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VISION
Vi vill vara en organisation där barn och
unga får växa i gemenskap med
varandra och Jesus.
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Varför finns vi?
Equmenias uppdrag är att vara en organisation ”där barn och unga växer i gemenskap
med varandra och Jesus”. Vi är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation. Vi
finns mitt i kyrkan och är en del av visionen om att ”mötet med Jesus Kristus förvandlar
mig, dig och världen”. Tillsammans med kyrkan söker vi Jesus Kristus och hans vilja för
världen, bygger gemenskap och verkar för barn och ungas bästa.
Equmenia Mitt är en av Equmenias sju regioner i Sverige.
Equmenia Mitt har antagit Equmenias vision och vill därmed
verka för att barn och unga i vår region ges möjlighet att
”växa i gemenskap med varandra och Jesus”.
Equmenia Mitt finns som ett stöd till det arbete som
sker i de lokala Equmeniaföreningarna.

TIPS! LED MED DITT LIV
EQUMENIAS LEDARBOK

foto: Equmenia

Vad innebär det att leda sig själv? Hur leder man i kyrkan? Kort sagt presenterar
denna inspirerande bok hur vi kan möta barn och unga i våra sammanhang.
Equmenia har släppt en gemensam ledarbok som vill ge riktning för hela vår
rörelse.

Led med ditt liv Fyra grunder för att
leda unga,
Sternegård, 2018,
Marcus förlag

-2-

VERKSAMHETSPLAN 2020

Hur vill vi gestalta vår vision?
Equmenia Mitt vill gestalta vår vision och vårt uppdrag genom att använda fyra
pedagogiska grunder:

BERÄTTELSER
Vi tror att barn och unga behöver berättelser som ger vägledning i livet. Berättelser som
hjälper oss att förstå vårt ursprung, vårt sammanhang, vår livsmening och uppgift.
Det finner vi i Bibelns berättelser - både i enskilda bibelberättelser och i den stora
berättelsen. I våra föreningar, församlingar och verksamheter vill vi göra dessa
berättelser tillgängliga för barn och unga samt deras föräldrar.

RELATIONER
Vi tror att Gud har skapat varje människa kärlek och genom att ta emot av den kärleken
får vi kraft att älska oss själva och andra. Det är den kärleken vi vill att barn och unga ska
få erfara. Vi tror att den bästa platsen för att erfara detta är i och genom kärleksfulla och
inkluderande gemenskaper. Vår längtan och ambition är att stötta och utrusta våra
föreningar och församlingar att vara sådana gemenskaper.

UPPLEVELSER
Gud söker efter en personlig gemenskap med var och en. I våra verksamheter vill vi
kunna erbjuda möjlighet för barn och unga samt deras föräldrar att göra personliga
erfarenheter av Jesus Kristus samt vara del av en gudstjänstfirande församling

DELAKTIGHET
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. Vi vill ge barn och unga i alla åldrar
utrymme att bli delaktiga i Equmenia mitts och kyrkans vision, mål och arbete. Vi vill göra
detta möjligt genom att stötta och utrusta ledare, föreningar, församlingar, föräldrar samt
alla andra goda krafter som vill verka för samma sak.

Läs mer om dessa fyra pedagogiska grunder i
Equmenias ledarbok Led med ditt liv
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Vad vill vi göra?
Equmenia Mitt vill vara en organisation där barn och unga växer i gemenskap med
varandra och Jesus. För att tydligt arbeta med detta så antar vi varje år en
verksamhetsplan. I den finns fyra övergripande riktningsmål som är grunden för vår
verksamhet. Utifrån de fyra riktningsmålen antar vi varje år ett antal delmål som säger
något mera i detalj vad regionens arbete ska vara.

Riktningsmål
Equmenia Mitt inspirerar och vägleder barn och unga till en personlig tro på Jesus Kristus
och till att bli en del av församlingens gemenskap och uppdrag.
Delmål
1. Att fortsatt anordna en aktivitet för 16-25-åringar med fokus på bibelundervisning, för
att den egna tron skall fördjupas.
2. Region Mitt vill uppmuntra och stötta föreningar att arrangera lokala evangelisationssatsningar.
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LÄRJUNGATRÄNING
Foto: Canva

EVANGELISATION

Foto: Canva

LÄRJUNGASKAP

Foto: Canva

3. Inspirera föreningar till en mångfald av arbetssätt kring bibelläsning.
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TIPS! SUNTPRAT

Det finns en hel del saker som är svåra att prata om. Hur vet man om man dricker för
mycket? Är porr najs, eller problematiskt? Kan en bli beroende av sociala medier?
Suntprat vill öppna för samtal kring alkohol, droger, sociala medier, gaming och
nätporr. Det är områden i vardagen som kan ge oss glädje och kamp, inspiration och
skam och göra att våra liv berikas och förminskas. Att prata om detta med vänner,
vuxna eller familjen är inte alltid helt enkelt. Där vill vi finnas! Vårt uppdrag är att
sätta i gång samtalen!

