Equmenia vill ge det bästa vi har till barn
och unga. Vi vill se barn och unga växa i
gemenskap med varandra och Jesus.
Beroende på ålder lär man sig på olika sätt. Man engageras, är kreativ, utmanas, förundras och går igenom olika faser i sina liv. Varje fas innebär särskilda
utmaningar och möjligheter. Växa i tro-planen är framtagen för att forma en
medveten och ansvarsfull verksamhet, där vi tar vara på barn och ungas förutsättningar. Vi vill på bästa möjliga sätt leda dem in i livet tillsammans med Gud.
Detta gör vi genom att se till varje ålders förutsättningar och utmaningar i sex
olika åldersgrupper.
Equmenia möter deltagarna en stund under veckan, men det är i vardagen barn
och unga lever sitt liv. Det är där som värderingar kring tro och livet förmedlas,
medvetet och omedvetet. Föräldrar och vårdnadshavare (båda inkluderas härefter i begreppet föräldrar) har en viktig uppgift i att vägleda sina barn på ett
öppet och inspirerande sätt. Därför är Växa i tro-planen formad utifrån en samverkan mellan vår verksamhet och barn och ungas vardag. Vi vill göra föräldrar
delaktiga, bjuda till samtal samt ge förslag på idéer kring att dela tro och liv i
vardagen.

Växa i tro-planen består av tre huvuddelar:
ÅLDERSFASER
Var befinner de sig just nu – i vilken fas i livet är de? Vad är det viktigaste vi lär
deltagarna? Vad vill vi att de ska få uppleva och vara med om?

Åldersfaser
Vad är det viktigaste vi vill ge till barn och unga? Tiden vi
har tillsammans är kort och det är lätt att man försöker lätt
greppa om för mycket. Växa i tro-planens sex åldersfaser
handlar om att förstå barn och ungas olika åldrar och
faser för att medvetet rikta innehållet i verksamheten.
Jesus får vid ett tillfälle frågan om vad som är det
viktigaste budet (Matt 22:37-39). Han talar om att
älska. Gud har älskat oss först. Gud har skapat
varje barn av kärlek. En kärlek som Gud vill
att varje barn och ungdom ska få höra om,
uppleva och leva av. Vi vill se dem mogna i sin
egen förmåga att relatera till Gud. Vi tror att
barn och unga är skapade med en förmåga
att älska. Genom att ta emot av Guds kärlek
får vi kraft att leva ut Guds kärlek till andra.
Equmenia vill att barn och unga i alla åldrar
ska få upptäcka vem Gud är och hur vi kan
leva ut Guds kärlek i relation till Gud, oss
själva, till skapelsen och till andra. Genom
att hjälpa barn och unga att tillsammans
upptäcka Gud utifrån sin ålder och sina
förutsättningar, så blir livet med Gud en
växande gemenskap över tid och genom
olika faser. Målsättningarna för de olika
åldersfaserna ger ett fokus kring vad som
är det viktigaste att undervisa, förmedla
och uppmuntra.

FYRA LEDORD
Hur hjälper vi dem att växa i sin tro? Hur kan vi ge utrymme för en växande tro genom
Berättelser, Relationer, Upplevelser och Delaktighet? Vilka utmaningar och möjligheter
finns i denna åldersfas?

Genom att medvetet leda barn och unga
genom olika åldersfaser så vill vi lägga en
god grund för barn och ungas framtid. De
får uppleva Guds kärlek. De lär sig att bygga
goda relationer. De får erfarenheter som hjälper dem att fatta kloka beslut i livet. De får hjälp
att ta steg i sin tro.

VERKSAMHET OCH VARDAG
Vilka mål och steg i tro vill vi uppmuntra genom verksamhet? Hur kan vi stödja föräldrar
i sin roll? Hur kan vi uppmuntra till vidare steg i tro i vardagen?

Den pedagogiska översikten med olika åldersfaser
är inspirerat av thinkorange.com.
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FYRA LEDORD

Bibeln är ett bibliotek av böcker som rymmer berättelserna om Gud. Det är
en fantastisk samling av poesi, prosa, sånger och berättelser. Berättelserna
finns där för att samla människor kring Guds perspektiv på världen, oss och
livet. Bibeln är som en samling erfarenheter av Gud.

Equmenia är en gemenskap som tror att Gud skapat varje människa i kärlek
och genom att ta emot av den kärleken får vi kraft att älska oss själva och
och andra. Det är den kärleken vi vill visa genom kärleksfulla och inkluderande relationer.

Vi tror att barn och unga behöver berättelser som ger vägledning i livet. Som
hjälper att förstå sitt ursprung, sitt sammanhang, sin livsmening och uppgift.
Det finner vi i Bibelns berättelser - både i enskilda bibelberättelser och i den
stora berättelsen, kyrkans tradition och våra personliga erfarenheter.

Alla är välkomna till våra verksamheter, oavsett nationalitet, sexualitet, klass,
tro, eller religion. För att ge möjlighet för alla att medverka, så arbetar
Equmenia aktivt för att stärka och utbilda den lokala föreningen och dess
ledare i att möta barn och unga utifrån deras behov, förutsättningar och
livssituationer.

