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Svante Svensson

Ordförande

En sommar går fort och nu 
är det dags för en ny 
termin. Det är lätt att tänka 
termin för en lärare som 
under hela sitt liv tänkt 
tiden uppdelad i terminer. 

Den viktigaste frågan på agendan 
den här gången  och som tog den 

mesta tiden av mötet gällde SMU och 
våra tankar om hur vi ska satsa på 
SMU framöver.

SMU årsmöte
Den 15 september har SMU sitt årsmö-
te. De arbetar med samma tidsindelning 
som skolåret. Uppflyttning till högre 
klass eller som i SMU-ordförande Jo-
han Svenssons situation, val av högsko-
leort, påverkar våra barn och ungdomar 
mycket.
Johan har på grund av att han nu flyttar 
till Lund för studier avgått som SMU-
ordförande. Vi står alltså inför den vik-
tiga uppgiften att välja ny ordförande 
och det får oss också att försöka tänka 
till för att kanske hitta ett nytt sätt att ut-
veckla  samarbetet Styrelse – UR. 

Ungdomsarbetet
Är det kanske klokare att frigöra ledar-
resurser till olika grupper än att arbeta 
med parallella styrelser? Många tankar 
och goda idéer diskuterades och den 
här frågan kommer att återkomma fram-
över. Vid församlingsmötet den 30 
september kommer styrelsen att infor-
mera om hur tankarna går och jag vill i 
samband med den här rapporten be dig 

att ta en allvarlig funderare på  hur du 
tänker om  ungdomsarbetet och vad du 
själv skulle kunna bidraga med. 
Kristen tro och undervisning

Detta är en viktig överlevnadsfråga för 
hela församlingen. Våra barn får 
tyvärr inte så mycket kunskap om kris-
ten tro och bibelkunskap i skolan. 
Skolan ska vara religionsneutral. Man 
ska använda lika mycket tid till alla re-
ligioner och ämnet Kristendom finns 
inte längre på schemat.  Det är ofta fö-
renat med mycken diskussion om 
lämpligheten i att eleverna ens får ha 
sin skolavslutning i någon av våra kyr-
kor. 
Tycker vi att kristen tro är viktig gäller 
det att vi försöker vara en plats där 
barn får lära sig om Bibeln och dess 
budskap. Men det kan vara på sin plats 
att  påminna oss om att vi aldrig kan 
bestämma vad de unga ska tänka och 
tro utan vi kan bara erbjuda dem till-
fällen att få lyssna och diskutera för att 
komma fram till en personlig kristen 
tro och hela tiden bemöta dem med all 
respekt. 
Att som vuxna vara goda förebilder 
och ledare. 
Vi gick hem från höstens styrelsestart 
med många tankar och funderingar. 
För styrelsens räkning
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