VERKSAMHETSPLAN
2021

VISION
Vi vill vara en organisation där
barn och unga får växa i gemenskap
med varandra och Jesus.

Verksamhetsplan 2021

Equmenia väst regionala scoutläger 2022.
Läs mer på equmenia.se/vast/

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 väst är en av Equmenias sju regioner i Sverige. Equmenia väst 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”.

LED MED DITT LIV
Equmenias ledarbok
Vad innebär det att leda sig själv? Hur leder man i kyrkan? Kort
sagt presenterar denna inspirerande bok hur vi kan få leda
med våra liv i mötet med barn och unga i våra sammanhang.
Under våren 2018 kom Equmenias gemensamma ledarbok.
Boken är ett resultat av drömmar, tankar och en gemensam
längtan kring vad vi vill ge barn och unga. Equmenias nationella styrelse beskriver denna bok som rörelsens gemensamma
vision. Vi i den regionala styrelsen för Equmenia väst har tagit
oss an boken för att låta den genomsyra vår verksamhetsplan.”

TIPS: Ta del av webbutbildningen
”Led med ditt liv” som bygger på
ledarboken. Utbildningen följer
bokens struktur och innehåll. Läs
mer på equmenia.se/utbildning/
webbutbildning/

Led med ditt liv – Fyra grunder för att leda
unga, Sternegård, 2018, Marcus förlag
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Hur vill vi gestalta vår vision?
Equmenia väst 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 i 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 till 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 västs 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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Puls-loppet på Hönö

Nyårsläger Snowlo
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Vad vill vi göra?
Equmenia väst vill vara en organisation där barn och unga växer i gemenskap med
varandra och Jesus. För att än tydligare röra oss i denna riktning har vi tagit ut tre
övergripande riktningsmål:

Mål 1. Vi vill söka Jesus och hans vilja i världen		

s.8

1.1 Vi vill inspirera och utrusta våra ledare till att söka Jesus genom bl.a.
andlig vägledning, retreater och pilgrimsvandringar
1.2 Vi vill inspirera och utmana våra ledare att söka Jesu vilja för världen
genom bl.a. evengelsation, missionsresor, socialt arbete, Alpha-kurser
1.3 Vi vill stödja barn- och ungdomsanställda att växa som ledare 		
fortbildning samt handledning

Mål 2. Vi vill bygga gemenskap 				 s.12
2.1 Vi vill stärka och utrusta våra föreningar/församlingar att bygga
gemenskaper i vilka barn och unga känner sig hemma
2.2 Vi vill motivera till engagemang och delaktighet i den lokala förening
– en samt i regionens arbete
2.3 Vi vill möta föreningarnas behov av inspiration och utbildning

Mål 3. Vi vill verka för barn och ungas bästa		

s.16

3.1 Vi vill tillsammans med våra föreningar planera, skapa och samordna
lägerverksamhet för barn och unga
3.2 Vi vill arbeta med metoden scout för att söka Jesus, bygga gemenskap
samt lära känna och vårda naturen
3.3 Vi vill arbeta för att stötta och involvera barn och ungdomar som är
speciellt utsatta i vårt samhälle
3.4 Vi vill utveckla koncepten PULS-kids, Soulchildren och fotbollslägret
under 2021
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Mål 1
VI VILL SÖKA JESUS OCH HANS VILJA
Varför ska vi söka Jesus och hans vilja?
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 med en medvetenhet 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 om 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?
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 de 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.

Läs mer i kap 1-4 i Led med ditt liv

TIPS
Uppdrag Väst är Equmeniakyrkans satsning
för att stödja församlingar i bl.a. gudstjänst, evangelisation och ungdomsmöten.
Rickard Lundgren är ansvarig för att bygga
evangelisationsteam i samarbete med
ungdomspastorerna i vår region.

