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Vad är en verksamhetsplan?

Detta är vår verksamhetsplan, vad vi i

Region Svealand vill arbeta med under

det kommande året. 

Anledningen till att vi skriver upp det så

här är för att vi vill kunna ge er

möjlighet att påverka vad den ska

innehålla!

Så läs igenom, är det något som känns

relevant eller tvärt om ni vill att vi ska

lägga ännu mer krut på? Kom på

stämman och uttryck din åsikt! 

Ha enintressantläsning!

Nytt format

Du som varit med förr märker att vi har

ett nytt format på vår verksamhetsplan,

vi har bestämt att från och med i år

följer vi equmenias nationella format för

verksamhetsplan,. Detta för att göra det

ännu tydligare att vi strävar mot samma

mål. En del innehåll kanske du känner

igen, och en del är helt nytt 



Har du frågor eller funderingar?
Hör av dig till:

Regionssamordnare Anna Gustafsson
Tel: 070-485 98 38
Mail: anna.gustafsson@equmenia.se

Föreningsutvecklare Anja Wändal
Tel: 070-217 46 33
Mail: anja.wandal@equmenia.se

Equmenia SvealandsstyrelseVi som har satt ihop detta dokument är
personal från regionen och styrelsen.  Vi
är ytterst ansvariga för regionensgemensamma barn- och ungdomsarbete.  

Styrelsen under första halvan av
2022 bestod av Kajsa Norin, Daniel
Sunesson och Magdalena Dammström.



1.1 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.
Vi vill fortsätta anordna digitala mötesplatser mellan föreningar för
information och inspiration.
Vi vill hjälpa föreningar att hitta digitala lösningar och mötesplatser.

Vi vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet 
så att varje medlem ska känna sig delaktig i Equmenia.

Under 2023 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.

Gemenskap

Så  utgör  v i ,  fast  många ,

en  enda  kr opp  i  Kr i stus ,

men  var  f ö r  s i g  är  v i

lemmar  s om  är  t i l l  f ö r

varandra .Rom  12 :5

1.2 Vi vill se möjligheter med de sociala medierna som arbetssätt och kommunikationsforum.
Genom våra nätverk vill vi lättare knyta kontakt mellan olika
föreningar samt underlätta för internt arbete. 
Underlätta åtkomsten på hemsidan samt uppdatera våra egna sidor på de
sociala medier vi använder.

1.3 Equmenia Gaming
Vi vill sprida information om och stötta de gamingsammanhang/
plattformar som finns i regionen och nationellt, samt hjälpa medlemmar
att hitta dit. 
Uppmuntra fler vuxna/unga vuxna med intresse för gaming att spela med
våra ungdomar och vara med och skapa en trygg miljö att vistas i även
online.



Equmenia vill bestå av välmående, växande 
föreningar med framtidstro som möter 

behov i närområdet.
 

Under 2023 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.

2.1 Vi vill utveckla arbetet inom våra olika metoder
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 pulsverksamheter men även kreativa
uttryck och gaming. 
Vi vill marknadsföra olika metoder så som kreativa uttryck och puls till
våra föreningar
Vi vill ha ett fortsatt bra samarbete med våra stag.

2.2 Vi vill erbjuda och arrangera utbildningar för equmenialedare under året.
Vi vill kunna erbjuda Equmenias kursutbud.
Vi vill erbjuda hjälp i föreningsteknik, demokratiträning och
föreningsengagemang.

1.4 2.1 Vi vill hjälpa de föreningar som arbetar med integrering på olika sätt utefter deras 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 till varandra.

Föreningsutveckling

Jag  vet  v i l ka  avs i kter

jag  har  med  er ,  säger

Herren :  vä lgång ,  i n
te

o lycka .  Jag  s ka l l  g
e  er

en  f ramt i d  och  ett  h opp .

Jer  2 9 : 1 1



2.4 Vi vill finnas som stöd för att starta, återstarta eller
rusta upp Equmeniaföreningar i regionen.
Genom att stötta styrelser med
föreningsteknik
Genom att hjälpa dem genom
arbetsmaterialet Drömfabriken
Genom att få föreningar godkända i enlighet
med Equmenias stadgar
Genom att besöka föreningar på plats
Vi vill hjälpa de föreningar som legat nere
under corona att få en återstart för sina
ledare, grupper och deltagare.

2.5 Vi vill att föreningsbesök genomförs av Equmenias Svealands anställda och ideellt
engagerade.
Vi vill föra samtal med och stärka våra föreningar.
Vi vill kunna möta föreningarnas behov.
Vi vill vara en länk för lokalföreningar både inom vår egen region och
nationellt.

2.3 Vi vill tillsammans med Equmeniakyrkan i
regionen arbeta fram en styrelseledarutbildning.

2.6 Vi vill fortsätta att utveckla formerna för regionstämman.
Genom att stärka sammanhållningen i regionen och få fler föreningar
delaktiga i det regionala arbetet.

