt med
varandra. Nu när lokalavdelningens aktiviteter sätter igång igen är det dags för fler barn
och ungdomar att upptäcka allt roligt i Svenska Kyrkans Unga! Ta med en kompis som
inte är medlem ännu. Bygg en bro!

Du och din kompis har dessutom möjlighet att vara med och tävla.

Hur går tävlingen till?



När kompisen känner att den vill bli medlem och ställa sig bakom Svenska Kyrkans
Ungas idé och syfte blir kompisen medlem (enklast genom Medlemssidorna,
www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor). När kompisen har fått ett medlemsnummer
skickar ni in ditt medlemsnummer och din kompis nya medlemsnummer till Svenska
Kyrkans Ungas förbundskansli.
Antingen via post: Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala, eller e-
post: rekrytering@svenskakyrkansunga.se, eller sms: 0730-54 02 14.

Tävlingsperioden är den 10 augusti–15 oktober. Då har ni möjlighet att vinna fina
priser.

Hur gör vi världen bättre?
 

Vill du känna att du faktiskt gör något konkret för att göra
världen bättre? Det är ofta både roligare och lättare att göra
saker tillsammans, på sidan för globalt engagemang på
hemsidan finns några förslag på vad man kan göra med andra i
kyrkan eller i skolan.

Har du fler tips på lager? Tipsa oss och så delar vi det vidare!
Skriv till globalt@svenskakyrkansunga.se.

Kunskapsportalen
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Actum
 

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

Bland annat finns ett särskilt barnmaterial som passar för barngrupper med barn som
går på lågstadiet.

Välkommen att kolla in Actum och tillhörande material.

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 flyttar! 

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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