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Hej 

Det har varit ett omtumlande år. Det känns i och för sig som att det varit rätt många år
nu som varit omvälvande. Jag undrar när det ska komma lite lugn igen? Ett sånt där år
som bara rullar på, utan för mycket svårigheter? Men som vi får påminna oss så
många gånger så finns det en tid för allt under himlen.

Jag lyssnade igenom min spellista över
mina mest spelade låtar under året.
En av mina mest spelade låtar, som jag
lyssnat på om och om igen, handlar om
hur vi människor faktiskt gör så mycket
fel. Att om vi skulle inse hur mycket
synder vi begår, hur mycket vi vänder Gud
ryggen, hur själviska vi är och ser till vårt
eget bästa istället för vad som skulle vara
bättre för oss alla. Om vi skulle inse den
mängden och börja räkna upp allt, då
skulle vi bli helt förtvivlade.

Jag tror nog därför att det är bra att vi inte ser, och är medvetna om, allt vi misslyckas
med. Det hade varit för övermäktigt för oss.
I samma låt berättas det om hur det även hade varit på andra hållet. Om vi bara hade
sätt allt Gud gör för oss. Hur Gud stöttar upp oss, leder oss, ger oss luften i varje
andetag, maten på vårt bord, solens värme på vår kind en kall vinterdag. Och om vi
skulle inse att även om våra synder är många, så är Guds kärlek till oss oräknelig. Om
det så skulle gå att räkna alla våra misstag, så skulle vi aldrig kunna räkna alla Guds
mirakler i våra liv.
 
Och det är nog det som är så ofattbart. Hur Guds kärlek för oss är så ofantligt stor, även
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om vi verkligen inte förtjänar ens en uns av den kärleken. Och även om vi bara skulle få
en uns av den, så skulle det vara med kärlek än vi någonsin skulle behöva.Vi får aldrig
tappa hoppet, tappa kärleken, och sluta se Gud i vår vardag. Det är under svåra tider
som vi som mest behöver se Guds kärlek för oss. Men vi behöver också se realiteten i
att Guds kärlek inte bara är en filt vi lägger om oss för att bli extra varma. Guds kärlek
är faktiskt hela universums värme. Utan den fryser vi ihjäl. Gud och Guds kärlek är inte
bara något som förbättrar våra liv, det påverkar våra liv. Gud är inte bara ett
fritidsintresse jag har i mitt liv. Gud är själva livet.
 
Nu när vintern är här, och kylan biter fast, och mörkret lägger sig, så är det viktigt att vi
fokuserar på, och försöker se, ljusglimtarna som faktiskt finns där, och ta tillvara på den
där solstrålen som värmer kinden mitt i blåsten. När vi står på bergets topp får vi tacka
och buga oss för Gud som satt oss där. Och när vi står i den mörkaste dalen så får vi
lyfta vår blick till den Gud som ser oss där, och vill hjälpa oss upp.
 
Vi ber:
”Gud du som kom till oss i ett litet barn, tack för att du tog på dig straffet för våra
synder. Tack för att vi aldrig kan göra oss värdiga din kärlek, utan din kärlek är ett
konstant flöde, en gåva, oberoende av oss. Hjälp oss att se dig i vår vardag Gud, hjälp
oss att lyfta blicken. Hjälp oss även att dela den kärlek vidare som du ger till oss. Tack
för din kärlek till oss Gud. Amen.”

Oskar Skäremo
Teologisk samordnare

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga 11 december
 



Den 11 december är det dags för årets sista rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga. Gå
gärna tillsammans med din lokalavdelning och var med och sprid värme, kärlek och
kanske hittar någon ny medlem Svenska Kyrkans Unga hos just er. 

Rätt uppgifter = information som går fram
 

Har du koll på att dina uppgifter på Medlemssidorna stämmer? Ta en titt för säkerhets
skull. Med alla uppgifter rätt blir det dessutom enkelt att förnya ditt medlemskap efter
nyår!

Logga in på Medlemssidorna, www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor
Kommer du inte ihåg ditt lösenord? Klicka på ”Glömt lösenord” längst upp till höger och
fyll i dina uppgifter. Får du inget nytt lösenord? Skicka då ditt medlemsnummer eller
personnummer och den e-postadress du vill använda till svar@svenskakyrkansunga.se,
eller ring 018-640 642.
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Engagera dig i en arbetsgrupp nästa år
 

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 finns det fyra nationella arbetsgrupper.
 

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

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

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

Act Svenska kyrkans julinsamling
 

Fram till trettondedag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling. Julinsamlingen har för
tredje året i rad rubriken - Bryt en tradition! Tillsammans kan vi stoppa
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tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner. Läs mer om hur din
lokalgrupp och församling kan vara med och bidra här.

Vad tänker och tror du om podcasten Tror du?
 

Vi i arbetsgruppen för kristen tro och identitet vill ständigt förbättra vårt arbete.
Därför ber vi om hjälp om hur vi kan fortsätta utveckla podcasten Tror du? Fyll gärna i
vår korta enkät nedan, tack på förhand!
http://www.plan-survey.se/k/D3L9H2D9/

Missa inte att anmäla dig till Rikslägret 2023 -
att leva påsken!

 

Deltagare
Alla medlemmar mellan 20-30 år är välkomna att delta.
Antalet personer på Rikslägret 2023 är begränsat till 45 personer.
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Kostnad 1200 kr

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 fira löpande
andakter.
Lägret börjar på Skärtorsdagen och avslutas på Påskdagen.

Anmälan sker via Medlemssidorna

Adventsmys med kyrkråttan Charlie 
 

I förra årets adventskalender mötte många barn kyrkråttan Charlie. Nu har Charlie fått
en alldeles egen hemsida med tips på aktiviteter som passar i adventstid. Charlie
berättar också om Act Svenska kyrkans julinsamling på ett lättförståeligt sätt. Sprid och
tipsa alla barn du känner om Charlie! 

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
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Ageravolontär eller inte. Läs mer och
anmäl 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? 
 
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
 

      

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42417612&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42284404&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42284405&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42284406&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42284407&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0
mailto:unga@svenskakyrkan.se
mailto:unga@svenskakyrkan.se
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42284408&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42284409&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=524833&userid=0&linkid=42284410&readid=90B5E28BBC0A&test=&umailid=0