Foto: Canva

Foto: Canva

Foto: Maria Melin

SUNTPRAT.SE

Foto: Canva

The Message är en av världens mest omtalade bibelöversättningar.
Den kännetecknas av ett språk som är vardagligt,
temperamentsfullt, ärligt och upplyftande. Den är skriven för vår tid
med ett innehåll som står sig i alla tider, tillgänglig för såväl vana
som ovana bibelläsare.
Nu har Equmenia gjort en alldeles egen utgåva! I början och slutet av boken finns
tilläggssidor för att hjälpa läsaren att lättare ta sig an läsningen. Intervjuer varvas
med bibelfakta, tidslinjer och bibelquiz. Att läsa bibeln är inte alltid helt lätt men med
dessa sidor som guidande karta hoppas vi att fler vill ge sig ut på den färden.
På equmenia.se/bibel finns extra material att ladda ner om man vill jobba mer med
The message och bibelläsning.
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TIPS! THE MESSAGE

Foto: Hanna Lindgren
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Riktningsmål
Equmenia Mitt är en mångfaldsrörelse präglad av demokrati, tillgänglighet och
delaktighet. Regionen består av välmående föreningar som möter behov i närområdet
med en mångfald av verksamheter.
Delmål:
4. Att inspirera och stötta föreningar i deras arbete med mångfald och integration.
5. Att utreda hur regionen kan arbeta med ”Kyrka – Skola” frågor.
6. Att tillsammans med projektet Suntprat arrangera 2 temadagar i regionen. En i södra
delen och en i norra delen av regionen.
7. Att på något/några av regionens arrangemang lyfta frågor om hur man kan engagera
sig i samhället.

DIAKONI

Foto: Canva

Foto: Canva

Foto: Canva

KÄRLEK
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TIPS! UTBILDNINGAR
Equmenia erbjuder en mängd olika utbildningar. Kontakta oss om ni är intresserad av något! Vi
kan också anpassa oss efter egna önskemål.
TRYGGA MÖTEN - om att förebygga och upptäcka övergrepp
ALLA BARN ÄR LIKA OLIKA - att möta unga i behov av särskilt stöd
ANDAKTSKURS - om att hålla andakt i barn och ungdomsgrupper
SKA'UT - en scoutledarutbildning
STYRELSEUTBILDNING - om att arbeta tillsammans som styrelse

Riktningsmål
Equmenia Mitt stärker ledare genom stöd, vägledning och utbildning för att på bästa sätt
möta barn och ungas behov och längtan med ett diakonalt synsätt som utrustar till att
möta livet.
Delmål:
8. Erbjuda föreningarna ledarutbildningar. Som Trygga möten, Alla barn är lika olika,
Ska’ut, mm.
9. Tillsammans med studieförbundet Bilda fortsätta förbättra och fördjupa samarbetet
både regionalt och lokalt.

LEDARUTBILDNING
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10. Inspirera och stötta anställda som arbetar med barn och ungdomar i regionens
församlingar och föreningar.
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Riktningsmål
Equmenia Mitt hjälper den enskilda föreningen att stärka sin
identitet och få hjälp att växa. Att känna förtroende för
regionen, samt att känna sig delaktig i ett större
sammanhang.

IDENTITET
Foto: Canva

Delmål
11. Att öka antalet representerade föreningar på
regionstämman sedan föregående år.
12. Arbeta med hur vi kan fördjupa/förtydliga scoutarbetet i
åldrarna 13 år och uppåt.
13. Genomföra och uppmuntra till arrangemang som är
riktade till en bredd både av ålder och verksamhetsområden, för hela regionen.

15. Besöka minst 10 föreningar i regionen. Ha kontakt med
minst 20 ytterligare.
16. Att uppmuntra föreningar att påbörja arbete med
Drömfabriken.

