VERKSAMHETSPLAN OCH HANDLINGSPLAN 2022
1. GEMENSKAP
Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet så att varje medlem ska
känna sig delaktig i Equmenia.
Under 2022 vill vi i spåren av pandemin, inspirera till gemenskap och samhörighet genom att
uppmuntra befintliga former samt skapa nya former av mötesplatser, stora som små. Vi är alla
kallade att vara en del av Kristi kropp och tillsammans kan vi bli en helhet. I de större
sammanhangen samlar vi kraft och med våra olika erfarenheter kan vi stötta varandra. I de
mindre sammanhangen skapar vi goda förutsättningar för nära och trygga relationer med Jesus
och varandra. I Equmenia känner vi glädje i att vi är många syskon i vår stora familj.
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.
1.1 Att under 2022 skapa fler fysiska och digitala mötesplatser relaterade till spel & kyrka.
1.3 Ta fram marknadsföringsmaterial som relaterar till equmenia gaming att använda i
marknadsföringssyfte, som priser i tävlingar, vid event etc.
1.4 Att strategiskt verka för att Puls ska vara en tydlig och självklar del i Equmenia, både
nationellt, regional och lokalt. “Där Equmenia finns, där finns Puls”
1.5 Stödja de olika läger och Puls-satsningar som görs nationellt och regionalt, som tex
pulsveckor på våra sommargårdar, Hönökonferensen, idrottsläger etc.
1.6 Fortsätt jobba för att föreningar ska få en starkare relation till barn och unga hos våra
systerkyrkor genom olika aktiviteter
1.7 Undersöka möjligheten att under 2023 genom Equmenia vinter – en mötesplats för ökad
gemenskap mellan ledare och unga vuxna som finns i Equmenia och dess närhet.
1.8 Tillsammans med regionerna kartlägga behovet av tonårsläger för äldre tonåringar (16-20
år).
1.9 Equmenia Ton – Under hösten koordinera låtskrivardagar för att möjliggöra att nya
lovsånger skrivs, samt löpande under året projektleda inspelning och release av Equmenia Tons
musik.
1.10 Arbeta för att utveckla “Equmenia Ton” genom att skapa ytterligare plattformar för unga att
mötas på och skolas in i låtskrivande och andra typer av kreativa uttryck, såsom
medieproduktion och dans.
1.11 Planera en kreativ konferens för ungdomar och unga vuxna, där seminarier och workshops
tangerar många olika kreativa uttryckssätt. (Möjligt att samarbeta med Puls - dans - i detta mål)
1.12 Att ta reda på varför många i gruppen unga vuxna försvinner från Equmenias föreningar
och kyrkans församlingar och ta fram konkreta åtgärder för att ändra detta.

1.13 Planera Equmenias scoutläger 2024 (flerårigt 3:3)
1.14 Att arrangera en nationell scoutsamling (Panorama) för utmanare och rovers med syfte att
ge dessa en plattform och ett nätverk för vidare engagemang inom Equmenia och
Equmeniakyrkan. (flerårigt 1:3)
1.15 Att ta aktiv del i planeringen av Jamboree22 och under lägret ge våra kårer stöd för
scouting på kristen grund.
1.16 Arbeta för att inom Suntprat hitta metoder som engagerar fler killar och män i
ledarfunktion. Detta är första steget till att nå ut till en bredare målgrupp.

