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Hej 

”Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet.”
- Klagovisorna 3:23

Ett nytt år har börjat ta form - 2023. Många ser nya
chanser till att förbättra sig själva. Träna hårdare,
äta nyttigare, resa längre, jobba �itigare, vila mera.
Men vad händer när vi faller tillbaka till gamla
vanor, eller saker kommer i vägen för våra planer?
Det är lätt att tappa motivationen eller se ner på sig
själv. Och då behöver vi komma ihåg, och påminna
oss om, att vi redan är perfekta i Guds ögon.

Vi behöver inte jobba för att få Guds bekräftelse. Vi
behöver heller inte prestera för prestationens, eller
förbättringens, skull. Gud älskar oss redan ändå, så
som vi är. Oavsett hur mycket vi tränar, eller vad vi
äter, eller vad det än skulle kunna vara.
Så om vi bockar av att vi inte behöver prestera, och uppfylla nyårslöften, för Guds skull.

Vem gör vi det då för? Om svaret blir att vi gör det för att få andras bekräftelse, så är
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det inte nyttigt i längden. För vi människor kan inte leva av andras bekräftelse. Vi kan
inte springa runt i vår jakt på bekräftelse, även om vi så ofta gör det. För det �nns
aldrig en riktig gräns där den medmänskliga af�rmationen är fullkomlig. Vi kan alltid
resa och upptäcka mer av världen. Vi kan alltid jobba för att få �er likes på instagram.
Vi kan alltid prestera mer. Vi är aldrig nog om vi alltid ska jämföra oss med varandra.

Så nyårslöften då? Är det en dålig sak? Det behöver inte vara det, men vi behöver
de�niera varför vi har dem: Om vi, som tidigare, bockar av Guds bekräftelse från listan
och nu även andras bekräftelse. Så kanske vi kan komma fram till att om det är någon
jag gör mina nyårslöften för, så är det för mig själv. ”Jag jobbar med att förbättra min
livssituation eller livsstil för att jag vill det. Inte för att jag måste, men för att jag vill.” –
Det tror jag är det sundaste sättet vi kan se på nyårslöften.
 
Och samtidigt kan vi ta hjälp av Gud och bibelns ord. För precis som Predikaren säger
så har allt sin tid. Och just nu kanske jag faktiskt inte ska jobba �itigare, eller resa
längre. Gud har kanske andra planer för mig. Jag får lita och hoppas på att Gud bär mig
och vet vad som hjälper mig bäst. Och när vi misslyckas med våra nyårslöften, när vi
faller tillbaka i gamla vanor, och vi känner att: här är det faktiskt tid för förändring, så
kan vi lyssna till det som står i Klagovisorna. Att Guds stora trofasthet, är ny varje
morgon. Och att bara för att jag faller ur min nya rutin en vecka in på det nya året, så
är det inte kört. Jag behöver inte vänta ett helt år till och känna mig misslyckad. För var
dag är den ny – stor är Guds trofasthet. Var dag är en ny dag, med nya chanser till att
både lyckas och misslyckas.
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Och Gud står utanför tid och rum. Gud är inte bunden till nyårsdagar eller liknande. Låt
det inte heller begränsa oss. För allt har sin tid, och var dag är en ny dag i Guds rike.
”Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och
tusen år som en dag.”
- 2 Petrusbrevet 3:8
Och på tal om att allt har sin tid: Det är tid att �ra! Svenska Kyrkans Unga fyller 30 år i
år!

Oskar Skäremo
Teologisk samordnare

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga 29 januari
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Allt har sin tid, det �nns en tid för allt som sker under himlen…
Läs i Bibeln: Pred 3:1
 

Dags att förnya medlemskapet!
 

Svenska Kyrkans Unga fyller 30 år. Det vill du inte missa! Häng på och var med och �ra
hela året. Förnya ditt medlemskap på Medlemssidorna.
Gå in och förnya dig på en gång om du inte redan har gjort det och påminn dina
kompisar.

Om du förnyar ditt medlemskap senast den 28 februari är du med i utlottningen av
presenter från Materiallagrets webbutik!
Som medlem kommer du fortsatt att få Delande till din e-postadress.
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Engagera dig i en arbetsgrupp 
 

Svenska Kyrkans Unga har fyra nationella arbetsgrupperna. De har skapats av antingen
Stora årsmötet eller förbundsstyrelsen, och får sitt uppdrag från förbundsstyrelsen.
Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i förbundsstyrelsen och en representant från
kanslipersonalen. För närvarande �nns det fyra nationella arbetsgrupper.
 

Brinner du för frågor som handlar om hbtqia+, genus, jämlikhet
och jämställdhet och känner att du vill vara med och bidra i en
större gemenskap och till att Svenska Kyrkans Unga kan bli en
ännu mer välkomnande och inkluderande organisation. Då är
det kanske dig som vi söker till arbetsgruppen för
normmedvetet arbete också känd som normgruppen. Vi söker
nu nya medlemmar som vill vara en del av vår arbetsgrupp och
bidra med sitt ideella engagemang.
Varmt Välkommen att höra av dig och engagera dig!

