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Hej 

”Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte
dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter.” - 1 Kor 1:10

Det är i tider av otrygghet som det är
viktigt med gemenskap. Som de gånger
det kändes otryggt för Jesus så hade han
oftast sina lärjungar med sig. Eller som
Rut som hade sin svärmor Noomi vid sin
sida när hennes man gått bort. Eller i
berättelsen om Job som mister allt han
har och som får tröst av sina tre vänner
Elifas, Bildad och Sofar.
 
Vi alla behöver gemenskap.
 
Gud skapade människan till en
samhörighet. Gud såg att det inte var bra
för människan att vara ensam, och
skapade så i första Mosebok, kapitel två,
en till människa, så att de blev två. För

Gud såg att det behövdes. Att hans skapelse inte var hel med bara en människa, det
behövdes fler. Gud skapade så människan till en gemenskap och såg att det var mycket
gott.
 
Gud i sig självt är en slags gemensamhet genom treenigheten. I Fadern, och i Sonen
och i den Heliga Anden. Om till och med Gud som är universums skapare är en samvaro,
så visar det på hur viktigt det är. Att ingen kan stå själv, för utan varandra har vi
ingenting. Och lika mycket som Gud vill ha gemenskap med oss, så vill hon att vi har
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gemenskap med varandra. För vi alla är en och samma kropp. För vi är alla varsin gren
sprungen ur samma vinstock. För vi alla får ta del av ett och samma bröd.
 
Så när tider blir svåra, när det blir kallt och oroligt. Så har vi varandra. Vi är skapade i,
och till, gemenskap.
 
Nu ber vi:
”Tack Jesus för att du är den sanna vinstocken, som vi alla får växa ur. Tack Gud för att
du är en gemenskap, och för att du Fader har skapat oss, så att vi får ta del av din
samvaro. Kom heliga Ande och sprid din värme och kärlek i denna kalla höst och hela
vår brustna värld. Amen.”

Oskar Skäremo
Teologisk samordnare

Vi bygger broar!
 

Människor har byggt broar i alla tider, i trä, sten, betong, stål och på senare tid 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.
Det byggs också broar mellan människor, när vi träffar nya vänner, nya studiekompisar
eller arbetskamrater.

I Svenska Kyrkans Unga bygger vi broar, mellan medlemmar i lokalavdelningen, på ett
läger, med troende i andra länder eller då lokalavdelningar har kontakt med varandra.
Nu när lokalavdelningens aktiviteter sätter igång igen är det dags för fler att upptäcka
Svenska Kyrkans Unga! Ta med någon som inte är medlem ännu. Bygg en bro!

Ni 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.
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Projektarbete kring psykisk ohälsa
 

Tre personer med anknytning till Svenska kyrkan i Skåne går sista året av 
fritidsledarelinjen på Jämshögs folkhögskola och håller nu på med sitt projektarbete där
de undersöker Vad vuxna i Svenska kyrkan kan göra för att främja psykisk hälsa hos
ungdomar.

Du som är mellan 13 och 25 får gärna hjälpa till genom att svara på enkäten och på så
sätt hjälpa till att skapa insikt. 

Fairtrades höstkampanj
 

Svenska Kyrkans Unga är medlemsorganisation i
Fairtrade Sverige. Fairtrade jobbar för att sätta stopp
för barnarbete och för att de människor som odlar
till exempel bananer, kaffe, kakao och thé ska få
tillräckligt betalt för sina varor. Du kan se om en vara
i butiken är Fairtrade genom att spana efter märket i
gult, blått och svart med gubben som vinkar.

Nu är det dags för Fairtrades höstkampanj igen!
Vecka 41–42, 10–23 oktober under temat ”Det kan
aldrig bli för mycket Fairtrade!”. Uppmärksamma
gärna kampanjen i ditt sammanhang! Peppa din
skola, arbetsplats eller församling att handla

Fairtrade! Det finns material att beställa och ladda ner i Fairtrades webbshop.

Du kan också bli Fairtrade-ambassadör. Det är superlätt! Du börjar med att gå deras
kostnadsfria digitala ambassadörsutbildning, ensam eller tillsammans med andra. Den
hittar du här.

Act Svenska kyrkans julinsamling
 

Act Svenska kyrkans julinsamling pågår mellan första advent 27 december och
trettondedag jul 6 januari. I år är temat "Bryt en tradition" och lyfter arbetet för att bryta
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skadliga traditioner så som tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp som
drabbar flickor runtom i världen.

Tillsammans har vi målet att samla in 50 miljoner kronor och varje krona räknas. Peppa
alla vuxna runtomkring dig att skänka pengar till Julinsamlingen så att vi kan bryta de
skadliga traditionerna en gång för alla. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett
värdigt liv du med!

Läs mer om hur du kan engagera dig 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? 
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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@svenskakyrkansunga.se
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