Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetplanen för 2021 var indelad i tre större grupper som vi kallade Rustning, Fönster och
Broar. Ett sätt vi tänkt ett par års tid. Verksamhetsberättelsen 2021 bygger på presentation av de mål
och delmål vi haft under 2021. Även detta år har verksamheten varit påverkad av pandemin.

RUSTNING- be, så ska ni få
1.1 Vi hittar former för att
stärka barn, unga och
ledare i deras
personliga tro och gåvor.
Vi vill utveckla
gudstjänstlivet så att det
kan anpassas för olika
åldrar.
Vi vill ge underlag och
inspiration till andakter för
de ledare som möter barnoch unga i våra
verksamheter.
Vi vill se ett ökat
bibelanvändande bland
barn, unga och deras
ledare. Detta genom olika
slags temasatsningar:

Kreativa Uttryck: Ett samarbete med Equmenia och Pärsås Studios i Kristinehamn. Vi
planerar en retreatweekend med spakänsla, ska ha uttryck som drama, dans, foto. Att
utbilda ledare för att kunna ta med hem till lokal förening. P g a av pandemin flyttades
arr fram till våren 2022, men planeringen har pågått under året.
Legotävlingen: Under våren 2021 inbjöds barn som var födda 2005 eller senare till en
tävling där de fick använda sig av en bibeltext och illustrera den i lego. Bidragen
mailades in och styrelsen agerade jury. Bidragen lades upp på regionens hemsida.
Till jordens yttersta gräns: Lyfta bibelläsningsplaner utifrån temaåret som kyrkan har
om apostlagärningarna, hänvisa till hemsida där det finns olika tips om läsningen,
smågrupper, pyssel mm.
Retreat för unga vuxna: Var planerad till mars 2021, men blev inställd p g a pandemin.
En planeringsgrupp tillsammans med unga vuxna o Region Väst fortsatte att planera
resan till Lia Gård under 2021, erbjuder att åka mars 2022 istället.
Apg 29 Pionär: De gjorde en resa genom alla regioner i Sverige. I Svealand
besökte de två veckor i Nordmarken, Västra Värmland.
Digital Påskretreat: Under påskhelgen erbjöds digital samling och retreat
för unga vuxna. Ett samarbete med region Väst och Ulla Käll.

Equmenialäger: Arbete pågår för att genomföra läger 2022 på Skräddartorp. I
samband med det möta fler metoder inom equmenia.
Scoutstag: Styrelsen och Scoutstaget träffas vid något tillfälle till gemensamt möte.
Det finns en representant från styrelsen med i staget. Staget har också en person
som har direktkontakt med nationella scoutstaget.
Svealandskampen: En digital scoutkamp genomfördes i regionen, där kårer som var
med utgick från sina lokala platser 13 kårer och ca 230 deltagare.
Puls: Regionen har inget PULS-stag, men planering pågår för en kreativ retreat som
ska genomföras under maj 2022 på Pärsås Studios där PULS också kommer vara en
del av workshop.
1.3 Vi vill stötta de som
jobbar i barn- och
ungdomsarbetet i det
som rör arbetet såväl
som i deras personliga
utveckling. Vi vill
besöka dem för
personlig kontakt och
uppmuntran. Vi vill
skapa kontaktnät bland
barn- och
ungdomsanställda i
hela regionen.
Vi vill ge möjligheten till
ett ökat samarbete och
utbyte bland barn- och
ungdomsanställda i
närområden.

1.2 Vi vill utveckla arbetet i scoutoch pulsstaget -Vi vill inspirera till
vittnesbörd genom att använda
olika språk och
mötesplatser för tron. Detta genom
att vara lyhörda efter behov och
intresse i regionen inom scout och
puls. Vi vill skapa en förutsättning
pulsstag. Vi vill finna ett
fungerande arbetssätt och
arbetsbeskrivning för stagen

Ungdomsanställda ska känna att regionen ser och bryr sig om och vill på olika sätt stötta de
anställda i deras olika tjänster och även skapa mötesplatser där de får dela sina
erfarenheter.
Besök: En del besök hos anställdas genomsfördes men även några digitala träffar skapades
bl a digitala fikastunder.
Gemensamt dag: P g a pandemin genomfördes inget dygn, men vi sågs 14 sept i Örebro,
gäst och föreläsning av David Fiske.
Sociala medier: Genom regionens social medier, hemsida och sluten fb-grupp ges
information och tillfälle för kommunikation.
Ungdomsledarutbildningen: De anställda ungdomsledarna har fått erbjudande om
Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma utbildning för ungdomsledare.
Digitala mötesplatser: Under året gavs möjlighet till digitala
mötesplatser då vi hade bestämda fikastunder digitalt, men också
bestämda teman.

