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Hej från Frälsningsarmén UNG! 
 

Hoppas du mår bra UNG och tack för det fantastiska arbete du gör. Här
kommer höstens nyhetsbrev från team UNG.

Inledning

Ledarskap – ett hus med många rum för olika ”säsonger” 

I vilket ”rum i ditt hus” känner du dig mest hemma? Vissa bor i stora hus med
många rum, någon bor i en lägenhet med ett rum. I ett stort hus kan du till och

med välja rum efter årstid eller säsong. Kanske är uterummet det bästa på
sommaren, men på vintern känns inte just det rummet särskilt lockande. Bor du

i en etta, har du inte så många rum att välja på. Då kanske du har en
favoritplats i stället, som en fåtölj eller varför inte sängen? 

Någon bor tillsammans med en stor familj, någon bor ensam. Det här kan
variera i olika ”säsonger” i livet. Konstellationen av antalet som bor hemma,
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ändras ofta under livets gång. Ett exempel är att en dag blir små barn stora och
flyttar hemifrån.  

Jag har valt ordet ”säsong” då jag tycker att betydelsen av ordet, har en viss
poäng i vårt möte med barn och unga. Säsong betyder nämligen: ”Bestämd
period under året som kännetecknas av viss (återkommande) verksamhet.”

Rätt tid och bästa tid är synonymer till ordet. Jag älskar dessa synonymer, rätt
tid, bästa tid! Vad säger dessa synonymer dig? 

Ditt ledarskap och ditt engagemang för barn och unga kan också variera och
bestå av olika ”säsonger”. Du kan precis ha stigit innanför ytterdörren och står

just nu i hallen. Du känner kanske att du utvecklas och lär dig nytt i ditt
ledarskap. Jag tror att det är viktigt att utveckling i ledarskap måste få pågå

hela livet. En dag kanske du vågar ta steg in i ett nytt rum. Det rum där du just
nu känner dig som mest hemma, kan bytas ut till ett annat.  

Ibland har vi huset fullt med barn och unga. Det kan bli riktigt trångt och ibland
bökigt till och med. Vissa tider är det en mindre skara vi ansvarar för och det

behöver inte alltid betyda mindre ansvar. Vissa små ”familjekonstellationer” kan
behöva extra stor omsorg.  

Ibland tar vi av oss skorna i hallen och stannar och trivs där. Ibland hoppar vi
runt bland de olika rummen och känner oss hemma överallt. Någon gång kan
det kännas svårt att ta sig runt, dörren är stängd och till och med låst. Ibland

måste vi vänta, tills en ny dörr öppnas. En dag kanske du till och med flyttar in i
ett nytt hus.  Mitt i allt detta önskar jag att du ska känna dig hemma och som en
del av familjen i ditt ledarskap. Känna tillhörighet, ansvar, glädje och att du är

betydelsefull.  

Kom ihåg: Gud har skapat dig med ett särskilt syfte. Han har gett dig gåvor som
han vill att du ska använda. Använd det han har gett dig i rätt tid och i den

bästa tiden för dig! Jag tror att vi känner oss mest bekväma då. Gud har en
särskild omsorg för barnen. Vi läser hans egna ord: ”Låt barnen komma till mig
och hindra dem inte för himmelriket tillhör sådana som de”, Matt 19:14. Barnen
är värda inte bara ett hus med många rum, utan ett helt himmelrike! Du får vara

med och ge dem det riket, genom ditt ledarskap! Wow! 

I vilket rum ska barnen få möta Jesus idag? Vi vet att det inte är helt naturligt
att alla får möta Jesus genom det hem de har. Inte heller skolan är den mest

naturliga mötesplatsen där Jesus presenteras. I mars 2020 gav Sveriges
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Kristna Råd ut en forskningsrapport, som visar att varannan kristen elev
upplever sig kränkt på grund av sin tro i svensk skola. Det är därför som ditt
ledarskap är ovärderligt. Du får vara den som presenterar Jesus för barnen.

Wow, igen! 

Vi hoppas att Jesus ska få leda dig rätt i din säsong och bland de rum du vistas
i just nu, när det gäller barn och unga. Att dina gåvor ska få användas och

utvecklas i rätt tid och när det är den bästa tiden för dig.  

All välsignelse till dig! 

/Jennie Gallardo, Territoriell ungdomssekreterare

VÄLKOMMEN HEM- BOXEN
Vi har nu glädjen att meddela att alla boxar är packade och på plats på

Högkvarteret! 

Ung-teamet är glada och stolta över arbetet med det nya materialet kopplat till
visionen som snart kommer vara på en kår nära dig. Den är gratis för kårer och
ni betalar endast porto. Om du vill beställa en Välkommen hem-box går du in

på länken här nedan 

!

På JS-helgerna kommer vi att dela ut en del boxar och ha release, det kommer
bli fest! Innehållet i boxen är ballonger med loggan, affischer med
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tjänstegåvorna, familjehäfte, barnhäfte & 10-kort 2.0. 

Vi hoppas detta kommer vara er till hjälp och inspiration när ni möter barnen. 

JÄTTEROLIGA SUPERHELGER

Nu har vi haft vår första superhelg uppe i Umeå och det blev verkligen en
JÄTTEROLIG SUPERHELG! Många barn fick glädje i gemenskap, lek och

Jesus.

Våra nästa två superhelger kommer snart gå av stapeln i Sthlm och Nässjö, så
missa inte att anmäla dig!

Gå in på vår hemsida här på länken nedan.
Sista anmälan till Sthlm är nu på fredag! 

Vi ses! 

