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KonfaS har startat ett nytt

Equmenias riksstämma

år, nu med deltagare i alla

var detta år i Växjö. På den

Sportovsresa till Norge

inledande galan firades att

fyra årskurserna, totalt över

Equmenia fyllt tio år och

femtio ungdomar!

det delades

Första helgen var i Sösdala

också ut olika

och dagarna fylldes

priser, bl.a.

KONFAS

fick Sösdala ta emot pris

med lektioner på temat

2017 är snart till ända och vi kan se tillbaka

som Årets Pionjärförening!

Bibeln, lekar, sång, lära

på ett bra år med många glädjeämnen!

Det togs en hel del beslut

känna, andakt, kahoot,

Utan Dig hade det inte blivit så bra, vare sig

som man kan läsa om på

självporträttsskapande, god

du är ledare eller deltagare, gammal eller

equmenia.se/riksstamma.

mat, sena kvällar och en

ung, aktiv eller mindre aktiv.

T.ex. ställde Equmenia sig

hel del annat!

Du är viktig för Equmenia Syd och för dem

bakom några av de krav

För de som går fjärde och

vi möter i alla de aktiviteter som pågår runt

som rörelsen #vistårinteut

sista året hade lektionerna

om i regionen. Aktiviteter som skapar

framfört.

fokus på ledarskap utifrån

Gudsmöten som kan förändra liv! Låt oss

Tävlingen

hur Jesus var ledare. De

tillsammans be och arbeta för att nästa år

Pinewood

kommer också att åka till

skall bli minst lika bra!

Derby

klostret Taizé i Frankrike i
sommar.
Nästa helg är i januari i
Karlskrona och då är temat
Mission.

hölls i år i Helsingborg. Ett
Med önskan om en God Jul
och ett Välsignat Nytt År!

Utgivningen av Sydnytt har under året varit lite ojämn.
Förhoppningsvis ska det bli bättre kommande år.

fyrtiotal bilar kom till start
och Furulund tog hem
vandringspriset!
Scouternas tidning var på

Det går bra att ansluta till

Skulle du eller känner du någon som skulle tycka det

besök och reportaget finns

KonfaS även om man redan

vore roligt och lärorikt att hjälpa till med Sydnytt, hör

att läsa på www.scout.se.

är konfirmerad.

av dig till Regionsamordnare Joakim! Det behövs inga
speciella förkunskaper, vi lär oss tillsammans.

Ledardagen

Sedvanligt blir det en ledardag
första lördagen i februari.
Denna gång sätter vi fokus på
lekar i olika åldrar. Vad är
lämpliga lekar och vad bör man
tänka på? Detta kopplar vi också
till Equmenias Växa i tro-plan.
Det blir både teori och praktik
samt gott om tid att dela egna
erfarenheter. Dagen är för alla
ledare oavsett grupp.

equmenia.se/syd

Skidläger

Även 2018 styr vi mot Norge och
Lillehammer på sportlovet. OSbackarna står redo att låta oss
njuta av snö och skidor.
Kvällarna fyller vi som vanligt
med god mat, lite lek och stoj,
bibelstudier och andakter.
Läs mer och anmäl dig via
kalendern på hemsidan,
www.equmenia.se/syd.
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