
Equmenia Väst förslag till verksamhetsplan 2021

Mål 1. VI VILL SÖKA JESUS OCH HANS VILJA

VARFÖR VILL VI SÖKA JESUS OCH HANS VILJA? (Syfte):Att söka Jesus innebär att ge honom det dyrbara – vår uppmärksamhet. Detta är att lyssna efter hans röst och att fråga oss själva vilket liv vi vill 

leva. För om vi vill leda andra och ha trovärdighet behöver vi leva våra liv, medvetna om vår riktning, vilka vi är och vilka som är våra förebilder. 

Att vara ledare i Equmenia Väst handlar kort sagt om att först lära sig att leda sig själv. Därefter att leda tilllsammans som kyrka, för att sedan ge 

vidare till barn och unga. Därför tror vi att ledarskap handlar om ditt liv, då vi leder från insidan och ut. Kompassen på denna vandring är Jesus 

själv.

Hur vill vi söka Jesus och hans vilja? (metod):

Equmenia Väst vill gestalta denna vision genom att hjälpa våra ledare att:

Få fatt i sin egen berättelse, reflektera över hur den relaterar till kristen tro samt träna sig i att dela den.

Odla kärleksfulla relationer, bygga gemenskap samt utveckla ett tjänande ledarskap.

Söka och uppleva Guds närhet i vardagen, regelbundet träffa en andlig vägledare samt fira gudstjänst.

Få fatt i sin passion och gåvor som Gud gett en. 

Fundera över sina prioriteringar i livet och utifrån det få hjälp att se hur en kan få bli delaktig i att gestalta Jesu vision om Guds rike i vardagen.

Vad vill vi göra för att söka Jesus och hans vilja? (aktiviteter):

1.1 Vi vill Inspirera och utrusta våra ledare att söka att söka Jesus genom bl.a. andlig vägledning, retreater och pilgrimsvandringar

Vi vill:

Arbeta för att unga vuxna (18-30 år) i större utsträckning får möjlighet att utvecklas och växa i sin tro, vilket vi tror främst sker i föreningen och 

församlingen. Utöver det vill vi arrangera retreater med starkt subventionerat pris som vänder sig till unga vuxna som inte är församlingsanställda 

och som också är villiga att delta i andlig vägledning under ca. ett års tid. Målet är att 10 unga vuxna skall vara en del av detta vägledningsår under 

2021.

Skapa förutsättningar för att boken Led med ditt liv ska bli lättillgänglig för våra ledare och läst av så många som möjligt att våra ledare.

Skapa möjligheter för unga vuxna att gå bibelskola.

Arrangera ett unga vuxna event med fokus på andlig fördjupning i form av en Taizé-helg på Lia gård i Norge med plats för omkring 45 unga vuxna.

Arrangera ett unga vuxna event med fokus på tro och idrott, Pulsweekend. 

1.2 Vi vill inspirera och utmana våra ledare att söka Jesu vilja för världen genom bl.a. evangelisation, missionsresor, socialt arbete och Alpha-

kurser

Vi vill:

I samarbete med equmeniakyrkan bygga och samordna team i olika församlingar. Teamen kommer att resa ut i regionen för att stödja 

församlingar i gudstjänst, evangelisation, ungdomsmöte mm. Vi kallar denna satsning för Uppdrag Väst. 

Föra ihop unga människor som flyttat till en ny stad med en församling i Equmeniakyrkan eller en Equmeniaförening med hjälp av Equmenias 

satsning Flytthjälpen.

Hjälpa unga vuxna att få missionserfarenheter genom bl.a. Apg 29 lärjungaskolor.

1.3 Vi vill stödja barn- och ungdomsanställda genom fortbildning, handledning samt andlig vägledning  

Vi vill:

Att samtliga ungdomsledare i regionen skall ha tillgång till extern handledning (dvs. handledning av någon som inte är en del av den arbetsgivande 

församlingen). 

Genomföra kickoff och fortbildningsdag för barn- och ungdomsanställda 

Säkerställa att så många som möjligt av våra ungdomsledare är del av Ungdomsledarutbildningen.

Mål 2. VI VILL BYGGA GEMENSKAP 

VARFÖR VILL VI BYGGA GEMENSKAP?

(Syfte):

Som en del av kyrkan står Equmenia mitt i en gemensam berättelse: kyrkans historia och framtid. Det är en berättelse som hänger samman med 

en större berättelse — den som berättar om Gud och världen som Gud älskar; om människor som vandrar tillsammans med Jesus; om drömmen 

om en värld i vilken hela vår planet lever tillsammans i frihet och rättvisa, i fred och frid med varandra och Gud. I denna berättelse inbjuds hela 

världen att vara med i bygget av en gemenskap som gestaltar Jesu vision om Guds rike. Kyrkan har fått detta uppdrag ifrån Gud och allt kyrkan gör 

handlar om det. 



HUR VILL VI ARBETA FÖR ATT BYGGA GEMENSKAP? 

(Metod): 

Equmenia väst vill gestalta denna vision genom att stärka och utrusta våra föreningar i uppdraget att göra församlingen och föreningen till en 

gemenskap där vi: 

Reflekterar över kyrkans och församlingens historia och framtid; inbjuder barn, unga samt deras familjer att ta del av samt bli en del av denna 

berättelse.

Bygger gemenskap där barn och unga samt deras familjer får uppleva djupa relationer i en trygg, inkluderade, generations- och 

kulturöverskridande församling.

Inbjuder och inkluderar barn, unga samt deras familjer till att tillsammans uppleva och ledas av Gud i den gudstjänstfirande gemenskapen.

