Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

Hej!
Efter en händelserik sommar närmar vi oss nu hösten. Den där undertonen av krispig
höstluft börjar kännas och i alla fall jag försöker ta tillvara på den sista sensommarvärmen.
Men det är inte bara vädret som gör att känslan av höst börjar infinna sig. En ny termin står
för dörren med många härliga aktiviteter i alla Equmeniaföreningar. I det här nyhetsbrevet
tipsar vi om saker som är på gång i höst på ett nationellt plan, så som riksstämman och en
grundläggande scoutledarutbildning.
Tack för det arbete du gör! Tillsammans får vi Equmenia att växa.
Med en bön om Guds välsignelse, vägledning och kraft inför en ny termin!
/Carin Dernulf

Nominera senast 11 september!
Det finns det massor med förebilder och bra saker som ni som förening gör och än finns
det tid att uppmärksamma detta genom att nominera till Equmeniagalan! Se till att
nominera allt och alla så får vi se vem som vinner på Equmeniagalan den 12 november i
Tibro. Nomineringen ska vara inne senast 11 september. Har du nominerat någon till
Equmeniagalan?
Ja
Ska precis göra det!
Bra att ni påminde mig.

Är det dig vi söker?
Tänk vad spännande att få vara med och
påverka Equmenias nationella
organisation på nära håll! Visst känns det
lockande? Se till att nominera dig eller
någon annan till Equmenias
nomineringskommitté redan nu.

Scoutledare se hit!
15 oktober erbjuds en grundläggande
endagskurs om vad det innebär att vara
scoutledare inom Equmenia. Träffa andra
scoutledare och utbyt erfarenheter och få
mer kunskap kring scouting i sin helhet.
Kursen är i Jönköping och sista
anmälningsdag är 4 oktober.

Hur får vi deltagare att bli medlemmar?
Hur jobbar din förening med medlemsrekrytering? Har ni en spännande och kreativ idé hur
ni kan bli fler? Nominera i så fall er själva till Equmeniagalan och kategorin som rör
medlemsrekrytering! En idé är gott nog för att nominera!
Behöver ni istället inspiration och funderar på varför det är bra att vara medlem i Equmenia
kan ni kolla in Equmenias webbsida om medlemskap. Som en del i medlemsrekryteringen
Poängen med Equmenia får alla föreningar* som ökar i antalet medlemmar i år jämfört
med förra året en prissumma att handla för i Equmenias nya webbshop som kommer i
höst. Heja er! Och heja Equmenia! Kommer din förening arbeta med medlemsrekrytering?
Ja
Nej
Vi behöver hjälp med att komma igång
*Alla föreningar som är anslutna till medlemsregistret Repet.

Anmälan har öppnat!
Anmäl dig på http://equmenia.se/riksstamma/ Vi ses i Tibro!

Engagera din scoutkår!
I år samarbetar Equmenia med Världens
barn och din scoutkår kan finnas med och
samla in pengar. Är ni intresserade av att
delta kan ni anmäla ert evenemang på
Världens barns webbsida.
Insamlingen pågår 1 och 8 oktober. Har
du frågor kan du höra av dig till
caroline.staf@equmenia.se

Påverka din region
Den 1 och 8 oktober är det
regionsstämmor i våra sju regioner. Här
kan du vara med och påverka vad din
region bör arbeta med framöver! Kolla in
din regions webbsida för mer information.

Uppskatta ungdomsledare!
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90årsfond
delar ut ungdomsledarstipendium och ger
stöd till ungdomsledarutbildningar.
Nominera och ansök senast den 15
september på fondens webbsida.

Hur gestaltar vi tro? Vad innebär mission? Hur kombinerar vi

tro och vardag?
Lyssna på Equmeniapodden via Equmenias webbsida, Soundcloud eller Itunes.

DÄR BARN OCH UNGA VÄXER I GEMENSKAP MED VARANDRA OCH JESUS

Equmenias nationella nyhetsbrev skickas i höst ut en gång i månaden.
Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet.
Vet du någon annan som vill ha nyhetsbrevet, kanske en ledarkollega? Tipsa en vän!

