
Kollektcirkulär för Credo 2018 

Det blir allt tuffare att vara kristen på skolor och universitet i Sverige. Ungdomar får en 
negativ bild av religion i skolans värld och ateism är normen i klassrums-
diskussionerna. Pressen är enorm och många kristna ungdomar står handfallna. Många 
vet inte hur de ska uttrycka eller leva ut sin tro – och i vissa fall vet de inte ens vad de 
ska tro själva. Det är här, i ungdomars vardagsmiljö, som Credo vill förverkliga sitt sin 
vision: att se skolungdomar och studenter förvandlade av evangeliet! 

Credo - en missionsrörelse i skol- och studentvärlden 

Credo är: skolungdomar och studenter, förvandlade av evangeliet till att förändra skola och 
universitet, kyrka och samhälle.  

Vi längtar efter att se Gud förvandla unga människor och genom dem förvandla inte bara 
klasser och skolor utan även samhällen och nationer! Det är en självklarhet att unga 
människor är morgondagens ledare i Sverige. Credo är därför en mycket strategisk 
missionsrörelse, och våra viktigaste missionärer är studenterna och skolungdomarna själva, 
som befinner sig mitt i skolans värld.  

Vi tror att Gud kan och vill göra stora saker genom unga människor som älskar och 
tror på honom. Credo arbetar därför för att utrusta skolungdomar och studenter att 
vara stadigt rotade i sin kristna tro och att öppet dela den med andra. Vi gör detta 
genom att stödja lokala credo-grupper, coacha gruppledare, undervisa i hur man 
praktiskt kan leva ut sin tro i skolans värld, samt anordna evenemang och läger.  

För att kunna fortsätta i vårt viktiga uppdrag är Credo helt och hållet beroende av 
ekonomiskt stöd från församlingar och privatpersoner. Med en kollekt är ni med och 
investerar i en viktig del av Sveriges framtid, våra skolungdomar och studenter.  

Tack för ert stöd!  

För en förvandlad skol- och studentvärld,  

Kristian Hartman 
Generalsekreterare 
Credo – Sveriges evangeliska student- och gymnasierörelse 