Skapar engagemang och delaktighet för barn och ungas bästa 

2.1 Vi vill stärka och utrusta våra föreningar/församlingar att bygga gemenskaper i vilka barn och unga känner sig hemma

Vi vill:

Stärka och utrusta åtta utvalda föreningar under 2021 att bygga gemenskaper i vilka barn och unga kan vara sig själva och känner sig hemma. Det 

vill vi göra genom att arbeta med konceptet Drömfabriken. Målet är att 50 föreningar/församlingar har arbetat med Drömfabriken innan år 2023. 

Tydligare presentera våra fonder och föreningarnas möjlighet att söka ekonomiska medel.

Särskilt fokusera på att stötta föreningarna i Halland genom bland annat satsningen Uppdrag Väst.

2.2 Vi vill motivera till engagemang och delaktighet i den lokala föreningen samt i regionens arbete

Vi vill:

Verka för att minst 45 st (50%) föreningar är representerade på regionstämman.

Göra regionstämman till en mötesplats för delaktighet, engagmenang och idéutbyte för våra medlemmar.

undersöka möjligheten att utveckla en digital lösning för Equmenia väst stämma. Allt för att möjligöra ett större deltagande.

Stärka Equmenias vision samt teologiska och historiska identitet hos våra föreningar, medlemmar och deltagare genom

att utveckla vår verksamhetsplan samt göra den mer lätttillgäng och förståelig för våra föreningar och medlemmar.

Bli fler medlemmar i Equmenia Väst genom att via uppsökande kontakt stötta föreningarna med medlemsfrågor.

att equmenia västs digitala kanaler ska utgöra en plattform för de lokala föreningarna att dela sina berättelser med varandra. 

2.3 Vi vill möta föreningarnas behov av inspiration och utbildning 

Vi vill:

Erbjuda Equmenias kursutbud.

Hjälpa våra föreningar att arbeta med miljöfrågor lokalt.

Erbjuda hjälp och stöd i föreningsteknik, demokratiträning och föreningsengagemang.

Erbjuda utbildning och stöd kring medlemsregisterprogrammet Repet.  

Mål 3. VI VILL VERKA FÖR BARN OCH UNGAS BÄSTA 

VARFÖR VILL VI VERKA FÖR BARN OCH UNGAS BÄSTA? 

(Syfte): 

Equmenia vill se barn och unga växa i gemenskap med varandra och Jesus. Jesus står på barnens sida – det vill vi också göra! Vi vill erbjuda barn 

och unga en gemenskap där de känner att de kan vara sig själva och känna sig hemma. Vi vill forma en medveten och ansvarsfull verksamhet, där 

vi tar vara på barns och ungas förutsättningar. Vi vill göra föräldrar (vårdnadshavare) delaktiga, bjuda in till samtal samt ge förslag på ideer kring 

att dela tro och liv i vardagen. 

HUR VILL VI VERKA FÖR BARN OCH UNGAS BÄSTA ?

(Metod) 

Det vill vi göra genom att inbjuda barn och unga samt deras familjer att ta del av:

Berättelser som skapar mening och vägledning — bibelberättelser, kyrkans tradition och våra personliga erfarenheter.

Relationer som stärker en god och djup gemenskap — genom vänskap, respekt samt trygga och inkluderande miljöer.

Upplevelser som inbjuder till personliga erfenheter av Guds kärlek.

Delaktighet som involverar och engagerar barn, unga samt deras familjer i Equmenias och kyrkans tro och liv. 

VAD VILL VI GÖRA FÖR ATT VERKA FÖR BARN OCH UNGAS BÄSTA? 

(Aktiviteter)

3.1 Vi vill tillsammans med våra föreningar planera, skapa och samordna lägerverksamhet för barn och unga 

Vi vill:

Samordna minst 10 läger under 2021: bl.a. vinterläger, sommarläger, konfirmationsläger, fotbollsläger och barnläger. 

Att styrelsen och anställda besöker både ledarsamlingar inför läger samt själva lägrena som Equmenia samordnar i den mån det är möjlig.

3.2 Vi vill arbeta med metoden scout för att söka Jesus, bygga gemenskap samt lära känna och vårda naturen 

Vi vill:

Hjälpa scoutkårerna att hitta samarbeten inför läger, Kämpalekar, Vinterting och andra arrangemang.



Tillsammans med Scoutkommittén implementera metod BRUD i vårt scoutarbete under 2021 - Berättelser, Relationer, Upplevelser och 

Delaktighet.

Att scoutkommittén möts tre gånger per termin och är delaktig i förbundsgemensamma arbetsgrupper.

Planera för ett regionscoutläger år 2022.

3.3 Vi vill arbeta för att stötta och involvera barn och ungdomar som är speciellt utsatta i vårt samhälle

Vi vill:

Arbeta för att integration och mångfald ska vara en naturlig del av vår lägerverksamhet. 

Aktivt stötta och skapa engagemang för scoutprojektet i stadsdelen Lövgärdet i Göteborg, bland annat genom att säkerställa dess framtid, 

ekonomi och självständighet. 

Verka för att barn och unga ska få möjlighet att samtala och reflektera kring svåra ämnen, med hjälp av Equmenias satsning Suntprat.

3.4 Vi vill mer specifikt utveckla koncepten PULS-kids, Soulchildren och fotbollsläget under 2021

Vi vill:

Under 2021 utveckla och lansera konceptet PULS- Kids med målgruppen 8-12 år.

Marknadsföra och utveckla barnkörs- konceptet Soul Children-konceptet i vår region, samt se om det är möjligt och om intresse finns att 

arrangera ett Soul Children-läger under 2021

Utveckla och nylansera fotbollsläger på Öckerö under 2021.