"

 

Beställ din box här

Anmäl dig nu

https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=1910035953&e=2ffcc2dd64
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=2ae4219b22&e=2ffcc2dd64
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WINTERCAMP 2023
Anmälan till Wintercamp 2023 är öppen!

Det senaste vinterlägret vi anordnade var 2019, så vi ser mycket fram emot att
få bjuda in dig till årets arrangemang! Du kan se fram emot dagar av

gemenskap, glädje, mat, aktiviteter, lovsång och Jesus.

Var: Norrköping, Frälsningsarmén Vattengatan 5, 602 20 

När: 2-5 januari 2023. Start 17.00 och slut 11.30.

Vem: För dig som är 13 år - 19 år.

Kostnad: Kostnaden för lägret är 600 kr med bidrag. 
Vi ansöker om bidrag inför varje läger. Om bidraget inte beviljas hamnar

anmälningskostnaden på 1500 kr. 

Frågor: För övriga frågor kan du kontakta simon.hurtig@fralsningsarmen.se

Häng med och anmäl dig idag!

 

mailto:simon.hurtig@fralsningsarmen.se
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SOMMAREN 2023

Konfirmation 2023 

Du kan du snart göra anmälan till Konfirmation 2023 på UNG:s hemsida.
Konceptet nästa år ser ut så här: 

- 7 utbildningstillfällen på zoom under våren
- Förkonfaträff i maj månad. 

- Konfirmationsläger på Ågesta Folkhögskola den 20-25 juni 2023, med
avslutande konfirmationshögtid den 25/6.

- Efterkonfaträff i oktober. 

De som är födda 2007 och 2008 är välkomna att vara med på
konfirmationsskolan. Det bästa vi kan erbjuda unga människor, är att ta reda på

vad den kristna tron innebär, och att de sedan kan få ta ett aktivt beslut att
konfirmera tron i sina egna liv. Vilka har du i din närhet som ska gå Konfa

2023? 

Anmäl dig här!

https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=a9cb8247e7&e=2ffcc2dd64
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Summercamp 2023 

Nästa år är det Summercamp 2023 samtidigt som konfirmationsskolan på
Ågesta, den 20-25 juni. Så kul att vi fortsätter succén från de två tidigare

somrarna. Det är för unga som är 15-19 år gamla. Mer info kommer att komma
på vår hemsida. 

Scoutläger 2023 

Nästa sommar kommer vi att ha ett scoutläger på Bäckaby lägergård, den 29
juni till den 2 juli. Vi kommer att öppna upp för att du som ledare och barn som

inte tillhör en scoutkår ändå kan komma med på lägret. Om du vill åka på
scoutlägret, ska vi se till att du kan bo och äta tillsammans med en scoutkår.

Detta kan bli ett bra tillfälle att få prova på scouting och det kan eventuellt leda
till några nya scoutkårer i vårt land. Det hade ju varit superkul! Mer information

kommer senare! 

 

FARM 2023
Det börjar bli dags att ladda för FARM, den 22-24 september 2023.

(Plats är på G, men i skrivande stund inte helt bestämd.)
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FARM är Frälsningsarméns riksmöte för barn och unga. Hit får du komma och
vara med och upprätthålla ett demokratiskt styressätt. Du eller kåren är

välkommen att komma in med motioner till riksmötet. En motion är ett förslag
som vi kan ta beslut om på FARM. (Det är FARM 2023, den 22-24 september.)
Vill du engagera dig? Varmt välkommen. Det Nationella Ungdomsrådet jobbar

för fullt med att vi ska få ett intressant och inspirerande riksmöte.  

 

Jesus till barnen-konferens VAR DAG 
Vi vill uppmana dig, med eftertryck, att åka med ditt ledargäng till en mycket
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värdefull och inspirerande konferens som Jesus till barnen har i Jönköping den
3-5 februari 2023. Nu kan du anmäla dig på hemsidan och dessutom spara 150

kr på avgiften (tom den 30/11)! Det kommer bli bra!
Så många bra talare, både internationella och nationella. Passa på att boka

boende redan nu. Det kan bli svårt längre fram.

Läs mer och anmäl dig på länken nedan 

!

T-shirts 
Glöm inte att kika in på Handels, där du kan köpa fina #LÄRJUNGE t-shirts. De
är inte bara för medlemmar, utan även till andra grupper med barn och ledare.  

Anmäl dig här

Här kan du köpa tröja

https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=d9496b7837&e=2ffcc2dd64
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=43b9ffd719&e=2ffcc2dd64
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ÖVRIGT
Vi från UNG önskar dig en fortsatt fantastisk höst!

Alla Guds rika välsignelser till dig UNG i ditt arbete.
Mvh / Nationella Ung. teamet

Vill du har mer info så kan du klicka på knappen här

Copyright © 2022 Frälsningsarmén, All rights reserved.
Du får detta mail för att du är med i det nationella teamet i Frälsningsarmén.

Mer info

https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=c6bc9e7ff2&e=2ffcc2dd64
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=74659f3221&e=2ffcc2dd64
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=56d0a0e024&e=2ffcc2dd64
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=ecdfd591bb&e=2ffcc2dd64
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=e5578d18c4&e=2ffcc2dd64
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=ea7e4f2e9f&e=2ffcc2dd64
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Frälsningsarmén
Box 5090, 102 42 Stockholm

ung@fralsningsarmen.se

Vill du ändra på hur du tar emot dessa mail?
Du kan update your preferences eller unsubscribe from this list.

https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/profile?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=0e6a8232a3&e=2ffcc2dd64&c=c6c13f19d1
https://fralsningsarmen.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=b1664c4167a979fd5e4c18861&id=0e6a8232a3&e=2ffcc2dd64&c=c6c13f19d1
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