Är du intresserad att vara med i eller få besök av ett evangelisationsteam i vår region?
Kontakta Marcus Olsson via mail
marcus.olson@equmeniakyrkan.se
eller telefon 0761-60 91 79.
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Vad vill vi göra för att söka Jesus och hans vilja?
1.1 Vi vill inspirera och utrusta våra ledare att söka Jesus genom bl.a. andlig
vägledning, retreater och pilgrimsvandringar
•

Vill 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/eller 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. Se tips!

•

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

•

Vi vill skapa möjligheter för unga
vuxna att gå bibelskola.

TIPS
Retreat med personlig vägledning
för unga vuxna torsdag till söndag
på Styrsö. För ideella ledare mellan
18-30 år som även önskar samtal med
andlig vägledare under kommande år.
Kostnad: 700 kr. Retreaten är
subventionerad med 2300 kr/pers
Läs mer!
styrsomissionskyrka.se/retreat
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TIPS
Apg29 –
 Equmenias internationell lärjungaskola
equmenia.se/apg29

Glokal – praktiktermin i lokal
församling i Japan, Ecuador eller Indien
equmenia.se/glokal

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

I samarbete med kyrkan vill vi bygga och samordna team i olika
församlingar. Teamen kommer sedan att resa ut i regionen för att
stödja församlingar i gudstjänst, evangelisation, ungdomsmöte mm.
Vi kallar denna satsning för Uppdrag Väst. Se tips!

•

Vi vill hjälpa unga människor att göra missionserfarenheter genom 		
bl.a. Apg 29 lärjungaskolor.

..

"Jag vill vaxa
som
..
ledare och larjunge!"
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Ungdomsledarutbildningen

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

Vår strävan är att samtliga ungdomsledare i regionen skall ha tillgång
till extern handledning (dvs. handledning av någon som inte är en del
av den aktuella församlingen).

•

Arrangera retreat anpassade för barn- och ungdomsanställda.

•

Genomföra kickoff och fortbildningsdag för barn- och 			
ungdomsanställda.

•

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

TIPS
Ungdomsledarutbildningen är en utbildning för alla anställda ungdomsledare
inom Equmenia/Equmeniakyrkan, även de
som redan är i tjänst eller har arbetat i flera
år. Syftet är att ge alla ungdomsledare i
Sverige en gemensam grund och mötesplats, samt att stärka ungdomsledarna i sin
roll som ledare och församlingsanställda.

Syftet är framförallt att:
- Ge ungdomsledare glädje och inspiration
i arbetet
- Skapa ett socialt kontaktnät
- Ge redskap, handledning och utbildning
till att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt
Läs mer! equmeniakyrkan.se/uu
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Mål 2
VI VILL BYGGA GEMENSKAP
Varför vill vi bygga gemenskap?
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 han 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 den gemenskap som gestaltar
Jesu vision om Guds rike. Kyrkan har fått detta i uppdrag ifrån Gud och allt som
kyrkan gör handlar om det.

Hur vill vi bygga gemenskap?
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 gudtjänstfirande gemenskapen.

•

Skapa engagemang och delaktighet för barn och ungas bästa.

Läs mer i kap 5-8 i Led med ditt liv

..
..
..
..
"Jag drommer om att fa se barn och unga uppleva Guds karlek."
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Vad vill vi göra för att bygga gemenskap?
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 församlingar 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. Se tips!

•

Vi vill tydligare presentera våra fonder
och föreningarnas möjlighet att söka
ekonomiska medel. Se tips!

•

•

Vi vill ta fram en statusrapport för
läget i föreningarna i Equemnia väst
tillsammans med kyrkan. Detta för
att i nästa steg arbeta för att kunna
strategiskt stötta de församlingar
som behöver extra stöd.
Vi vill särskilt fokusera på att stötta
föreningarna i Dalsland och Halland
bl.a. genom vår satsning Uppdrag Väst.