TIPS! DRÖMFABRIKEN
Alla föreningar mår bra av en genomlysning ibland, oavsett om
allt rullar på eller det gnisslar i maskineriet. I Drömfabriken får
föreningen hjälp med detta tillsammans med en
handledare.Verktyget Styrkebaserad Undersökning
(Appreciative Inquiry) används kompletterat med olika
gruppövningar och utbildning i ledarskap.
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GEMENSKAP
Foto: Canva

14. Att göra någon/några satsningar för barn, ålder 7-12 år.
Tex. PULS.

Foto: Hanna Lindgren
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Vilka är ansvariga?
Equmenia Mitt består av ca 40 föreningar. Dessa föreningar får varje år skicka ombud till
regionstämman. Där bestäms bl.a. hur verksamhetsplanen ska se ut och hur arbetet ska
finansieras.
På regionstämman väljs en styrelse som under året är ytterst ansvariga för regionens
gemensamma barn- och ungdomsarbete.

Styrelse 2020
Markus Mattsson, ordförande
Emma Davidson
Josef Granström
Hanna Lindgren
Johannes Johnson
Tilda Lagerhäll
Gustaf Neljesjö
Du kan kontakta styrelsen på styrelsen@regionmitt.se

Personal
Maria Melin, regionsamordnare
Erika Planeskog, föreningsutvecklare

Tack för förtroendet!

TIPS! HITTA MATERIAL
Som Equmeniaförening har man tillgång till en mängd olika material. På equmenia.se finns en
materialbank där man kan ladda ner material för olika åldrar och verksamheter. På hemsidan
finns också en bildbank som föreningarna kan använda.
På Spotify finns Scoutsånger, både med sång och instrumentalt. På plattformen Pinterest har
Equmenia samlat blandade tips och ideer där man kan hämta inspiration.
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Vad är STAG?
Equmenia Mitts styrelse utser ett antal strategiska arbetsgrupper = STAG! Det är sedan i
stagen som man funderar mer kring just sitt område.

PULSstaget
Puls-staget jobbar främst med två saker:
- Att hjälpa föreningar att bilda Puls-grupper. Dels genom att hitta olika idrotts/sportgrupper som redan finns i föreningarna. Dels genom att uppmuntra till bildandet av nya
Puls-grupper.
- Att skapa olika mötesplatser med idrott och Jesus som tema. Kan tex vara regionsmästerskap i innebandy, men lika gärna en ledarutbildning för ledare i Puls-grupper. Eller
kanske en dag om dans eller e-sport.
Du kommer i kontakt med pulsstaget på puls@regionmitt.se

AKTIVITETSHELG

Foto: Hanna Lindgren

PULS-staget har ambitionen att
varje år ha minst en aktivitetshelg,
där man blandar tro och idrott!
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MITTKAMPEN
Sista lördagen i september är det
MittKampen på Ensro, en utmaning för
alla scouter i regionen!
På våren är den digitala MittKampen. Då
träffas kårerna hemma hos sig, men får
anta olika utmaningar som visas online.
Vårens MittKamp infaller lördagen efter
St Georgsdagen

SCOUTstaget
Scoutstaget ansvarar för de frågor i regionen som berör scouting. De ser tex över hur
utbildningssatsningar kan se ut i regionen, eller när det är dags att arrangera olika
scoutarrangemang!
Du kommer i kontakt med scoutstaget på scout@regionmitt.se.

TIPS! BIDRAG
Vill er förening göra saker, men saknar pengar? På Equmenias hemsida finns tips om
olika bidrag och stipender som går att söka. Det är både bidrag som Equmenia själv
delar ut, men även andra bidrag.
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BARN- OCH UNGDOMSstaget (BUS)
Barn och Ungdomsstaget (BUS) ansvarar för det
arbete i regionen som rör barn och ungdomar,
och som inte är scout eller PULS. Det kan tex
handla om att planera in tonårsläger och
ungdomshelger. Satsningar kring barnkörer och
ledare. Eller något helt annat.

Foto: Maria Melin

Du kommer i kontakt med barn- och ungdomsstaget på bus@regionmitt.se

TONÅRSLÄGER
Varje år arrangeras två läger för tonåringar
i regionen. Det är ett på sommaren (v 31)
och ett på nyår.
Precis som med alla arrangemang som
sker i regionen så planeras och genomförs
dessa med hjälp av personer i de lokala
föreningarna.

KRISTENDOMS
-SKOLA

Sjöviks kristendomsskola är ett
tvåveckorsläger med kristendomsundervisning, veckorna efter midsommar.
Skolan sträcker sig över fyra år, med
möjlighet att fördjupa sig ytterligare varje år.
Första året är grunderna i kristen tro och
kan jämställas med konfirmation.

