
Catch up 
Det är alltid trevligt att snackas lite först och se vad som hänt på 
lovet etc. 

Andakt 
Jesus älskar ungdomar. Genom hela Bibeln kan vi läsa om hur 
Gud använder ungdomar för att göra sig själv synlig (lästips: 
Gideon i Domarboken 6-8 och David i 1 Samuelsboken 17), och 
det gör han idag med. Han vill använda dig för att nå ut till 
människor. 

Skolorna och universiteten är fulla av ungdomar unga 
människor - det är en plats Jesus älskar! 

Det finns en hel del anledningar till varför skolan är världens 
viktigaste plats: 

1. Alla är där 
Där finns du, och där finns dina klasskamrater och kursare. Där 
finns framtidens politiker och inflytelserika personer, men också 
framtidens hemlösa och vilse. Gemensamt för alla, oberoende 
vart de befinner sig om 20 år, är att alla just nu går i skolan. Gud 
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Tips! 
Kolla om någon vill fixa lite fika till 
samlingen - det är alltid trevligt!

Första samlingen 
Detta är ett förslag på vad som kan vara bra att göra 
och prata om på den första samlingen för terminen.



vill använda dig precis där du är och sprida Guds kärlek i skolan 
för ett förvandlat samhälle i framtiden! 

2. Det byggs starka relationer 
I plugget spenderar du mycket tid med samma människor och 
det byggs starka relationer. Goda relationer öppnar upp för 
djupare samtal, när ni litar på varandra är det lättare att dela sin 
tro. 

3. Du har mycket tid 
I och med att du går i skolan/på universitetet i många år så 
betyder det att du har mycket tid på dig! Du får många tillfällen 
att visa på Guds kärlek, men du kan också börja smått och se 
det växa sig större med tiden. Pluggtiden är god jord att sätta 
frön i. 

"Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme 
för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet." 
1 Tim 4:12 

Be gärna tillsammans. 

Spåna & planera 
Planera kommande tiden med gruppen - vad ska ni satsa på att 
göra på skolan/universitetet? 

Frågor att samtala om: 

 • Hur är stämningen på er skola/ert fakultet? 

 • Är image viktigt på min skola? 

 • Delas folk in i fack? 

 • Känner du till någon som är ensam? 

Med era svar färskt i huvudet... 

 • Vad vill ni se hända på just din skola? 

 • Hur kan ni här och nu ta ett första steg i den 
riktningen? 

Hur kan det ni kommit fram till resultera i en satsning? Bolla 
idéer, bestäm gärna något mindre att börja med så att ni 
kommer igång! 

Glöm inte att be för satsningen och för skolan!

�2

Tips! 
Om ni vill ha råd och hjälp att 
komma igång kan ni kontakta NG-
kontoret! 

hej@nygeneration.se 
018 13 41 10 
@nygeneration i sociala medier
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