BRA IDE
MEN SAKNAR PENGAR?
Det finns många möjligheter att
söka pengar till att stötta enskilda
barn och unga för att kunna delta på
läger eller event. Det är också möjligt
att söka pengar för projekt tex. missionsresa, lokala satsningar mm.
Läs mer! equmenia.se/vast

TIPS
Drömfabriken ger föreningar verktyg för
utveckling. Alla föreningar mår bra av en
genomlysning ibland, oavsett om allt rullar
på eller det gnisslar i maskineriet.
Få hjälp att se styrkorna och ta vara på
möjligheterna för tillväxt och utveckling i din

Equmeniaförening. Drömfabriken pågår
under ett år med tre träffar för förening och
styrelse.
Vill du veta mer? Kontakta vår föreningsutvecklare Mikael Nilsson, 070-710 61 72,
mikael.nilsson@equmenia.se

Verksamhetsplan 2021
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Digital regionstämma från Floda

1

MANGFALD!
Vill ni arbeta för större
mångfald, inkludering och
integration i era gemenskaper
och verksamheter?

Läs mer! equmenia.se/
mangfaldstraning
2.2 Vi vill motivera till engagemang och delaktighet
i den lokala föreningen samt i regionens arbete

14

•

Vi vill verka för att minst 45 st (50%) föreningar är representerade på
regionstämman.

•

Vi vill göra regionsstämman till en mötesplats för delaktighet och 		
engagmenang för våra medlemmar.

•

Vi vill stärka Equmenias vision samt teologiska och historiska 		
identitet hos våra föreningar, medlemmar och deltagare genom att 		
utveckla vår verksamhetsplan samt göra den mer lättillgänglig 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.
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2.3 Vi vill möta föreningarnas behov
av inspiration och utbildning
•

Vi vill kunna erbjuda 		
Equmenias kursutbud. →

•

Vi vill presentera vårt 		
trygghetsdokument som 		
är en ledarpolicy och 		
samtalsmaterial kring att
vara ledare inom Equmenia.

•

•

•

Vi vill hjälpa våra 			
församlingar att arbeta med 		
miljöfrågor lokalt.
Vi vill erbjuda hjälp 		
och stöd i föreningsteknik, 		
demokratiträning och
föreningsengagemang.
Vi vill erbjuda utbildning och
stöd kring registerprogrammet REPET. I Repet 		
kan du sköta din förenings
medlemsregister, sammanställa statistikrapporten och 		
göra utskick.

Våra kurser och
utbildningar
Led med ditt liv – en lättillgänglig och
praktisk kurs för alla som har ett ledaruppdrag. Kursen utgår från boken
Led med ditt liv.
Trygga möten – om att förebygga och
upptäcka övergrepp.
Alla barn är lika olika – att möta unga
i behov av särskilt stöd.
Roligare möten – om att arbeta tillsammans i styrelser och ledarskap.
Kan det hända i din förening? – en
utbildning kring säkerhet i verksamheten.
Andaktskurs – en workshop om att
skapa och hålla andakt i barn och
ungdomsgrupper.
Equmenialedarkursen – en kurs i fyra
delar kring att vara ledare i Equmenia.
Ska’ut – Equmenias grundläggande
scoutledarutbildning som riktar sig till
scouter och ledare från 16 år.
Leda scouting – kort introduktionskurs
för scoutledare inom Equmenia.
Mer info se equmenia.se/vast

Mål 3
VI VILL VERKA FÖR BARN OCH UNGAS BÄSTA
Varför vill vi verka för barn och ungas bästa?
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 till samtal
samt ge förslag på idéer kring att dela tro och liv i vardagen.

Hur vill vi verka för barn och ungas bästa ?
Det vill vi göra genom att inbjuda barn, 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 inkluderade 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.

Läs mer i kap 9-12 i Led med ditt liv

Vad vill vi göra för att verka för barn och ungas bästa?
3.1 Vi vill tillsammans med våra föreningar planera, skapa och samordna lägerverksamhet för barn och unga
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•

Anordna läger för tonåringar: fyra vinterläger, tre sommarläger, ett
fotbollsläger och ett sommarkonfirmationsläger.

•

Anordna läger för barn: ett barnkörläger.

•

Vi vill samordna minst 10 läger under 2021. Varje läger har sitt eget
mål och syfte som redovisas i respektive lägers dokumentation.