TIPS! SOUL CHILDREN
Soul Children är en körrörelse för 10-16 åringarna som
sjunger gospel, rock, pop, soul & R`n B. Soul Childrenrörelsen finns för att möta dem genom musik som de
känner igen sig i.
Som Soul Children-kör betalar man 1500kr/år (om man är
del av Equmenia eller Salt) och då ingår 2 nya låtar/år
med koreografier och bakgrunder, andaktsmaterial
skrivna för terminens tema, rabatt på alla Soul Childrendagar/festivaler och på ytterligare noter och material.
- 14 -
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TIPS! UNGDOMSLEDARUTBILDNINGEN
Ungdomsledarutbildningen är en utbildning för alla anställda ungdomsledare inom
Equmenia/Equmeniakyrkan. Utbildningen har tagits fram av Equmeniakyrkan
tillsammans med Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola för att ge alla
ungdomsledare i Sverige en gemensam grund och mötesplats, samt för att stärka
ungdomsledarna i sin roll som ledare och församlingsanställda.

Ungdomsledarutbildningen riktar sig till alla ungdomsledare,
även de som redan är i tjänst eller har arbetat flera år.

UTVECKLINGSstaget
Utvecklingsstaget har ett extra ansvar för att se över de frågor som handlar om
föreningars utveckling och utbildning. Staget har också ansvar för att fundera kring
demokratifrågor och hur vi kan utveckla regionstämman.

Foto: Equmenias Bildbank

Foto: Equmenias Bildbank

Utvecklingsstaget kommer du i kontakt med på utv@regionmitt.se
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Var kommer pengarna ifrån?
På Equmenia Mitts regionstämma bestämmer man hur budgeten för året ska se ut. Där
kan man se vad man tror att saker ska kosta och hur man ska få in pengar.
På de flesta arrangemang, som läger och liknande, ska deltagaravgifterna täcka för de
kostnader man har. Men i övrigt så är det tre olika delar som gör att regionen kan ha
anställda och bedriva verksamhet.

Medlemsavgiften
Varje år på regionstämman bestämmer ombuden vad medlemsavgiften till regionen ska
vara. 2020 är medlemsavgiften 50 kronor per medlem.
25 kronor av dessa går till personalkostnader och resten går in i verksamheten.

Landstingsbidrag
Som distrikts/regionorganisation har vi möjlighet att söka bidrag i några av de fem
landsting som regionen täcker. Landstingsbidragen grundar sig både på antalet
medlemmar i regionen och den verksamhet vi gör.

Bidrag från Equmeniakyrkan
För att alla Equmeniaregioner ska ha samma grundförutsättning så ger Equmeniakyrkan
bidrag för att varje region ska kunna ha två 50% tjänster.
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TIPS! LEVA LIVET
Pingst Ung har skapat detta Söndagsskolematerial och Equmenia har under senare år varit
med och bidragit till dess utveckling. Genom detta
samarbete så kan Equmenia erbjuda alla
rapporterande Equmenia-föreningar att
kostnadsfritt tillgå hela Leva Livet materialet!
Leva livet sträcker sig över tre läsår och varje
termin består av fyra spår: Bibeln, Gamla
testamentet, Nya testamentet och
relationslektioner.
Kontakta regionen för att få veta mer.
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Ensro lägergård ligger vid sjön Ensen nära Rättvik i Dalarna.
Ensro är en idealisk plats för läger, kurser och lägerskolor.

ENSRO
LÄGERGÅRD

Vandrings- och cykelleden Siljansleden passerar gården, som
även har bra läge för kanoting och bad med sandstrand.
Gården har en fotbolls- och volleybollplan nyanlagd 2019.

Ensro lägergård är öppen för uthyrning till
grupper med självhushåll perioden majseptember.
Ensro lägergård är en del av Equmenia Mitt

foto: Leanderfotograf

Om Ni har några frågor eller vill boka så
kontakta Veronica Dahlund 070-415 40 75
eller info@ensro.se
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Equmenia Mitts
verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplanen beskriver varför Equmenia Mitt
finns och hur vi vill verka i vår region. Vi beskriver
vad vi kan erbjuda dig och din förening. Därutöver
finner du tips på Equmenia Mitts utbildningar, läger
samt evenemang. Allt vi gör syftar till att barn och
unga ska få växa i gemenskap med varandra och
Jesus.
Equmenia har delat in Sverige i sju regioner.
Equmenia Mitt är en stor region som innefattar
ungefär en tredjedel av Sverige! Equmenia Mitts
uppdrag är att vara till stöd och hjälp för de
Equmeniaföreningar som finns inom området.

KONTAKTA GÄRNA OSS!
mitt@equmenia.se
Regionsamordnare
Maria Melin
070-771 43 84
maria.melin@equmenia.se

Föreningsutvecklare
Erika Planeskog
076-456 84 06
erika.planeskog@equmenia.se

Equmenia Mitts verksamhet sker i samverkan med och med bidrag från:

