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Läs på webben

Till dig som är medlem
i Svenska Kyrkans Unga
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Hej

Gott nytt år! Nu är det 2023!
 

Svenska Kyrkans Unga grundades 1993 när två föreningar som jobbade med barn och
unga gick samman. Och om du kan din matte så kan du räkna ut att Svenska Kyrkans
Unga fyller 30 år i år. Det ska vi �ra, hela året. Vi tillsammans får �ra året runt. För
Svenska Kyrkans Unga är vi som är medlemmar. Vi får alltså �ra oss! Vi kan faktiskt
säga grattis på 30-årsdagen till varandra om vi skulle vilja det.
 
I bibeln står det att vi kristna är en kropp. Vi alla är delar av samma kropp. Vi har alla
olika gåvor, talanger, intressen. Men tillsammans bildar vi en enda stor familj. En enda
stor kropp. Och vi alla behövs. När jag var liten så tänkte jag: Vad händer om jag är en
futtig tånagel? Den behövs väl inte?
 
Jodå, en tånagel behövs också. Lika mycket som en hjärna, eller ett öra. Och om du
någonsin blivit av med en tånagel så vet du hur ont det gör. Vi alla behövs. Och jag
tänker att vi inte alltid är en tånagel. I skolan på svenskan kanske jag är ett öga och
ser viktiga saker. Senare i matsalen kanske jag är en näsa, som känner att det luktar
bränt någonstans.
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Alla delar av kroppen är viktiga och betydelsefulla.
Även om vi kanske inte tror det. Utan håren i näsan
hade vi oftare blivit sjuka. Utan de pytte-pyttesmå
hålen i huden som svetten kommer ut ur hade vi
blivit för varma i solen. Och tånageln då? Den kan
faktiskt skydda våra tår mot skador.
 
Alla delar av kroppen är viktiga. Och på samma sätt
så är vi alla viktiga och betydelsefulla. Utan dig och
mig hade inte Svenska Kyrkans Unga varit
detsamma. Så låt oss �ra oss detta år. 2023.
Hipp hipp hurra!

Be en vuxen vara med och tända ett ljus så kan vi be tillsammans:
”Tack Gud för Svenska Kyrkans Unga. Tack för att vi får samlas och ha kul tillsammans.
Tack för att vi får fylla 30 år i år! Amen.”

”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar
en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts
att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och
alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan
av många.”
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- 1 Korintierbrevet 12:12-14

Årets första Rikskollekt - 29 januari
 



2023-01-17 14:17 Delande 0-12 år - Nummer 1, 2023

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=529845&userid=76971311&readid=937C6559C6D4&umailid=2243426180 5/9



2023-01-17 14:17 Delande 0-12 år - Nummer 1, 2023

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=529845&userid=76971311&readid=937C6559C6D4&umailid=2243426180 6/9



2023-01-17 14:17 Delande 0-12 år - Nummer 1, 2023

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=529845&userid=76971311&readid=937C6559C6D4&umailid=2243426180 7/9

Visst är det kul att vara med i
Svenska Kyrkans Unga!

 

Men för att du ska fortsätta att vara
medlem behöver du förnya ditt
medlemskap i början av varje år. 2023
fyller Svenska Kyrkans Unga 30 år. Det vill
du inte missa! Häng på och var med och
�ra hela året.

Förnya ditt medlemskap på
Medlemssidorna,
www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor
 
Gå in och förnya dig på en gång om du
inte redan har gjort det. Om du förnyar
ditt

medlemskap senast den 28 februari är du med i utlottningen av presenter med
Svenska Kyrkans Ungas logga på.
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Kanske har du någon kompis som också vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga?
Som medlem kommer du fortsätta att få det här nyhetsbrevet, Delande, till din e-
postadress.

Fasteaktionen
 

Mellan fastlagssöndagen den 19 februari och palmsöndagen den 2 april pågår Act
Svenska kyrkans fasteaktion ”Dela lika under samma himmel”.   

Världen står inför en global hungerkris. Det �nns tillräckligt mycket resurser globalt för
att lösa hungerkrisen, ändå är världen hungrigare än någonsin.

Problemet är en fördelningsfråga, vi delar inte lika på makt och resurser. Läs om hur du
kan bidra 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”.
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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@svenskakyrkansunga.se
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