Hur skapar vi mötesplatser för Berättelser?
Vi vill erbjuda gemenskaper där barn och unga får växa. Både i relation till varandra och till Jesus. För att skapa medvetenhet kring dessa gemenskaper har vi
utformat fyra ledord, som får ligga till grund för alla våra verksamheter. En norsk
undersökning bland 300 ungdomar kring gudstro och erfarenheter visar att det
finns bärande delar i kristen verksamhet som behöver finnas med för att tro ska
grundas och växa, oberoende av ålder. Lägger man grunden rätt så lägger tidigare erfarenheter grund för fortsatt växande i tro och gemenskap.
Resultatet av studien visar att de som har sin gudstro förankrad både i kunskap,
personlig erfarenhet av Gud och en nära gemenskap, har störst förutsättningar att behålla tron längre upp i åldrarna. Växa i tro-planen tar fasta på dessa
tre områden, och beskriver dem som Berättelser, Upplevelser och Relationer.
Berättelser är det som ger oss vårt sammanhang. Det är Bibelns och kyrkans
berättelser och våra egna erfarenheter som delas och blir till en grund för gemenskapen. Relationer är hur vi möter varandra i respekt, bygger vänskap och
trygghet. Upplevelser är att få erfara Gud, uppmuntras till steg i tro och pröva att
praktisera Guds kärlek.
Till detta läggs värderingen Delaktighet. Under 1970-talet fanns ett uttalat pedagogiskt arbete inom SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom) med ambitionen
att sätta ungdomars liv och längtan i centrum av verksamheten. Denna tradition
bygger Equmenia vidare på genom att ge deltagaren utrymme att bli delaktig i
verksamhetens innehåll, i dess genomförande och bli en del av kyrkans uppdrag.
Delaktigheten syftar också till att bli medveten om sina gåvor, att ta ansvar och
få vara med och ge till andra. Detta skapar en kreativ miljö, där man bjuds in
som deltagare och även föräldrar får vara medskapare.
Vi har tagit fasta på forskningens och kyrkans erfarenheter av barns och ungas
utveckling för att ta steg mot en växande tro. Genom de fyra ledorden så vill vi
bygga en varm gemenskap på ett medvetet sätt i olika åldrar. Växa i tro-planens
ambition är att de fyra ledorden ska genomsyra allt vi gör utifrån olika åldrars
utmaningar och möjligheter.

1. DELA BIBELNS OCH KYRKANS BERÄTTELSER
Vi vill bjuda barn och unga att sätta sitt liv i relation till Bibelns och kyrkans
berättelser. Där finns många teman som är vägledande och öppnar för
samtal kring livet, ex. bön, sexualitet, vänskap, ondska. Målet med undervisningen är att på ett inspirerande sätt dela Bibelns berättelser och hjälpa
unga att formas och påverkas i mötet med den genom dialog och reflektion.
•
•
•

Andakten
En kort bibelberättelse som vägleder i tro och ut i livet.
Undervisningen
En undervisning som fördjupar förståelsen av Bibeln och hur vi utmanas
till steg i tro. (ex. konfirmation)
Predikan
Ett tilltal som knyter samman livet och Bibelns berättelser för att ta steg i
tron och livet. (ex. ungdomsgudstjänst)

2. DELA LEDARENS BERÄTTELSER
Bibeln är full av berättelser om människors tro. Equmenia vill ge utrymme
för ledaren att dela sina erfarenheter av livet och Gud. Det handlar både
om utmaningar och möjligheter, om tro och tvivel. Syftet med ledarens
berättelser är att ge deltagaren levande exempel på hur livet i tro kan se ut,
med vittnesbörd om Guds storhet och tro mitt i livets utmaningar.
3. UPPMUNTRA DELTAGARENS BERÄTTELSER
Oavsett var man står i sitt liv och i sin tro, så vill vi skapa utrymme för deltagarna att dela sina erfarenheter. Det sker i smågrupper, genom teman som
öppnar för att reflektera kring sin uppväxt, kring värderingar och tro.

Hur skapar vi mötesplatser för Relationer?
1. BYGGA VÄNSKAP
Vi vill erbjuda en varm och inkluderande gemenskap där vi vågar öppna
oss för varandra och leva i ärliga relationer. Det gör vi genom aktiviteter
och lekar, genom att mötas i mindre grupper, ha roligt tillsammans och dela
livet med varandra. Vi informerar föräldrar om verksamhetens innehåll och
bjuder till engagemang och delaktighet.
2. FORMA TRYGGA GRUPPER
Barn och unga behöver trygga miljöer för att forma en öppen och inkluderande hållning gentemot varandra. Som ledare arbetar vi för att forma
trygga grupper genom:
•
•
•

Tillhörighet
Deltagarna ska bli sedda, känna att de tillhör gemenskapen och att de
får vara med och påverka verksamheten.
Tillit
Vi formar gemensamma regler i grupper för att skapa tillit och
förtroende.
Trygghet
Oavsett förutsättningar så vill vi att barn och unga ska känna sig trygga.
Därför skapar vi en tydlighet i våra samlingar, pedagogiska upplägg och
lokaler som hjälper till att fokusera.