Under 2021 erbjöds bl a följande utbildningar och kurstillfällen, en del fysiska och andra
digitala.
Ska´ut: Första delen av Gul del blev Digital 1-3 jan 2021. Andra delen fysisk i Skåre 30 april-2
maj. Blå del fysisk i Svanskog 12-16 maj.
Trygga Möten & Alla Barn lika olika: Vid de tillfällen under året som var möjligt åktes det ut
till föreningar med dessa utbildningar bl a i Värmlandsnäs- . Vid något tillfälle erbjöds även
digital utbildning bl a i Sala.
Redo för äventyr: Genomfördes digital 18 april 2021, även en fysisk utbildning gjordes i
Svsnskog 28 feb.
Svealandskampen: P g a restriktioner och inställd Värmlandstramp och Tassenatta
anordnades Svealandskampen som var digital men fysisk för de enskilda kårer på lokala
platser. Digitala ledarsamlingar anordnades inför detta då det skulle utformas lika stationer på
varje lokal plats.

2.1 Vi vill arbeta med
integrering på olika sätt
beroende på våra
föreningars
olika behov.
Genom att sprida olika
material
Genom att bygga
kontakter mellan
föreningar som har
pågående arbeten, där
de kan dela med sig av
erfarenheter.

1.4 Vi vill erbjuda och
arrangera utbildningar för
equmenialedare under året.
Vi vill kunna erbjuda
Equmenias kursutbud.
Vi vill hjälpa våra föreningar
att arbeta med miljöfrågor
lokalt och inspirera till ett
personligt engagemang för
vår natur. Vi vill erbjuda
hjälp i föreningsteknik,
demokratiträning och
föreningsengagemang..

BROAR – sök, så skall ni finna

Material: Ge förslag på material som kan finnas med under läger.
Actionmaterial, Gränslöst, Vägens folk
Hur kan man som förening kunna göra skillnad på hemmaplan? Uppmana enskilda
föreningar att bjuda med på läger. Viktigt att vi ställer frågor kring detta när vi möter ledare
och ungdomsledare i olika forum. Vi har gjort detta i samtalsforum.
Apg29: Internationell bibelskola där elever är från olika länder och kulturer. Under 2021
kunde skolan inte åka till andra länder men genomförde en Sverigeresa genom alla regioner
där även Svealand fick besök och information om skolan också gjordes.

Konfirmation: Planering för läger gjordes av grupper både i Värmland och Örebro med
omnejd, men p g a pandemin kunde detta inte genomföras. Två konfirmandgrupper från
Värmland valde att åka med på ett tonårsläger på Vägsjöfors Herrgård som var 9-14 aug
2021. Där 70-tal deltagare från Värmland samlades.
Kristendomskolan, Sjövik: Svealand sitter med i arbetsgrupp för skolan. Skolan flyttades i
tid till aug månad för att det skulle kunna genomföras. Anställda från Svealand var med
under tre dagar.
Konfa Grow: En planering för att kunna erbjuda mötesplatser för unga efter konfirmationen
startade under året, representanter från församlingar kring Karlstad med omnejd
tillsammans med regionen tittar på möjlighet för fortsatt samarbete. En samlingsplats under
höstlovet erbjöds i Sannerudskyrkan.
Retreat: Under året erbjöds tre tillfällen för Unga vuxna, Lia Gård och kreativ retreat, båda
framflyttade till 2022 p g a pandemin, men planering fortsatte under 2021.
Under påsken erbjöds en digital påskretreat riktade till unga vuxna, ett samarbete med
region Väst och Ulla Käll.
Församling och föreningsutveckling: Ett levande samtal sker mellan förening- och
församlingsutveckling för att hitta gemensamma vägar i frågan om församling och olika
generationer, samtal sker regelbundet.

2:2: Vi vill tillsammans
med Equmeniakyrkan
hittar naturliga platser
för unga
vuxna i våra
sammanhang.
Genom samtal mellan
Equmenia och
Equmeniakyrkan
arbeta för att båda är
bärare i frågan.

De anställda har vid olika tillfällen besökt föreningar under året
med ledarutbildningar som Trygga Möten, Leda Scouting, Redo för
Naturen. Några utbildningar har också gjorts digitalt som
Drömfabriken där det var återkommande digitala träffar.
Det har också varit temainriktade digitala samlingar som policy &
Belastningsregister, Linus & lina.
Vi vill kunna möta föreningarnas behov.
Har också funnits med i lägerplaneringar så som Enter, scoutläger,
Kristendomskolan, Regionsläger.
Vi vill vara en länk för lokalföreningar både regionalt Flera olika digitala träffar har erbjudits lokala ledare där både
och nationellt.
anställda, styrelsen och scoutstaget har varit involverade.