Vi nås på e-postadressen normer@svenskakyrkansunga.se

Globala arbetsgruppen är en av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper. Vi har
fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att arbeta med globala rättvisefrågor. Vårt arbete

mailto:normer@svenskakyrkansunga.se
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styrs av vad riksårsmötet och förbundsstyrelsen beslutar om.
Det är vi som verkställer de riksårsmötesbeslut som går att
koppla till globala frågor.

Vi tar gärna emot nya medlemmar som har intresse för och
erfarenhet av olika globala frågor. Skriv till oss på
globalt@svenskakyrkansunga.se och berätta varför du vill vara

med och vilka globala frågor just du är intresserad av.

 
I arbetsgruppen Tro och Identitet vänder och vrider vi på vad
det innebär att vara kristen, hur unga kristna idag i Sverige
uttrycker sin tro och försöker komma till botten med hur vi
som nationell arbetgsgrupp kan ge enskilda medlemmar
möjlighet att ”känna sig kristna”. 
Hör av dig till tro@svenskakyrkansunga.se om du vill veta mer.

Demokratigruppen är en av de nationella arbetsgrupper som förbundsstyrelsen har
tillsatt. Demokratigruppen jobbar med upplysning, utbildning och utveckling.
Upplysning och inspiration för lokalavdelningar som inte vet så mycket om
föreningsdemokrati, utbildning för dem som vill lära sig och fördjupning för dem som

mailto:globalt@svenskakyrkansunga.se
mailto:tro@svenskakyrkansunga.se
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har hållit på ett tag.
 
Vill du komma i kontakt med demokratigruppen kan du skicka
e-post till demokrati@svenskakyrkansunga.se

Påsklägret avgiftsfritt = sant!
 

Tack vare Evangeliska stiftelsen kommer alla deltagare i samband med incheckningen
på påsklägret kunna söka och beviljas ett stipendium motsvarande deltagavgiften.

Utöver deltagaravgiften subventionerar förbundet övriga kostnader!
 

Tema
Temat för Rikslägret 2023 är att leva påsken.

Under lägrets gång kommer vi att fördjupa oss i den aktuella dagen.
Tillexempel kommer vi äta en gemensamhetsmåltid på skärtorsdagen och genomföra

en enklare tyst retreat på långfredagen. Under hela lägret kommer vi �ra löpande
andakter.

mailto:demokrati@svenskakyrkansunga.se
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Lägret börjar på Skärtorsdagen och avslutas på Påskdagen.
 

Plats och boende
Rikslägret 2023 kommer att genomföras på Sigtuna folkhögskola, Uppsala distrikt.

Boendet kommer att erbjudas i enkel och dubbelrum.
 

Anmälan
Anmälan sker via Medlemssidorna

Sista anmälningsdag 1 mars.
Avanmäler du dig utan att kunna uppvisa ett läkarintyg utgår en no-show avgift på

1500 kr

Frågor eller funderingar hör av dig till Arrangemang och utbildningssamordnare
Christian Olsmalm

christian.olsmalm@svenskakyrkansunga.se
018 640 645

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

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=529837&userid=92229132&linkid=42488517&readid=271CE89F71B7&test=&umailid=2243418374
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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.

Bli Ageravolontär!
 

Nu är anmälan öppen till vårens
grundkurser för att bli Ageravolontär!

Den 18 och den 24 januari klockan 18:00-
20:30 har du som är mellan 16–30 år
möjlighet att gå den digitala
grundkursen. Du bestämmer efter kursen
om du vill bli Ageravolontär eller inte. Läs
mer och anmäl dig här.

Göteborgs stift söker nya kollegor
 

Enheten för församlingsutveckling söker nu bland annat en stiftskonsulent med
särskilt fokus på Svenska Kyrkans Unga.
 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=529837&userid=92229132&linkid=42494432&readid=271CE89F71B7&test=&umailid=2243418374
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Tro för nästa generation är ett prioriterat område i Göteborgs stifts arbete. Det innebär
att vi de kommande åren fokuserar på att rusta församlingar att föra kristen tro och
kristet liv vidare in i framtiden. I detta arbete är barn- och unga en viktig målgrupp.
 
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift söker nu dig som vill arbeta som
stiftskonsulent och vara med att utveckla Svenska kyrkans Unga i Göteborg och dess
arbete med barn- och unga.
 
Tjänsten ska vara ett särskilt stöd för styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs
stift (SKUG) både i dess organisatoriska arbete och dess i utvecklings- och
verksamhetsplanering samt dess ekonomi och vara en länk mellan stiftets
verksamhetsplanering och SKUG.

Läs mer om tjänsterna 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”.

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=529837&userid=92229132&linkid=42494443&readid=271CE89F71B7&test=&umailid=2243418374
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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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