2. FÖRENINGSUTVECKLING
Equmenia vill bestå av välmående, växande föreningar med framtidstro som möter behov
i närområdet.
Under 2022 vill vi utforska hur vi kan bredda formen för hur en förening inom Equmenia ser ut och
därigenom se en mångfald av Equmeniaföreningar. Att vara förening i Equmenia ska vara roligt
och enkelt. Den lokala föreningen är Equmenias grund och vår styrka. Vi vill stärka och inspirera
föreningar till evangelisation och utåtriktad verksamhet så att medlemmarna i Equmenia ökar och
att fler får upptäcka Guds kärlek.
Jer 29:11 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall
ge er en framtid och ett hopp.
2.1 Arbeta för att öka antalet medlemmar i Equmenia genom att utveckla formerna för hur vi
arbetar med medlemskap.
2.3 Att ta fram och nå ut med tydliga mallar och material som underlättar för våra föreningar att
anordna och bjuda in till pulsarrangemang så som Pulsruset och andra idrott och sport-event.
Och att i samband med det lyfta fram Pulsverksamheten som ett sätt för evangelisation, och en
väg in i våra föreningar.
2.4 Ta fram förslag på terminsupplägg för Barnpuls/ Puls Kids
2.5 Ta fram en digital Styrelseutbildning – en enkel och rolig grundkurs för styrelser lokalt,
regional och nationellt.
2.6 Ta fram en Digital utbildning av Växa i tro-planen Utbildningsteamet
2.7 Vara med och arrangera en barnkördag i region Stockholm våren 2022.
2.8 Sprida konceptet “VÅRROPET” i regionerna, för att uppmuntra till ett gränsöverskridande,
inkluderande och utåtriktat kreativt arbete där de lokala föreningarna får utvecklas genom att
inspireras av varandra.
2.9 Representera Equmenia och kreativa uttryck på Hönökonferensen 2022.

2.10 Vi blir fler scouter som stannar allt längre i rörelsen och 2022 är fokusår rekrytering (från
scoutstrategin).
2.11 Stärka kommunikation/informationsflödet mellan kår, region och nationellt.
2.12 Se över om vi bör byta medlemshanteringssystem.
2.13 Skapa mallar, illustrationer och bilder för att underlätta för den lokala föreningens
kommunikation.

3. LÄRJUNGASKAP
Equmenia vill vara en del av barn och ungas väg till en personlig tro på Jesus Kristus och
tillsammans med Equmeniakyrkan skapa förutsättningar för dem att växa in i
församlingens gemenskap och uppdrag.
Under 2022 vill vi ge fler verktyg till föreningar så att de kan skapa mötesplatser för fördjupning i
tro och lärjungaskap, både inom och utom kyrkans väggar. Vi vill se unga människor lära känna
Jesus och utrusta barn och unga för ett liv i församlingsgemenskap och lärjungaskap mitt i livet, i
vardagen. Equmenia ska vara en plats där unga vuxna kan få växa och utmanas i sin tro på väg in i
vuxenlivet.
Kol 3:12-14 Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende
om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men
över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.
3.1 Sprida Equmenia Gamings andaktsmaterial (klart 2021/2022) så att fler föreningar nyttjar
det, men också så att barn & unga kan använda det i sina gaminggemenskaper.
3.3 Att färdigställa och nå ut med (helst trycka upp) samtals- och andaktsmaterialet “Att må brai sig själv, ihop med andra, och tillsammans med Gud”.
3.4 Fortsätt utveckla och lansera arbetet med missionsvolontärer tillsammans med
Equmeniakyrkan.
3.5 Fortsätt utveckla och arrangera två konferenser med fokus på unga vuxna och mission
tillsammans med Equmeniakyrkan.
3.6 Utveckla Glokal tillsammans med SVF efter utvärdering av Glokal VT 2021.
3.7 Starta dialog med Equmenias scoutkoordinator och scoutstag om att utveckla scouternas
intresse för internationella frågor.
3.8 Ta fram en barnledarutbildning online för att Stärka barnledare, ev pedagogiskt stöd för
barnledare, att möta barn i verksamheten och hur “riter” kan utformas för barn.
3.9 Ta fram en strategi för konfirmationsarbete tillsammans med Equmeniakyrkan.
3.10 Med utgångspunkt i motionen vid riksstämman 2020 arbeta vidare med Apologetik och
unga vuxna för att formulera och förmedla tron vidare på ett medvetet sätt.

3.11 I samverkan med Equmenia Väst och Svealand få igång fler regioner att arbeta enligt modell
för andlig vägledning för unga vuxna.
3.12 Arrangera scoutledarhelgen Redo att leda tillsammans med Nätverket för scouting på
kristen grund.