2.3 Vi vill att föreningsbesök genomförs av
Equmenias Svealands anställda och
ideellt engagerade.
Vi vill föra samtal med och stärka våra föreningar.

Styrelsen har vid styrelsemöten valt att lägga sina styrelsemöten
på olika fysiska platser och då samtidigt bjuda in den lokala
föreningen för att berätta var de befinner sig. Vissa av dessa
inplanerade träffar har under året fått göras om till digitala träffar.

I samband med regionstämman och riksstämman har vi
uppmuntrat lokala föreningar att följa med för att också skapa
relationer till andra.

Under årets regionstämma fanns bl a information om det
Equmenialäger som planeras till sommaren 2022 med namnet TroHopp & Hängmatta Ett arbete som pågår och planeras undre 2021.
Regionen har kontakt med lokala föreningar som tillsammans med
andra anordnar läger. Regionen finns med i planering för bl a
scoutläger, konfiramtionsläger, Sjöviks Kristendomskola och ENTER.
Flera av dessa läger kunde genomföras då de flyttades till slutet av
sommaren, scoutläger blev inställt. Läger är ett ställe där föreningar
från flera olika håll kan mötas och skapa relationer.
2.5 Vi vill fortsätta att utveckla
formerna för regionsstämman.
Genom att stärka sammanållningen i
regionen och få fler föreningar
delaktiga i det regionala arbetet.
Vi vill utforma kallelse till stämman så
att den känns mer inbjudande och
aktuell att komma till som förening
och marknadsföra stämman ännu
mer.

2.4 Vi vill uppmuntra till samarbete mellan
olika Equmeniaföreningar som
bidrar till gemenskap.
Vi vill vara med och stötta läger och satsningar
i regionen.
Vi vill hjälpa till att koppla ihop olika
föreningar.

Information om stämman skickades ut till
alla föreningar. Informationen fanns
också att hitta på regionens hemsida och
sociala medier. Årets regionstämma
genomfördes i Sala för de som ville
komma dit, parallellt kunde man delta
digitalt. Detta för att kunna nå fler
föreningar. I Sala var även information
om Suntprat men också möjligheter att
sova över. P g a få föreningar blev ingen
övernattning.

FÖNSTER – bulta, så ska dörren öppnas

Under året hade vi en digital ledarsamling angående Policy och
belastningsregister. Under detta möte togs även frågor kring
registerprogram upp. Enskilda föreningar har också hört av sig kring
dessa frågor.
Under åren med pandemin har en del verksamhet fått pausat eller
ändrats om. Under året har vi haft kontakt med föreningar när de
ska starta igång igen, då har även frågor kring registrering också
berörts. Equmenia har även information om GDPR och förslag på
medlemslappar på hemsidan. I slutet av årets bestämdes även att
under 2022 ska styrelsen och anställda ringa alla föreningar.

3.1 Vi vill uppmuntra föreningar till att
uppdatera och använda Repet som
är vårt Registreringsprogram och se
möjligheter med de sociala medierna som
arbetssätt och kommunikationsforum. Vi vill
hjälpa föreningar att bli godkända i enlighet
med GDPR-lagen.
Genom att erbjuda enkla kurser och material.
Genom dessa nätverk vill vi lättare knyta
kontakt mellan olika föreningar samt
underlätta för internt arbete.
Underlätta åtkomsten på hemsidan samt
uppdatera våra egna sidor på sociala
medier vi använder.

3.2 Vi vill finnas som stöd för att
starta, återstarta eller rusta
upp Equmeniaföreningar i
regionen.
Genom att stötta styrelser med
föreningsteknik

Ett samarbete med nationellt har pågått under året där vi tillsammans försöker
täcka så alla föreningar får ett samtal för att höra hur det går.
Vi har också kontaktat de föreningar som av olika anledningar inte varit
godkända. Detta kan ha handlat om uppdateringar av stadgar, inlämnande av
årsrapportering eller liknande. Detta har blivit viktigt också i samband med
pandemin.

Genom att hjälpa dem genom
arbetsmaterialet Drömfabriken

Drömfabriken är en satsning för att hjälpa den lokala föreningen att ta vara på
sina visioner och längtan och se vägen framöver. Under året provades för
första gången att göra denna kurs digital, den gjordes genom att ha tre digitala
träffar med två veckors mellanrum.

