Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Det är mitten av november och Equmenia har minst sagt haft en fantastisk start på
terminen. I detta nyhetsbrev får du ta del av ett axplock av det som har varit och är på
gång. Det innehåller även smakprov på vad som kommer, tips inför advent och jul samt
användbara grejer som du kan ta med till din barn/ungdomsgrupp. God läsning!

Equmenias rikstämma 2021 närmar sig med stormsteg
Till helgen ses vi äntligen för riksstämma i Värnamo, och för första gången i Equmenias
historia kommer vi fatta beslut med hjälp av konsensusmetoder. För dig som är nyfiken
finns en video som förklarar hur förhandlingar med konsensusmetoder går till.

Förhandlingar med konsensusmetoder
Du som inte har möjlighet att vara med på plats kommer kunna följa en del av det som
händer via Instagram och Facebook. Be för goda förhandlingar och kloka beslut!

Ja, julen är på ingång och Equmenias bästa tips inför advent och jul har samlats i ett
sprakande julinlägg. Här hittar du spellistor, roliga recept och annat juligt som kan
behövas framöver – både sånt som går att göra själv och grejer som passar hela barn
/ungdomsgruppen.

Tips inför advent och jul

Tänk dig Jesus som gamer.
Detta är ett av de scenarion som de nya Suntprat trokorten lyfter och ställer frågor
kring. Dessa frågekort är ett komplement till den populära samtalskortlek som Suntprat
har tagit fram för att inspirera till samtal om alkohol, droger, gaming, sociala medier och
nätporr. Beställ hem tilläggskorten till ditt sammanhang och sätt igång att snacka!

Suntprat trokortlek

Fest i Fiskebäck när Niklas arrangerade sin första Gathering
Fiskebäck Soul Childrens nya ledare Niklas Ekberg berättar i en exklusiv intervju om
hur det var att arrangera och bjuda in till Soul Childrengathering. "Lite vågat kanske
men jag tyckte jag fick bra stöd. Att vara värd för en Gathering överträffade verkligen
förväntningarna", säger han. Läs intervjun och få en inblick i Soul Childrenvärlden!

Intervju

Vill du veta mer om Soul Children, starta kör eller precis som Niklas anordna en
gathering? Kontakta koordinator för kreativa uttryck, karin.bodell@equmenia.se.

Equmenia Ton blommar
Under hösten har det anordnats ännu en låtskrivarhelg
för Equmenia Ton, denna gång på Uskavigården utanför
Örebro. En mängd nya låtar kom till och redan i
december släpps den första av dessa nyskrivna sånger.

Nästa singelrelease av
Equmenia Ton är dock
närmare än så; 19
november ges "Sök först
Guds rike" ut, en blommig
och catchy låt om Guds
oändliga omsorg. Klicka på
singelomslaget för teaser!

YouTube

Spotify

Equmenia Ton

Barnens tankesmedja Challenge
Barnens tankesmedja Challenge är utmaningar där barn
och vuxna tillsammans får tänka, tävla och prata om
rättvisa, tro och framtiden – på ett roligt sätt.
Utmaningarna kan anpassas till olika grupper och
sammanhang men är skapat för målgruppen 812 år.
Kanske läge att prata om hur kläder produceras och hur
vi kan tänka på vår nästa när vi handlar? Eller äta en
mysig idag middag i totalt mörker och prata om hållbar
energi?
Barnens tankesmedja
Challenge

På hemsidan hittar du alla utmaningar. Där kan du också
beställa diplom, tygmärken och Barnens tankesmedja
Challengegnuggistatueringar. Lycka till och ha så kul
med utmaningarna!

Upplev Vasaloppet 30 tillsammans med Equmenia och Södra
Vätterbygdens folkhögskola  häng med på Pulsresa till Mora!
När? 2425 februari 2022
För vem? Resan passar perfekt oavsett om du är nybörjare eller van skidåkare. Vi
laddar upp tillsammans med pepptalk, vallning av skidor och andakt.
Anmäl dig innan 20 december 2021. Begränsat antal platser!
På webben finns viktig information om hur du anmäler dig, upplägg, boende osv.

Vasaloppet 30

Tre steg till fler medlemmar och lyckad statistikinlämning
Det har blivit dags att fixa med medlemsregistrering och statistikinlämning, och även om
det inte är särskilt svårt kan det ibland kännas lite krångligt. Som tur är finns
vägledning och hjälp att få – här kommer tre steg som stöd på vägen!
Har du frågor eller vill ha mer hjälp? Skriv till info@repet.eu eller kontakta din region.

Användbara dokument och blanketter

Idébanken  Equmenias egna lilla guldgruva
Du har väl inte missat Equmenias alldeles egna idébank som lanserades tidigare i år?
Där finns aktiviteter, material och tips för alla sammanhang. Kika in och hitta inspiration
för nyårslägret, ungdomssamlingen, söndagsskolan, smågruppen och mycket mer. Och
om har du en idé som borde finnas i Equmenias idébank  skicka ett mail till
kim.lillskog@equmenia.se.

Idébanken

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!
Prenumerera på 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