3. PÅVERKA MED RESPEKT
Vår målsättning är att bygga relationer med varandra och Gud, och att göra
det på ett medvetet och respektfullt sätt. Barn och unga ska alltid bemötas
med respekt och ges utrymme att forma sin egen väg i tro och liv.
•
•
•

Uppmuntra
Ledaren ser och uppmuntrar barn och unga, visar kärlek och ser
möjligheter.
Utveckla
Vi ser alla deltagare som aktiva, växande deltagare med potential att
utvecklas på olika områden.
Utmana
Ledaren utmanar deltagarna att att ta steg i tro och i sitt liv. Det är
deltagaren som fattar beslut för sitt liv, ledaren vägleder och visar på
möjligheter.

Gud söker efter en personlig gemenskap med var och en. Genom våra verksamheter vill vi erbjuda både kunskap om Gud och möjlighet att göra personliga erfarenheter av Guds närvaro mitt i livet. Det sker genom att sjunga
sånger till Gud, tända ljus och be tillsammans. Vi vill ge tid och plats för Gud
att verka. Vår målsättning är att barn och unga ska få uppleva och erfara
Guds närhet, kärlek och godhet.

Barn och unga blir engagerade i det som de får vara med och påverka.
Jesus räknar med barnen och talar om hur de är vägvisare för de vuxna.
Equmenia vill ge utrymme för barn och unga i alla åldrar att bli delaktiga.
Både högljudda och tystlåtna ges plats. De blir inbjudna i ett samtal kring
det som är verksamhetens mål. Utifrån värderingar och målsättningar så
går deltagare och ledare tillsammans.

Jesus har gett alla en frihet att välja om man vill följa honom. Den friheten
gäller också barn och unga. Men friheten innebär ett ansvar inför de val vi
gör: inför oss själva, inför varandra, inför skapelsen och inför Gud. Därför vill
vi forma miljöer där man utmanas i att fatta egna beslut, uppmuntras att ta
steg tillsammans med Jesus och ge vidare av kärleken till andra.

Ledare och deltagare får tidigt uppleva gemenskap, samarbete, ansvar och
en känsla av att göra något meningsfullt. Utrymmet växer i takt med åldern,
som barn kan man påverka program och innehåll medan de äldre i större
grad engageras i att tjäna andra.

Hur skapar vi mötesplatser för Upplevelser?
1. ERFARA GUD
Medvetna mötesplatser där vi vill ge tid och utrymme för Gud att möta
deltagarna personligen.
•
•
•

Andakten
Bibelberättelse och vittnesbörd som tillsammans med bön, lovsång, stillhet, ljuständning ger tid för reflektion och Guds närvaro.
Smågruppen
Att mötas i en mindre gemenskap är viktigt där man delar livet, ber för
varandra och samtalar om erfarenheter av Gud.
Gudstjänsten
En mötesplats med Gud för alla åldrar där vi sjunger, ber, lyssnar till
predikan och på många fler sätt får ta emot och uttrycka vår gudstjänst.
Gör vi egna gudstjänster för unga så finns inslag som de känner igen i
söndagens gudstjänst.

2. UPPMUNTRA TILL STEG I TRO
De personliga upplevelserna genom verksamheten leder till erfarenheter.
Det lägger en grund för att ta egna medvetna steg i tro. Beslutet ligger alltid
hos deltagarna och vi erbjuder det som en möjlighet.
•
•

•

Bjuda till beslut att gå med Jesus
Vi vill bjuda till en gemenskap med Jesus. Det är en gemenskap som är
en vandring, ett experiment, en resa, en upptäckt som pågår hela livet.
Erbjuda trygga platser
All Equmenias verksamhet vill uppmuntra till att lära känna och följa
Jesus i en sund andlig miljö. Vi tror också att läger och konferenser är bra
platser för att ta steg i tro.
Återkommande beslut
Att tro är att vända sig till Jesus igen och igen. Därför ger vi utrymme att
genom våra verksamheter återkommande få vända sig till Jesus och få
kraft i hans närhet.

3. LEVA UTGIVANDE
Att göra upplevelser av Gud handlar också om att bry sig om andra, att
ge av det man fått, att praktisera den kärlek som Gud ger till oss. Det kan
handla om att samla pengar till ett hjälpprojekt, besöka ensamma och bjuda på fika, packa påsar i mataffären eller hjälpa till i Secondhandbutiken.
En sådan erfarenhet är en viktig del av att växa och utvecklas i sin tro. Vi litar
till det vi varit med om, det vi fått känna, se och upptäcka.