•

Styrelsen samt anställda har för avsikt att besöka alla våra läger i den
mån som är möjlig.
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Sandra Wristel och Peter Karlbom är lägerchefer för regionscoutläger 2022.
Har du tankar, idéer, vill du engagera dig i en särskild fråga eller uppgift, höra
av dig till: peter.karlbom@equmenia.se eller sandra.wristel@gmail.com.

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

Vi vill hjälpa kårerna att hitta samarbeten inför läger, Kämpalekar (två st), Vinterting (ett st) och andra arrangemang.

•

Vi vill tillsammans med Scoutkommittén implementera metod BRUD*
i vårt scoutarbete under 2021. (*Berättelser, Relationer, Upplevelser och
Delaktighet)

•

Vi vill att scoutkommittén möts tre gånger per termin samt är
delaktig i förbundsgemensamma arbetsgrupper.

•

Vi vill planera för ett regionscoutläger år 2022.

TIPS
Hur kan vi uppmuntra till rörelseglädje och
samtidigt berätta om Jesus? Vi hjälper
gärna till med att utveckla eller starta Puls
för barn! Praktik varvas med pedagogik och
andaktsförslag. Vi fokuserar på tre varianter
att leda barn genom lek och idrott:
Söndagsskola Puls, Dans, Play.
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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/
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.

•

SAKNAR DU
IDEER OCH INSPIRATION?
Kolla in Equmenias materialbank
där du kan få idéer och inspiration
för exempelvis nästa tonårssamling eller
scouthajk. Här finns material och tips för
verksamheter i Equmenia.
Läs mer!
equmenia.se/materialbanken

Vi vill verka för att barn och unga
som har beroendeproblematik får
stöd med hjälp av Equmenias
satsning Suntprat. Se tips!

3.4 Vi vill mer specifikt utveckla koncepten PULS-kids, Soul Children och 		
fotbollslägret under 2021
Att under 2021 utveckla och lansera konceptet PULS-kids med 		
målgruppen 8-12 år.

•

Marknadsföra och utveckla barnkörs-		
konceptet Soul Children i vår region. Se om
det är möjligt och intresse finns att arrangera
ett Soul Children-läger under 2021.

I

•

•

Utveckla och nylansera fotbollsläger på
Öckerö under 2021.

TIPS

..
ARETS BASTA
..
FOTBOLLSLAGER
0

Preliminärt datum
juni 2021
på Öckerö

Suntprat är Equmenias projekt som vill
verka för öppna samtal kring alkohol och
alkoholkultur, droger, nätpornografi, sociala
medier och gaming. Hur vill vi göra det?
Genom att möta unga där de är, genom
sociala medier och personliga
möten. Vi vill nå ut till barn och unga
samt inspirera och uppmuntra deras ledare, pedagoger och föräldrar till att ta i de
här frågorna.
Läs mer! equmenia.se/suntprat

Equmenias fotbollsläger

TIPS
Bli Equmeniamedlem! En förening skulle inte finnas
om det inte fanns några medlemmar. Så är det också
med Equmenia västs föreningar, och med Equmenia i
hela Sverige.
Bra grejer med att vara medlem i Equmenia
•

Tillsammans blir vi starka

•

Equmenia är en röst i samhället

•

Din förening får hjälp och stöd

•

Din förening får pengar för att du är medlem

•

Du blir en del av Scoutrörelsen

Det finns två sätt att bli medlem i en Equmeniaförening.
Det ena är att betala en avgift och det andra genom din
underskrift. Kolla med din förening vad som gäller hos er!
Läs mer! equmenia.se/forening/medlemmar

..
Las mer!

equmenia.se/
sondagsskola/
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Equmenia väst verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen beskriver
varför Equmenia väst 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 västs 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 väst
är en av dem, vilken är indelad
i sex närområden. Idag består
Equmenia väst av 90 föreningar
med ca 5000 medlemmar i 155
församlingar.
Har du frågor eller funderingar?
Kontakta regionsamordnare
Skander Kurtin
skander.kurtin@equmenia.se
076-947 54 10, equmenia.se
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