
 

 

 
Kollektcirkulär för Credo 2015 
 
I över 90 år har Credos arbete fått betyda en viktig skillnad för tusentals skolungdomar och 
studenter runt om i Sverige. För Credo finns där ungdomar idag finns, i skolor och på 
universitet! Det är här i ungdomars vardagsmiljö som Credo vill förverkliga visionen - att göra 
Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad bland skolungdomar och studenter! 
 
Konkret innebär detta att Credo aktivt jobbar med att stödja och starta upp kristna skol- och 
studentgrupper runt om i landet. Grupper där ungdomar på skolor och universitet ges 
möjlighet att växa i ett lärjungaskap till Jesus, lyssna in och leva ut Bibelns undervisning i sin 
vardag, samt relatera sin kristna tro till studier och intellektuella utmaningar. Detta utifrån att 
vi är övertygade om att vår tro innefattar hela människan, där vi uppmanas att älska Gud med 
hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd – Matt. 22:37. Något som också kommer till 
uttryck i vår slogan, “Credo – med hjärta och hjärna”. 
 
Som givare är du en viktig pusselbit i Credos fortsatta arbete! När du ger är du aktivt med och 
förverkligar Credos vision och arbete! 
 
Tack för din gåva! 
 

 
Kristian Hartman 
generalsekreterare, Credo 
 
Fakta om Credo: 

-‐ Grundades 1924 
-‐ Ingår i världens största studentrörelse, International Fellowship of Evangelical Students, som finns i över 

150 länder världen över. 
-‐ Har mer än 1000 medlemmar, ca 30-40 studentföreningar och lika många skolgrupper. 
-‐ Samlar varje år över 1000 deltagare på olika läger under året. 
-‐ Arbetar med ledarutbildning, skolteam och studentvolontärer. 
-‐ Har sex skol- och studentsekreterare, fyra medarbetare för rikstäckade arbete, fyra lärare på 

Credoakademin, två Fjällgårdsföreståndare, samt säsongsanställda och många volontärer. 
-‐ Bibelskolan CredoAkademin har de senaste tjugo åren gett studenter möjlighet att bearbeta sin tro i 

relation till samtiden. 
-‐ Credos Fjällgård har i 50 år samlat församlingsmedlemmar, ungdomar och studenter för läger, retreater 

och friluftsaktiviteter. 