Hur skapar vi mötesplatser för Delaktighet?
1. FORMA EN KULTUR AV DELAKTIGHET
Kultur handlar om vad som sker när vi möts. Vi vill forma en medveten
kultur där vi ger tid och utrymme för delaktighet, för både deltagare och
föräldrar/vårdnadshavare. Genom en öppen och ärlig dialog kring hur
verksamhetens mål och utformning, blir programmet flexibelt och påverkas
av deltagarnas önskemål. Föräldrar involveras och görs delaktig i de mål
Equmenia har för respektive ålder. Utifrån detta för vi samtal kring hur vi
samarbetar för att vägleda barn och unga i tro och liv.
2. SE OCH UPPMUNTRA GÅVOR
Barn och unga har fått gåvor att använda. Alla är begåvade på olika sätt
och har en uppgift. Vi kan alla göra skillnad. Guds tanke är att vi ska använda dessa gåvor för att göra världen till en bättre plats. Barn och unga är
en del av kyrkan och bjuds in att vara med och bidra med sina gåvor. Det
kan till exempel innebära att stå i kyrkans café, spela i ett band eller få ett
ledaruppdrag.
3. BLI DEL AV EN STOR FAMILJ
Delaktighet handlar om att barn och unga får göra erfarenhet av vad
kyrkan handlar om. Vi vill presentera den som en stor familj. Där handlar
det inte främst om deltagaren har en tro eller ej, det handlar om att Gud vill
inkludera alla i en stor gemenskap där alla får vara med och bidra.
•
•
•

Kyrkan är en stor familj
I den gemenskapen får alla vara delaktiga och påverka i små och stora
beslut.
Möten över generationsgränser
Alla åldrar finns i kyrkan och vi vill att barn, unga och äldre ska få mötas.
Ett uppdrag tillsammans
Kyrkan har ett uppdrag att visa Guds kärlek tillsammans. Alla får vara
med och gestalta kärlekens budskap.

Barnet tänker som en artist, gillar att vara i centrum och uttrycka
sig genom lek, sång och musik. Trygghet är centralt och vi behöver ge barnet trygga samlingar i kyrkan med en grund i att Gud
älskar varje barn och tar hand om alla. Även föräldrar behöver
känna sig trygga med barnens plats i kyrkan och att Jesus är barnens vän.

I denna ålder är gemenskapen i centrum, både i relation till Gud
och varandra. Likt forskaren är barnens intresse för att ställa
frågor, lära och upptäcka stort. Därför behöver vi uppmuntra
barnets nyfikenhet kring Bibelns berättelser som ger mening och
riktning för hur vi ska leva tillsammans och ta hand om världen.

Barnen tycker om att lyssna till korta berättelser som sätter igång
deras fantasi. I denna ålder handlar det om att ge grundläggande
teman kring vem Gud är. Hur Gud har skapat oss, om Guds gränslösa kärlek, och att Jesus vill vara min vän för alltid.

Barnen är nyfikna och älskar berättelser som är kreativt utförda i
ord, bild, drama, film, osv. Genom att levandegöra Bibelns berättelser kan vi fånga barnens uppmärksamhet och hjälpa dem att
förstå hur jag kan lita på Gud och göra val som påverkar andra
och skapelsen.

Att skapa trygga och aktiva relationer är viktigt, både i mötet med
barnen och med dess föräldrar och vårdnadshavare. Det är viktigt
att stärka förälderns roll så att barnets tro kan få stöd till växt i en
hemmiljö. Om barnet känner att hon lever i trygghet tillsammans
med sina föräldrar, så lägger det en god grund för barnets gudsbild.
Barn föds med en naturlig närhet till Gud. Genom sång, dans och
lek, men också i stillhet kan barnen göra upplevelser av Guds närhet. Att ge plats för gudsmöten är att lägga en trygg grund för att
tron och tilliten till Gud ska växa.
För barnen är leken livsviktig för att utvecklas och ledarens roll är
att stimulera detta. Genom leken, undervisningen, musiken och
andra uttryck så stärks relationen mellan ledare och barn. Ledaren kan växa i sin närhet till Gud genom att inspireras av barnens
öppenhet och förmåga att förundras över det hon möter.

FILOSOFEN

Denna mellanålder kallas ibland för ”tweenies”, från engelskans
between, mellan. Man ser sig inte längre som ett barn, men är
samtidigt inte tonåring. Här gillar man att likt ingenjören samla
fakta, pröva, skapa och förstå hur allting hänger ihop. Man behöver få uppleva Guds kärlek, växa i gemenskap och hjälp att förstå
och pröva kristen tro i vardagen.

I denna ålder gillar man att samla fakta och vill förstå hur allting
hänger ihop. Bibeln kan användas till att söka svar på frågor, lära
sig verser utantill och upptäcka hur Bibeln kan vägleda oss i vardagen. Ledarens vittnesbörd om livet med Gud blir en viktig dimension i en ålder då identiteten formas.

För att bygga relationer med varandra och med Jesus behöver
barnen uppleva trygghet i gruppen. Genom tydlighet kring innehåll,
upplägg och regler så blir vi en gemenskap som lär tillsammans
och lägger grunden för den tro vi vill vägleda dem i.

Kompisarna spelar stor roll, samtidigt som man blir mer och mer
självständig. Därför är grupptillhörigheten väldigt viktig. Denna
ålder behöver genom samtal, aktiviteter och läger bygga en stark
gruppgemenskap. Den gemenskapen ger också utrymme för deltagarnas bidrag till gruppen utifrån sina gåvor.

