
 
 

Verksamhetsplan 2021 
 
1. Gemenskap 
Rom 12:5 Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är 
vi lemmar som är till för varandra 
 
Equmenia vill arbeta fo ̈r mångald, samhörighet och tillgänglighet sa ̊ att 
varje medlem ska ka ̈nna sig delaktighet i Equmenia. 
 
Kristen tro är för alla. Vi vill sträva efter att Equmenias föreningar är 
gemenskaper som skapar engagemang och aktivt inkluderar alla 
människor. Varje röst är lika viktig. Vi är alla kallade att vara en del av Kristi 
kropp och bara tillsammans kan vi bli en helhet. I det större 
sammanhanget samlar vi kraft och med våra olika erfarenheter kan vi 
stötta varandra.  
 
2. Föreningsutveckling 
Mark 1:17 Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. 
 
Equmenia vill besta ̊ av välmående, växande fo ̈reningar med framtidstro 
som möter behov i närområdet. 
 
Den lokala föreningen är Equmenias grund och vår styrka. Genom 
föreningsutveckling vill vi stärka och inspirera föreningar till att tjäna barn 
och unga i sin omgivning med ett diakonalt förhållningssätt så att fler får 
upptäcka Guds kärlek.  
  
3. Lärjungaskap 
Ef 3:17b -19 Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans 
med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och 
djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills 
hela Guds fullhet uppfyller er. 
 
Equmenia vill vara en del av barns och ungas va ̈g till en personlig tro på 
Jesus Kristus och tillsammans med Equmeniakyrkan skapa 
fo ̈rutsa ̈ttningar fo ̈r dem att växa in i församlingens gemenskap och 
uppdrag. 
 
Vi vill se unga människor lära känna Jesus och tillsammans med 
Equmeniakyrkan göra steget mellan Equmeniaförening och församling 
kortare. Vi vill utrusta barn och unga för ett liv i församlingsgemenskap och 
lärjungaskap. 
 
4. Ledarskap 
2 Thess 3:5 Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet 
 
Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledarskap genom stöd, 
vägledning och utbildning för att möta barns och ungas behov och 
längtan. 
 
Equmenia är beroende av sina ledare, därför vill vi ge dem goda 
förutsättningar att utföra sitt uppdrag och känna glädje i ledarskapet. 
Genom utbildning och platser för erfarenhetsutbyte vill vi ge metoder och 
bidra till personlig utveckling, så att våra ledare kan fortsätta växa i sitt 
ledarskap och inspirera fler till engagemang.   



 
 
   
5. Profetisk röst 
1 Joh 3:18 Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling 
och sanning 
 
Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barns 
och ungas behov av att få känna sig trygga, sedda och hörda samt 
deras rätt till andlig utveckling. 
 
Vi vill samla all den kraft som finns i vår organisation för att lyfta fram 
barns och ungas perspektiv i samhällsdebatten. Tillsammans med andra 
organisationer vill vi vara med och bygga det samhälle som våra barn och 
unga växer upp i, ett hållbart samhälle där deras välmående och bästa är i 
fokus i enlighet med barnkonventionen. 
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