4. LEDARSKAP
Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledarskap genom stöd, vägledning och
utbildning för att möta barn och ungas behov och längtan.
Under 2022 vill vi inspirera andra med vårt ledarskap och samtidigt låta oss inspireras av andra
initiativ för att lyfta fram mer glädje i ledarskapet och engagemanget för Equmenia. Equmenia är
beroende av sina ledare, därför vill vi uppmuntra dem till att växa i sitt ledarskap och därigenom
inspirera fler till engagemang.
1 Pet 5:2 Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av
tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet.
4.1 Samla ledare och kaplaner kopplade till gamingverksamheten för att tillsammans inspirera,
utmana och ta nya steg framåt.
4.2 Att göra en samling med PULS-IDÉER - dvs ett inspirationsmaterial för hur man kan jobba
med puls i sin förening.
4.3 Ta fram en plan som visar läranderesan genom Equmenia och Equmeniakyrkan.
4.4 Att lansera Equmenias helhetstänk av ledarutbildningar som rymmer bland annat
Equmenias grundledarutbildning, webbtidningen Led med ditt liv, Trygga Möten m fl. Detta i
syfte att uppmuntra ledare att regelbundet delta i ledarutbildning.
4.5 Rusta och stötta unga lovsångsledare genom att utforma en ledarutbildning lik
webbutbildningen “Led med ditt liv”, och uppmuntra till användning av det materialet.
4.6 I planeringen av Musikkonferensen 2022 - jobba för en inriktning som särskilt tilltalar de
unga ledarna.
4.7 Att arrangera scoutledarkursen Leda scouting med målgrupp pastorer och diakoner för att
stärka banden mellan kår och församling.
4.8 Marknadsföra och tillsammans med regionerna arrangera scoutledarkursen Leda scouting så
flera scoutledare kan stå bättre rustade att möta barn och ungas behov.
4.9 Att arrangera kursen Ska’ut Mera (inställt två år pga corona)
4.10 Arbeta för att varje region ska ha minst en Suntprat-utbildare som kan inspirera och sprida
Suntprat.
4.11 Arbeta för att Suntpratutbildning (2h) blir en del av kompetensutveckling för
equmenialedare. (likt Trygga möten och Alla barn lika olika)

5. PROFETISK RÖST
Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barn och ungas behov av
att få känna sig trygga, sedda och hörda samt deras rätt till andlig utveckling.
Under 2022 vill vi uppmuntra till att skapa öppna forum med låg tröskel som möter efterfrågan på
samtal om de stora livsfrågorna. Vi vill samla all den kraft som finns i vår organisation för att lyfta
fram barn och ungas perspektiv i samhällsdebatten. Varje röst är lika viktig! Tillsammans med
andra organisationer vill vi vara med och bygga det samhälle som våra barn och unga växer upp i,
ett samhälle där deras välmående och bästa är i fokus i enlighet med barnkonventionen. Vi önskar
se ett samhälle där samtalet om Jesus är lika naturligt som samtalet med Jesus.
Rom 12:9-10 Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa
varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
5.1 Starta pilotverksamhet i ett par lokala föreningar med samtalsgrupper för Unga Vuxna där vi
med Må bra- materialet som grund närmar oss livsfrågor som rör ande kropp och själ.
5.2 Delta i och utveckla samarbetet med Diakonia kring barns rättigheter med särskilt fokus på
valet 2022.
5.3 Ta fram aktiviteter till idébanken, riktade till tonårsverksamhet, för att arbeta med frågor om
klimat och samhällsengagemang.
5.4 Under vårterminen - tillsammans med Puls - arrangera en weekend (fd. Retreat) på Persås
Studios med inslag av kreativitet och rörelse, där unga vuxna får möjlighet att samlas kring de
stora livsfrågorna.
5.5 Tillsammans med region Stockholm arbeta med Pionjärscout i socioekonomiskt utsatta
områden.
5.6 Suntprat ska verkarför ungas psykiska hälsa genom att inspirera till samtal utifrån Suntprats
metoder och material och verka för att arbetet för psykisk hälsa är aktivt på Equmenia.