När vi möts så tror vi att Gud är mitt ibland oss. Barnen har en naturlig öppenhet för Gud. Därför är det viktigt att ge tid och utrymme för att uppleva Guds närvaro genom bön, sång, ljuständning
och andra uttryck.

Detta är en period i livet då man funderar kring vem man är och
vad man ska bli. Det är viktigt att göra upplevelser av Guds kärlek
och att Gud vill hjälpa och ge kraft i vardagen. Genom konkreta
utmaningar får deltagaren pröva att leva i Guds kärlek till andra
och naturen.

Barn och ledare möts kring berättelsen, gemenskapen och mötet
med Gud. Ledarens uppgift är att bjuda in barnen till en gemenskap med Gud och varandra, där barnens frågor, tankar och idéer
tas på allvar. Genom god planering så ges tid och utrymme för
barnens kreativitet och nyfikenhet.

Deltagarna behöver mötas utifrån att de är individer i en grupp
med gåvor, erfarenheter och en kreativitet som bidrar till gemenskapen. Ledarens roll är att bygga en stark gruppgemenskap
genom att göra deltagarna delaktiga och engagerade. Det kan
handla om att planera verksamheten ihop, ha en frågelåda dit
man kan skriva frågor eller skapa ett drama tillsammans.

• Gud älskar mig och jag får älska Gud
• Jag ser att tron hjälper mig att bearbeta livet
• Jag utmanas att leva ut Guds kärlek till andra
i vardagen
• Jag förstår att min livsstil påverkar Skapelsen

I de yngre tonåren bearbetas mycket av barndomens erfarenheter
och man ställer likt filosofen en mängd frågor kring livet och tron.
Den egna personligheten formas allt mer och ledarens roll blir att ge
plats för bearbetning och oliktänkande men också vägledning i att
förstå hur kristen tro kan vägleda i mötet med livets utmaningar.

Berättelsen är här både deltagarens livserfarenhet och Guds stora
berättelse i Bibeln och genom kyrkans historia. Genom att föra samman
den lilla och stora berättelsen så ger vi utrymme för en bearbetning och
en riktning för livet. Tonåringen får se på sitt liv och erfarenheter i ljuset
av vem Gud är och hur Gud verkar mitt i livet.
Typiskt för denna ålder är att man vill samtala och utväxla idéer och
tankar med varandra. I den lilla gruppens trygga gemenskap är vi öppna för oliktänkande och tar samtidigt del av vishet från Bibeln. På så vis
finns goda möjligheter att bearbetningen av livet och tron sker naturligt
i mötet mellan deltagare och ledare.
Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron så är det viktigt att
ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där vi
kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Det är
också viktigt att vägleda deltagaren i och till den personliga andakten i
vardagen.
En tonåring behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar, som
kan ge vägledning och vara goda förebilder. Det sker i en miljö av
delaktighet där deltagarna blir involverade, får utrymme att påverka,
engageras konkret i församlingens uppdrag och gudstjänstliv.

VÄXA I VERKSAMHET
MÅL

VÄXA I VERKSAMHET

VÄXA I VERKSAMHET
MÅL

STEG PÅ VÄGEN

• Känna trygghet i sig själv och
i kyrkan.

• Aktiviteter som gör kyrkan
till en trygg plats.

• Ge barnen positiva bilder av
kristen tro och genom olika
aktiviteter får barnen höra om
Jesus.

• Barnsång/ babysång*

• Bidra till att nätverk skapas
mellan föräldrar, barn och
församlingen.

• Enkla middagar för stora och
små.

• Ge föräldrar redskap att reflektera kring sitt föräldraskap.

• Småbarnsföräldrar knyter
kontakt med varandra och med
andra vuxna i församlingen.

• Förmedla hur viktiga föräldrarna är i barnens växande i
tro och liv, och hur församlingen vill vara ett stöd.

• Föräldrakurs*
• Samtal omkring barnvälsignelse eller dop.

MÅL

• Kontinuitet i relationsbygget.

• Åldersanpassad söndagsskola,
barnkör m.m.

• Dela berättelser om Jesus och
hans liv på jorden och ge huvudfokus för åldersgruppen.

• Bibelutdelning*

• Ge föräldrar en upplevelse av
att höra ihop och dela erfarenheter tillsammans.

• Alla tillsammans gudstjänst*

• Låta barn och föräldrar känna
sig hemma i kyrkan, oavsett om
man är medlem eller ej.
• Låta föräldrar reflektera över
sin relation till Gud och sin trosberättelse.

• Alla mötesplatser präglas av en
varm och inkluderande gemenskap.
• Samtalskväll om hur man som
förälder delar tro på ett kärleksfullt sätt.*

VÄXA I VARDAG

STEG PÅ VÄGEN

MÅL

• Be kvällsbön tillsammans
med barnen.

• Hjälpa familjer att ha enkla
andakter i vardagen.

• Att prata om Gud tillsammans
och be.

• Skapa goda rutiner i
vardagen.

• Läsa ur en Bibel skriven för
barn.

• Bidra till trygghet genom att
lyssna till och sjunga sånger
i vardagen som berättar om
Guds kärlek.

• Lyssna till barnmusik och
lovsånger.

