Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Efter en härlig sommar börjar det nu bli dags för höst. Här kommer
terminens första nyhetsbrev  fullproppat med tips och matnyttig
information! Skicka gärna vidare brevet till alla som du tror kan vara
intresserade i din förening, så siktar vi mot ett riktigt roligt läsår
tillsammans. Nu kör vi!

Equmenias idébank  bästa hjälpen inför höstens planering!
Under våren har Equmenia lanserat en idébank  ett superverktyg som underlättar
vilken terminsplanering som helst. Där finns något för alla smaker, och många av
aktiviteterna funkar oavsett om gruppen ses live eller digitalt. Perfekt nu inför hösten!

Idébanken

För stadens bästa, 89 oktober
I staden finns många människor som lever under olika förutsättningar. Vissa lever
under goda förutsättningar medan andra lever i socioekonomiskt utsatta miljöer.
Equmenia vill hjälpa barn och unga att växa oavsett vilket sammanhang de lever i. Vi
vill finnas till för staden. Med denna helg vill vi inspirera till och utbilda för ledarskap i de
miljöer som kan ses som mer utsatta. Det blir föreläsningar, samtal och berättelser om
hur det är att vara ledare för barn och unga som finns i dessa sammanhang.
89 oktober ses vi i Lövgärdet, Göteborg. Varmt välkommen till inspirationshelgen ”För
stadens bästa”.

För stadens bästa

Motionera och nominera senast 19
augusti
Finns det något som du vill förändra inom Equmenia?
Skicka då in en motion till riksstämman (1921 november,
Värnamo). På riksstämman tas sedan beslutet om
motionen ska arbetas vidare med eller inte.
Vet du någon eller vill du vara med och påverka i
Equmenia? Det är dags att nominera till Equmenias
styrelse! Styrelsen behöver t.ex. en ny ordförande. Läs
mer på sidan för motioner och nomineringar.

Motionera och nominera

Heja er!
Vi har fått in drygt 50 000kr till Alla på samma kula via
Pulsruset under sommaren – kul! Vi vill peppa er att
ordna Pulsrus under hösten! Målet är 90 000kr under
2021, så vi är mer än halvvägs! Heja!

Arrangera ett Pulsrus

Webbutbildningen Led med ditt liv – För
ledargruppen
Equmenia erbjuder flera utbildningsmöjligheter för ledare
och ledargrupper. Ett förslag nu inför höstterminen är att
gå igenom webbutbildningen som skapats utifrån boken
Led med ditt liv. I den finns korta filmer som kan
underlätta förståelsen för sådant som tas upp i boken.
Det webbaserade utbildningsmaterialet består även av
samtalsfrågor och praktiska övningar som passar bra att
arbeta med i ledargruppen.

Led med ditt liv

Ny video av Equmenia Ton
Tidigare i år släppte Equmenia Ton "Kalla mig tillbaka"  en sång som handlar om att
Gud går bredvid, även om det inte alltid känns så. Under sommaren gjordes en
koreografi till låten, och det finns nu en härlig musikvideo ute på YouTube. Videon
funkar bra i gudstjänstsammanhang, under förbönsstunden eller som
diskussionsunderlag i smågruppen. Eller varför inte tolka koreografin med den lokala
dansgruppen?

YouTube

Spotify

Equmenia Ton

Barnens tankesmedja Challenge
Att cykla så långsamt som möjligt utan att trilla av är inte det lättaste, men att lära sig
cykla i smyg är ännu svårare. I Barnens tankesmedja Challengeutmaningen
"Cykelsmyg" får vi testa på att cykla långsamt och lära känna systrarna Sharifa och
Akhi som lärde sig cykla i smyg! Barnens tankesmedja Challenge är ett gäng
utmaningar som passar verksamheter med barn i åldrarna 812 år där ledare och barn
får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden.
Klicka på knappen nedan för att hitta till alla utmaningar!

Barnens tankesmedja Challenge
Barnens tankesmedja Challenge har också ett färdigt hajkupplägg och Barnens
pilgrimsvandring  ett upplägg som knyter an till Pilgrims walk for future.
Ha så kul och lycka till!

Om ni testar Barnens tankesmedja Challenge vore det jätteroligt att höra vad ni tycker!
Skicka i så fall ett mejl till julia.sjostrom@equmenia.se och dela era erfarenheter.

Equmenias bildbank – nu med nya illustrationer!
Equmenia har en bildbank med material som ni kan använda er av för att marknadsföra
och informera om allt bra ni gör i er förening. Bilderna kan till exempel användas för
affischer, inlägg i sociala medier eller till lägerfoldrar. Genom att vara en
Equmeniaförening får man tillgång till olika resurser och stöd, till exempel den här
bildbanken. Lösenordet som ni använder för att komma in i banken är
”Equmeniabilder!”.

Bildbanken

Två program om Suntprat –
redo att användas!
Suntprat har i samarbete med Scouterna
tagit fram två upplägg att genomföra på
träffar med sin ungdomsgrupp. De är
speciellt anpassade för scouter men
passar även andra grupper. Träffarna går
att göra fysiskt eller digitalt.

Om ni genomför programträffarna kan ni
ge deltagarna märket för Suntprat att sy
fast på sin scoutskjorta (eller på annat
klädesplagg eller varför inte på en
ryggsäck?) Tygmärket köps via
Scoutshopen.

Programmen

Webbföreläsning om Suntprat
Tweens
Save the date! Onsdag 27 oktober 18.30
blir det ett webinar om Suntprat Tweens.
Material, info, inspiration för dig som möter
912 åringar. Suntprat tweens handlar bl.a
om om självkänsla, psykisk hälsa,
relationer och livet online.

Sökes! Föreningar som vill göra insamlingar till Världens Barn
I slutet av september är det dags för insamlingen till Världens Barn. Sveriges största
insamling där tusentals är med och engagerar sig, däribland många
Equmeniaföreningar. Nu vill SVT och SR veta vad som görs för Världens Barn och
kanske är det till just er förening de kommer och gör en intervju. Allt engagemang
räknas om det så är korvförsäljning, slå rekord i antal sekunder ni kan stå på händer
eller att bygga Barnens tankesmedja Challenge Dominoeffekt.
Mejla Atle Svanberg så kanske någon reporter kommer på besök hos er!
atle.svanberg@equmenia.se
Diakonia är en av organisationerna som arbetar för Världens Barn och får del av
insamlingen. Läs mer på Diakonias webbsida om vad pengarna går till och vad ni kan
göra för Världens Barn.

Riktlinjer gällande Covid19
På Equmenias sida angående riktlinjer kring covid19 finns uppdaterad information.
Bland annat finns en checklista på saker vi bör tänka igenom när vi arrangerar
aktiviteter.
Kontakta din Equmeniaregion om du har frågor kring riktlinjer och liknande.

Coronasidan

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!
Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet.
GDPR – dina personuppgifter hos Equmenia

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi påminna dig om dina rättigheter för dina personuppgifter.
Du får detta meddelande för att du har en funktion i din lokala Equmeniaförening (ordförande, kassör eller liknande),
anställd i församling eller har registrerat dig för Equmenias nyhetsbrev.

Postman