2.7 Vi vill uppmuntra föreningar till att uppdatera och använda Repet som är vårt
Registreringsprogram
Vi vill hjälpa föreningar att bli godkända i enlighet med GDPR-lagen.
Genom att erbjuda enkla kurser och material.

2.8 Vi vill stärka kommunikationen/informationsflödet mellan föreningarna, regionen och
nationellt.

Equmenias

ledarutbildningar

  Alla Barn är lika olika

    Andaktskurs

 Drömfabriken

         Equm
eniakursen

Kan det hända
 i din förenin

g?

   Leda scouting

 Led med ditt liv

          Redo för natu
ren 

    Redo för äve
ntyr

      Roligare möten

       Ska'ut

    T.rygga möten

             T
rygg kultur 

Vara säker (kommer under 20
22)  

 



3.1 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 se ett ökat bibelanvändande bland barn, unga och deras ledare.
Detta genom olika slags temasatsningar

3:2: Vi vill tillsammans med Equmeniakyrkan hitta naturliga platser för unga vuxna i våra
sammanhang.
Genom samtal mellan Equmenia och Equmeniakyrkan arbeta för att
båda är bärare i frågan.
Vi vill vara med och skapa både fysiska och digitala samlingsplatser.

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 2023 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 

Lärjungaskap
Som  Guds  utva lda ,  he l i ga

och  ä l s kade  s ka l l  n i
a l l tså  k lä  er  i  i nner l i g
medkäns la ,  vän l i ghet ,
ö dmjukhet ,  m i l d het  och

tå lamod .  Ha  f ö rdrag  med
varandra  och  var

överseende  om  n i  har
något  att  f ö rebrå

någon .  L i k s om  Herren
har  f ö r låt it  er  s ka l l

också  n i  f ö r låta .  Men
över  a l l t  detta  ska l l  n i
ha  kär leken ,  det  band
som  ger  fu l l k om l i ghet .

Ko l  3 : 1 2-14

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.

3.3 Vi vill sprida olika andaktsmaterial och så att både föreningar och barn och unga kan
använda det och inspireras i sina gemenskaper.

3.4 Vi vill arbeta med andlig vägledning för unga vuxna.



4.1 Vi vill stötta de som jobbar i barn- och ungdomsarbetet i det som rör arbetet såväl som i
deras personliga utveckling
Vi vill besöka de anställda 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.

4.2 Vi vill uppmana föreningar att se nästkommande generations ledare och rusta dem genom
bland annat våra utbildningar.

4.4 Vi vill uppmuntra föreningar att använda sig av materialet Suntprat som tar upp frågor om
alkohol, droger,sociala medier, nätporr. 

Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart
ledarskap genom stöd, vägledning och utbildning

för att möta barn och ungas behov och längtan.
 

Ledarskap
Var  herdar  f ö r  den

h j ord  s om  Gud  har

anförtrott  er  och

vaka  över  den ,  i nte

av  tvång  utan

s jä lvmant ,  så  s om  Gud

v i l l ,  i nte  av

v inn ings lystnad  utan

av häng ivenhet .

1  Pet  5 :2

4.3 Vara med och skapa ett helhetstänk av ledarutbildningar i syfte att uppmuntra ledare att
regelbundet delta i ledarutbildningar.

Under 2023 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.



Er  kär lek  s ka l l  vara
uppr i kt i g .  Avsky  det

onda ,  hå l l  fast  v i d  det
goda .  V i sa  varandra

t i l l g ivenhet  ochbroder l i g  kär lek ,
överträf fa  varandra  i

ömses i d i g  aktn ing .R om  12 : 9- 10  

5.2 Vi vill fortsätta att utveckla formerna för regionsstämman.
Vi vill ständigt fortsätta utveckla stämman och omkringliggande
aktiviteter så att den känns aktuell och rolig att komma på. 
Vi vill följa rörelsen inom vårt samfund i att lägga framtida
regionsstämmor på vårterminen och möta de utmaningar och möjligheter
det medför.

5.1 Vi vill hjälpa våra föreningar att arbeta med miljöfrågor lokalt och inspirera till ett personligt
engagemang för vår natur.

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.

Profetisk röst

Under 2023 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 v
år 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.



5.4 Vill vill fortsätta att ta tillvara på arrangemang och fortsätta utveckla dessa för unga vuxna
som exempelvis 
GRO - en helg för unga vuxna om klimat, hållbarhet och lärjungaskap. 
Vinterweekend på Lia Gård - en weekend plats för gemenskap, andlig
vägledning och fördjupning av tro. 

5.5 Uppmuntra våra ledare att ta del av de aktiviteter som finns på idébanken och uppmuntra
dem att även själva skicka in egna aktiviteter dit.

5.3 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
Genom att söka inspiration från de andra regionerna, våra egna
föreningar och nationellt för att hitta nya lösningar och tankesätt