•
•
•
•

equmenia.se/materialbanken (0-2 år)
“Det bästa du har” studiematerial om föräldraskap från
Salt - Barn & unga i EFS
“Våga visa vägen till en tro som bär” Alf B Svensson,
Cilla Stjernberg
Alphas äktenskapskurs
Bibel: “Barnens bibel”,
“Bibeln för de allra minsta”

• Dela Bibelns berättelser och ge
utrymme för deltagarnas erfarenheter
utifrån huvudfokus för åldersgruppen.

• Tonår*

• Utmana unga att leva ut Guds kärlek
till andra och engageras till att förvalta
Guds skapelse i vardagen.

• Scouting

• Gör det attraktivt att gå konfirmation.
Bjud in brett. Var tydlig med att den
är öppen för alla, och att målet är att
bearbeta livet i relation till kristen tro.

• Konfirmation*

• Scouting*
• Sång & musik

• Ge alla konfirmander en egen Bibel
för att använda i undervisningen och
ge möjlighet att läsa på egen hand.

• Bibelutdelning*

• Väcka intresse för att barnen
på egen hand kan läsa Bibeln i
vardagen.

• Bibelutdelning*

• Uppmuntra unga att ta beslut om
dop eller bekräfta sitt dop. Tala om hur
dopet hör samman med att bli en del
av församlingen.

• Dopundervisning

• Gud har gett barnen unika
gåvor som vi vill hjälpa dem att
upptäcka och använda, till att
forma identitet och livsuppgift.

• Ha en “Gud har gett oss
gåvor”-samling för att upptäcka
sina gåvor och personlighet.*

• Låt de unga känna att de är betydelsefulla i församlingen. Viktigt att de har
erfarna ledare att tjäna tillsammans
med.

• Involvera unga i församlingens
verksamheter och ge möjlighet att
tjäna bland barnen, i gudstjänsten,
osv.

• Få uppleva glädjen i att få tjäna
tillsammans och göra gott för
andra.

• Bjuda in föräldrar och barn att
tillsammans göra en diakonal
insats.

• Vuxna förebilder är viktigt för
målgruppen.

• Vuxna ledare som själva bearbetat
sin tro och sitt liv, tillsammans med
yngre ledare.

• Göra vägen in i församlingens liv i
övrigt kortare. Tala om medlemskap.
Ge unga goda förebilder bland de
äldre, en medvandrare i tro och liv.

• Länka samman unga i verksamheten med en vuxen i församlingen
för att mötas 3-4 gånger under året.

• Hjälpa föräldrar att bygga goda
relationer med sina tonåringar och
förstå hur viktiga de är.

• Kurs för tonårsföräldrar och
konfirmationsföräldrar*.

MÅL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

STEG PÅ VÄGEN

• Bygga goda relationer mellan
barnen genom aktiviteter.
• Hjälpa barnen att anknyta
till den ”stora” gudstjänsten.
Ge undervisning kring de olika
gudstjänstmomenten samt göra
dem delaktiga, ex. ta upp kollekt, be kyrkans förbön eller läsa
bibeltexten.
• Dela Bibelns berättelser och
ledarnas erfarenheter utifrån
huvudfokus för åldersgruppen.

• Åldersanpassad söndagsskola
med smågrupper.*
• Koppla ihop barnen med den
stora gudstjänsten och ge grunder kring ex bön och nattvard.*

VÄXA I VARDAG
MÅL

• Samtala i vardagen om ex.
hur vi tar hand om skapelsen,
pengar, tid, de utsatta.

• Ge resurser som öppnar för
goda samtal mellan barn och
vuxen om tro och liv.

• Bibelläsning tillsammans.
• Aftonbön

*FÖRSLAG PÅ RESURSER

equmenia.se/materialbanken (3-7 år)
Gudstjänstwebben med förslag www.gudstjanst.se
“Med hela kroppen - en praktisk bok för gudstjänst och andakt”
Anna Eriksson
“Barnens stund i gudstjänsten” Linda Alexandersson
“Låt berättelsen leva! Om barnet och Bibeln” Sören Dalevi
“Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan” Lars H Gustafsson
Andaktsmaterial: “Gud och jag varje dag : 365 andakter för barn”
Bibel: “En vän från himlen”,
“Barnbibeln - läs med mig”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

equmenia.se/materialbanken (8-12 år)
“Glöd - scouting på kristen grund”
“En gemenskap över åldersgränser - barn i församlingens nattvardsgemenskap” ur boken “Teologi för församlingsbruk”
Camnerin / Jonsson (red)
“Så kan vi berätta - teologisk och pedagogisk hjälp för den som vill
berätta Bibelns berättelser” Hanne Stichel
“Våga ge av dig själv” Alf B Svensson
Andaktsmaterial: “Hela familjens bönbok”
Bibel: “Bibeln för alla”,
“Stora Seriebibeln”,
“Bibeln för Minecrafters”

VÄXA I VARDAG
MÅL

STEG PÅ VÄGEN

• Ge “ta med hem-information” från
verksamheter för fortsatt samtal i
hemmet.

• Regelbundna utskick och samtal
med föräldrar om de frågor och
innehåll aktuell verksamhet tar
upp.