Genom att få alla föreningar
godkända i enlighet med
Equmenias stadgar
Genom att besöka föreningar på
plats

3.3 Vi vill att det ges tid för att
visionera och
drömma framåt.
Genom att avsätta tid i samband med
regionstämman eller vid andra
sammankomster

Genom att regionstyrelsen avsätter tid i
samband
med styrelsemöten under året

Hälsning från Scoutstaget
Scoutstaget har under 2021 bestått av Lotta Wignell, Magdalena Dammström, Emil Fröjdhammar och Frida
Sandberg. Staget har haft 7 möten som skett via zoom. Staget har under året bland annat varit delaktiga i
förberedelser inför Svealandskampen, aktiv på lägermöten, skickat en brevhälsning inför sommaren 2021.
Staget har också kontinuerlig kontakt med arrangörerna för Tassenatta och Värmlandstrampen. Staget tog
också initiativ till en digital scoutledarsamling våren och hösten 2021. 21 mars samtalade vi bland annat om
visioner och drömmar om kommande regionsläger tro, hopp och hängmatta 2022 och vad ledarna skulle önska
att staget i regionen arbetade med ? och informerade om vad som är på gång i regionen. Under året funnits
med på de nationella mötena som regionens stag bjudits in till av nationella scoutstaget. Arbetsbeskrivningen
för staget reviderad och finns på regionens hemsida. Vill du veta mera om scoutstaget i regionen och
intresserad att vara med kontakta Frida Sandberg
wildscout@live.se eller mobil 073-159 13 39.
Hälsning från Ordförande
2021 var för många av oss ett lika märkligt år som 2020, läger och hajker kunde inte genomföras som man
tänkt. Inte heller våra vanliga träffar kunde vara som vanligt. Trots det har vi kunnat hitta nya lösningar.
Svealandskampen, där 13 kårer och ca 230 deltagare deltog, var en av höstens höjdpunkter för mig. Varje kår
gick en vandring i sitt närområde, men vi hade alla samma stationer och en gemensam inledning som sändes ut
till alla deltagare. Så härligt att kunna genomföra en trygg och säker tramp tillsammans, trots läget i världen.
Något jag minns från vårterminen var det digitala mötet om ledarpolicyer och belastningsregisterutdrag. Det är
svåra frågor för varje förening att ta i, men då är det skönt att få samlas och tillsammans få hjälp av några mer
inlästa experter på hur vi kan förbli trygga gemenskaper för de barn och unga vi möter.
När man skriver sådana här små tillbakablickar på ett år så brukar det vara på sin plats att också nämna ett tack,
och det vill jag göra. TACK till dig som engagerat dig som ledare på något sätt under året. TACK till dig som
prövat på digitala lösningar på de vanliga veckomötena, TACK till dig som lyckats hålla igång ”som vanligt”, TACK
till dig som trots att ni kanske fått lägga ner eller pausa under pandemin har burit dina barn och unga i tankar
och böner. Vare sig du är ideell eller anställd, alltid är med eller bara gjort någon enstaka insats under detta året
T A C K för vad du gjort!
Equmenias ledord är ju ”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus”, men i år tror jag att
våra ledare har fått växa minst lika mycket som de unga genom alla lösningar de hittat på. Så ser du en ledare
kom ihåg att tacka den.
Något som är extra spännande för oss i regionstyrelsen är ju också den nya årscykeln som vi inom regionerna
och nationellt går in i. Den innebär bland annat att flytta regionsstämman till vårterminen. Som alltid kan
förändring vara lite läskigt - kommer föreningarna att ha tid att skicka representanter i början på juni? Eller har
alla ens hört talas om förändringen? Samtidigt tror jag att det blir bra. Det känns kul att skapa ett bättre
helhetstänk inom hela vår organisation och kanske kommer vi tillsammans ha nya, lysande idéer som prunkar i
takt med blommorna ute i naturen!
Hur det än blir så ser jag fram emot att träffas, och ta chansen att vara med irl nu när vi ÄNTLIGEN kan det igen.
Med önskan om Guds rika välsignelse,
Kajsa Norin, Ordförande för Equmenia Svelands styrelse
Ekonomi
Bokslutet för 2021 rapporteras separat på resultat- och balansrapporten
Styrelsen

I samband med regionstämman i Karlskoga 17 oktober 2020
Kajsa Norin, Örebro
Magdalena Dammström, Eskilstuna
Daniel Sunesson, Örebro
Peter Davidsson , Årjäng

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsen satt fram till 16 oktober 2021
I samband med regionstämman 2021 valdes följande styrelse:
Kajsa Norin, Örebro
Daniel Sunesson, Örebro
Magdalena Dammström, Eskilstuna

Ordförande
Vice Ordf
Ledamot

Styrelsen har under 2021 haft 8 protokollförda styrelsemöten, varav 7 digitala möten och ett på plats i Sala
Anställda i Equmenia Svealand under 2021
Anja Wändal
Anna Gustafsson100%

50%
Föreningsutvecklare
Regionsamordnare