• Ge enkla redskap för den unge att
börja läsa Bibeln på egen hand.

• Bibelläsningsplan

• Uppmuntra till att be i vardagen.

• Morgonbön

*FÖRSLAG PÅ RESURSER
•
•
•
•
•
•
•

• Jag har fått gåvor av Gud att använda i mitt liv
• Jag upptäcker på vilka sätt tron kan vägleda mig
• Jag gör erfarenheter av att ge av det jag fått till andra
• Jag engageras till att förvalta Guds skapelse

I denna ålder lever många unga i flera olika miljöer och söker likt upptäckaren att hitta sin väg i livet. Att bli vuxen handlar mycket om att
hitta sig själv i relation till andra och värderingar som man är trygg i
oavsett vilken miljö man rör sig i. Äldre tonåringar behöver mötas med
ett ledarskap som vägleder hur tron kan bli till aktiva val i resan mot
vuxenblivandet. Det är också tid att pröva hur man själv kan bidra till
gemenskapen.

Detta är en tid då många fattar beslut kring tro och livsfrågor. Bibeln är
en vägvisare till det goda livet med Gud och varandra, och ledarens roll
är att hjälpa unga att bli vän med den genom att läsa och upptäcka Bibeln på egen hand. Bibeln och de egna erfarenheterna får mer och mer
bli en vägledning till engagemang och medvetet handlande i vardagslivet.
Tro formas i gemenskap med andra. När tron i denna ålder mer och
mer handlar om vilka vägar jag ska välja i livet, så blir gemenskapen
central. I en trygg och nära gemenskap läggs en grund för kloka och
modiga steg, vilket är svårare på egen hand.
Den Gud vi möter i Bibeln är närvarande mitt i livet. Den erfarenheten är
viktig i denna ålder. Att vägledas i hur man vandrar i den helige Andens
kraft och lever nära Gud i vardagen. Tron formas genom mötesplatser i kyrkan, i gudstjänst och praktiskt tjänande, men också i vardagen.
Därför behöver de unga förses med exempel och redskap för bön och
tillbedjan i det egna livet.
Att känna sig delaktig, betydelsefull och som en del av församlingen är
viktigt. Alla har fått gåvor att bidra med. Därför bör man ge utrymme till
engagemang i församlingens olika verksamheter. För den som vill stiga
in i ledarskapsuppdrag så bör det uppmuntras genom vägledning och
utbildning. Delaktighet är också att engageras kring kyrkans roll och
uppdrag och göras delaktig i formandet av uttryck och riktning framåt.

equmenia.se/materialbanken (13-15 år)
“Action - tillsammans förändrar vi världen”
“Föräldraskap” Tommy Hellsten
“Våga vara förälder” Alf B Svensson
“Relation och vandring - konfirmation i Equmeniakyrkan och Equmenia”
ur boken “Teologi för församlingsbruk” Camnerin / Jonsson (red)
Bibel: “Bibeln konfirmandutgåva”,
“Konfirmandbibeln 2.0”

Bibeln blir vägledande för viktiga frågor i livet där ordet prövas i gemenskap av andra, och leder till ett utgivande liv med ansvar för sina gåvor,
vanor och relationer. Även berättelser och erfarenheter från tidigare
generationer blir viktiga. Att ha en mentorsrelation, en andlig vägledare,
är rekommenderat.
Unga vuxna behöver relationer för att pröva sina personliga ståndpunkter och forma sin identitet. Det är fortsatt värdefullt att möta jämnåriga
i samma livssituation, samtidigt som församlingens gemenskap över
åldersgränserna blir allt viktigare. Där finns människor med livs- och troserfarenheter som kan hjälpa den unge att fatta kloka beslut i livet.
Verksamheterna som erbjuds bör stärka erfarenheten av Guds närvaro
mitt i livet, och uppmuntra till att ta konkreta steg i vardagen genom vägledning i bibelläsning, bön och tillbedjan. Nya former för möten med Gud
kan erbjudas som exempelvis retreater eller konferenser om pionjärarbete och församlingsutveckling.
Att hitta vägar att leva ut sin tro i relation till Gud, sig själv, andra
människor och till skapelsen handlar om delaktighet. Man får vara med
och ge tillbaka av det man fått av Gud. För att församlingen ska vara
relevant för unga vuxna så behöver de bli engagerade och känna att
deras erfarenheter efterfrågas, också i fråga om församlingens framtid
och riktning.

VÄXA I VERKSAMHET

STEG PÅ VÄGEN

• Bygg vidare på gemenskap och
undervisning från konfirmationen för
att fördjupa tron och våga ta medvetna steg i livet.

• Fortsättnings-konfa

• Få goda vanor in i vuxenlivet kring
motion, hälsa och tro.

• “Puls - tro & idrott”

• Låt de gemensamma gudstjänsterna ha medveten plats och ett
uttryck som når unga, inte bara rena
ungdomsgudstjänster.

• Gudstjänst

• Unga behöver uppleva att de
tillhör församlingen, är en viktig del
av den och får utrymme att påverka
uttryck och riktning.
• Låta unga pröva olika ledarroller bland barn, gudstjänst, media,
praktiskt osv. utifrån ett gåvobaserat
perspektiv.

• Min relation till Gud fördjupas
• Jag tar ansvar för min tro, mitt liv och mina vanor
• Jag utmanas att leva ut Guds kärlek till andra
• Jag lever i kärlek till skapelsen genom ansvarsfulla val

När man passerar 20-årsåldern så är man vuxen och har frihet att
fatta beslut, göra val och ta ansvar. Tron behöver på samma sätt bli
självständig och leda till ansvarsfulla val. Det är en tid då man likt
trädgårdsmästaren får bereda marken för andra genom att leva ut
Guds kärlek. Det kan ske genom olika typer av ledaruppdrag eller
annat engagemang för att komma i funktion i församlingen.

VÄXA I VERKSAMHET
MÅL

STEG PÅ VÄGEN

• Ge ”ta med hem-information”
och aktiviteter från verksamheter för fortsatt samtal.

*FÖRSLAG PÅ RESURSER

*FÖRSLAG PÅ RESURSER
•
•

• En stark gemenskap av unga,
ev tillsammans med andra
församlingar.

STEG PÅ VÄGEN

• Uppleva närhet och
gemenskap med barnen.

• Lyssna till och sjunga enkla
sånger till Gud.

• För att skapa en plats dit unga vill
komma behöver de känna att de är
prioriterade.

STEG PÅ VÄGEN

MÅL

VÄXA I VARDAG

VÄXA I VERKSAMHET

STEG PÅ VÄGEN

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN

UPPTÄCKAREN

FOKUS

• Jag är skapad till att leva i en relation till Gud
• Jag kan följa Jesus som vill hjälpa mig i livet
• Jag får pröva att leva ut Guds kärlek i mötet med
andra
• Jag övar mig på att vårda och älska naturen

FOKUS

• Jag kan alltid lita på Gud
• Gud vill vara min vän
• Jag vill vara mot andra som jag vill att de ska
vara mot mig
• Gud har gett skapelsen som gåva att ta hand om

FOKUS

FOKUS

FOKUS

• Gud har skapat mig
• Gud älskar mig
• Jesus vill att vi ska vara vänner med varandra
• Gud har skapat världen

INGENJÖREN

FOKUS

FORSKAREN

ARTISTEN

• Djupna i min personliga relation
till Gud och pröva att leva ut Guds
kärlek till andra.

• Bibelskola, internationellt
praktikarbete eller vara anställd i
församling*

• Regelbundet möta sig själv och
sina andliga behov till vila och eftertanke, stillhet och bön.

• Retreat

• Låta de gemensamma gudstjänsterna ha medveten plats och ett
uttryck som når unga vuxna.

• Gudstjänst

• Styrelseuppdrag och påverkan

• En upplevelse av tillhörighet i församlingen, med möjlighet till påverkan och utveckling.

• Styrelseuppdrag och påverkan

• Ledaruppdrag

• Ledaruppdrag

• Låta unga pröva olika ledarroller bland barn, gudstjänst, media,
praktiskt osv. utifrån ett gåvobaserat
perspektiv.

VÄXA I VARDAG
MÅL

VÄXA I VARDAG
MÅL

STEG PÅ VÄGEN

• Ett tillfälle i veckan för djupare
gemenskap med fika, samtal, Bibel,
bön för varandra.

• Husgrupp*

• Hjälpa unga att landa i sitt
vuxenblivande genom att få en
medvandrare bland de som
vandrat med Gud en tid.

• Medvandrare i tro*

•
•
•
•
•
•
•

equmenia.se/materialbanken (16-20 år)
“Allt till barnen - gudstjänst på barns och ungas villkor” ur boken
“Teologi för församlingsbruk” Camnerin / Jonsson (red)
“Puls: Om tro och idrott – för vinnare och alla oss andra”
“Medvandrare – ett häfte om att växa tillsammans i lärjungaskap”,
SALT & Equmenia
“Utrustad och delaktig” Reftel, Modéus m fl.
Andaktsmaterial: “5 minuters paus”,
“Minutbibeln”
Bibel: “Bibel 2000”,
“The Message Nya Testamentet”

STEG PÅ VÄGEN

• Ett tillfälle i veckan för djupare
gemenskap, gärna över generationsgränser, med fika, samtal,
Bibel, bön för varandra.

• Husgrupp*

• Skapa en struktur för att unga
vuxna får en medvandrare/ andlig
vägledare så att ingen känner sig
utanför gemenskapen.

• Medvandrare i tro*

*FÖRSLAG PÅ RESURSER
•
•

STEG PÅ VÄGEN

MÅL

*FÖRSLAG PÅ RESURSER
•
•
•
•
•
•

equmenia.se/materialbanken (21-25 år)
“Trons årstider - det kristna livets växande och uttryck” ur boken
“Teologi för församlingsbruk” Camnerin / Jonsson (red)
“Medvandrare – ett häfte om att växa tillsammans i lärjungaskap”,
SALT & Equmenia
Apg29 lärjungaskola, Equmenia
Bibel: “Bibel 2000”,
“Svenska Folkbibeln”

