
Schema 
17:30 Välkommen + mat (prata gärna om riktlinjer inför 2020) 
18:15 Genomgång konsensusmetoder 
18:20 Förhandlingar med lekpaus och bikupor om riktlinjer 
Efteråt Spelkväll 

Dagordning 2020-02-07 kl 17:30 
1) Årsmötets öppnande 

2) Val av mötesfunktionärer Valberedningens förslag: 
 Ordförande:  Linda Levén 
 Vice ordförande: Aron Widforss 
 Sekreterare:  Erik Elfgren 
 Bildsekreterare: Erik Serrander 
 Justerare (2 st):    
 Rösträknare:  Samma som justerare 

3) Fastställande av dagordning och presentation och beslut om arbetssätt: Konsensusmetoder 

4) Årsmötets stadgeenliga utlysande (4 veckor) 

5) Verksamhetsåret 2019 (vice ordförande) 
a) Årsberättelse 
b) Resultat och balansräkning 
c) Revisorernas berättelse 

6) Beslut om ansvarsfrihet för kassör och ungdomsråd 

7) Val av ungdomsråd för 2020  Valberedningens förslag: 
 Ordförande:  Erik Serrander 
 Kassör:  Linda Levén 
 Fyllnadsval (1 år): Ingen 
 Nyval (2 år): Malin Nordström  
   Maria Wiksten 
 Kvarstår:  Samuel Lundbäck  

8) Val Valberedningens förslag: 
a) Revisorer Kjell Isaksson 
  Anders Strålberg 
b) Valberedning Nathalie Caron Elfgren 

  Erik Elfgren 
c) Ombud, regionstämma Platserna fylls av UR 
d) Ombud, riksstämma Platserna fylls av UR 

9) Riktlinjer för verksamhetsåret 2020 (ordförande) 

10) Fastställande av budget 
a) Anslag Equmenia region Nord (förslag: 25 kr) 
b) Medlemsavgift 2020 (förslag: 50 kr) 

11) Rapporter 
a) Equmenia region Nords årsmöte 
b) Equmenias riksstämma Inget ombud 

12) Övriga frågor 

13) Mötets avslutande 

 

Diskussionsunderlag för riktlinjer 2020: 

• Satsa på att få fler medlemmar. 
• Lovsångskväll.  

• Utveckla Tweeniesgruppen. 
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ÅRSBERÄTTELSE 
för Equmenia Luleå, verksamhetsåret 2019. 

Målsättning 
Equmenia:s verksamhet grundas i bekännelsen: 
 JESUS KRISTUS ÄR HERRE! 
Vi försöker konkretisera detta i den verksamhet som erbjuds 
barn och ungdomar i Luleå. Vi försöker förmedla det kristna 
evangeliets svar på olika livsfrågor. 

Genom vår verksamhet vill vi: 
➢ föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga, 
➢ främja personlig kristen tro och gemenskap och medlem-

skap i den kristna församlingen, 
➢ verka för Kristi kyrkas synliga enhet, 
➢ hävda individens unika värde och frihet, 
➢ visa på individens ansvar för Guds skapelse, 
➢ utveckla människors förmåga till självständiga ställningsta-

ganden, 
➢ hjälpa människor att vårda och förvalta Guds skapelse och 

ta aktivt ansvar för kommande generationers levnadsvill-
kor, samt 

➢ ta vår del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige 
och i världen. 

Innehållet i verksamheten kan sammanfattas i: 
➢ Kristen tro och kristet liv. 
➢ Aktivt skapande och musik. 
➢ Friluftsliv under ansvar. 
➢ Samhälls- och kulturliv. 
➢ Internationellt. 

Medlemskap 
För medlemskap i Equmenia Luleå krävs bara att man har re-
spekt för Equmenias syfte att varje medlem är fri att ta ställ-
ning; att tro, inte tro eller ställa sig frågande. Equmenia strävar 
efter att vara öppet för alla. Medlemsavgiften för 2019 har varit 
50 kr men man kan även bli medlem genom underskrift. 

Riktlinjer för 2019 
➢ Få fler till tonår: vi har fått fler till läger.  
➢ Rekrytera fler medlemmar: har inte gått så bra. 
➢ Förtonårsgrupp: startat 31/1, 2020. 
➢ Konsertgudstjänst: gjort, 12/5. 
➢ Bli mer synliga på sociala medier: gjort, med många videor. 
➢ Bjuda in Svartlå & Smedsbyn till tonår: inbjudna till minilä-

ger. 
➢ Uppmärksamma Diakonias Växla upp: vi orkade inte. 
➢ Lovsångskväll med unga och vuxna: gjort, 11/5. 
➢ Ordna middag och samtal mellan äldre och yngre i försam-

lingen: intresse saknades. 
➢ Utmana människor i deras gåvor, t.ex. fråga om man vill 

hålla en andakt: gjort.  
➢ Ordna ett LAN, fre-sön: gjort, 1–3/3. 
➢ Undersöka att göra en missionsresa till Indien: resan ge-

nomförs under sportlovet 2020. 
➢ Beakta miljön: kravmärkt på årsmötet, vegetariskt ibland 

på Mat och Prat. 

Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet (kallat UR) är den verkställande delen av före-
ningen. UR har under 2019 bestått av följande personer: 

Erik Elfgren, kassör, sekr. Erik Serrander, ledamot 
Linda Levén, ordförande Maria Wiksten, ledamot 
Samuel Lundbäck, ledamot Emanuel Wiksten, adjungerad 
Malin Nordström, v. ordf.  

Ordförande 
Kära equmenianer!  

Ännu ett år har gått och jag ser med glädje 
tillbaka på år 2019. Vi har haft ett år då vi 
fortsatt att träffas, möta varandra och 
Gud och ha roligt med våra grupper så 
som till exempel tonår och mat & snack.  

I år har vi även fått ta adjö av vår pastor André Kikuchi och hans 
fru Sayuri, då de flyttat för att han tagit tjänst i en ny församling. 
Vi saknar dem och deras engagemang i vår förening, men gläds 
samtidigt med dem och önskar dem all lycka i deras fortsatta 
liv. 

Men vi har inte bara behövt säga adjö utan har även haft gläd-
jen att välkomna vår nye ungdomsledare Emanuel Wiksten som 
nu har varit anställd i ett år. Han har bidragit med engagemang 
och nya idéer och jag ser även fram emot hans fortsatta arbete.  

I ungdomsrådet har vi bl.a. gjort mycket planeringsarbete och 
börjat förbereda för grupper och arrangemang som vi kommer 
starta och ha under 2020. Exempel på detta är en Indienresa, 
att vi ska starta en Tweeniesgrupp (typ mellanstadiet) och att 
vi kommer ha tre läger/arrangemang i Luleå för tonåringar och 
unga vuxna under våren 2020. Så man kan säga att 2019 delvis 
har varit ett förberedelsens år och nu ser vi med förväntan fram 
emot nästa år då vi har massa på gång. 

Till slut vill jag tacka alla ledare och deltagare för det gångna 
året. Gud välsigne er! 

Linda Levén 

Ungdomsledare 
Hur har min resa varit? Mitt första år som 
ungdomsledare, församlingsanställd? I en 
ny stad men ändå känd. Från en kyrklig 
tradition till en annan med samma Gud. 
Jag har gått från en yrkesgrupp in i en an-
nan. Tidigare så svetsade jag samman plå-
tar till att bli skopor. Nu fogar jag ihop människor som bygger 
Guds församling. Från att tillverka produkter till att få vara en 
del utav ungdomars liv och stärka dom en bit under deras livs-
resa. Mitt liv blev väldigt annorlunda men är sig ändå likt. Min 
kärlek till människor och församlingen finns fortfarande kvar. 
Det som jag tidigare gjorde ideellt är nu mitt levebröd. I mitt 
känsloliv har jag klättrat upp från dalar till toppar, för att sedan 
åka nerför dom igen och för att börja klättringen upp på nytt. 
Ibland har man stått på en topp men ändå befunnits sig i en dal. 
Att förflyttas från en plats till en annat i livet på så många om-
råden gör att man får se sig själv från ett helt nytt perspektiv. I 
ljuset av det perspektivet blev jag en annan människa men 
ändå så är ju jag fortfarande bara jag. Det här året har varit in-
nehållsrikt!  

Glid i frid och simma lugnt! 

Emanuel Wiksten, ungdomsledare 
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Söndagsklubben 
Under året har vi haft fem samlingar 
under vårterminen och tre under 
hösten för barn mellan ca 3–12 år. 
Vi har träffats under gudstjänsttid 
på söndagar och upplevt bibeld-
rama, bakat bröd, gjort experiment, lekt och sjungit sånger till-
sammans. Tyvärr har deltagarantalet minskat, det är nu ca 2–5 
barn på samlingarna. På julafton höll söndagsklubben i guds-
tjänsten med ett juldrama som speglar änglarnas berättelse om 
Jesus födelse i Betlehem. Ansvariga ledare har varit Eva Lund-
bäck, Erik Elfgren och undertecknad. 

Marie J Edfast 

Musikverkstad 
Musikverkstaden har lagts på is. 

Barnkören Popcorn  
Vi fick ett spännande år med barnkören 
där flera förändringar skedde. Vi fick både 
nya deltagare såväl som ledare. Den 
första gudstjänst vi medverkade i var 24 
mars och hade temat Guds barn och vi 
sjöng sånger som handlar om att alla, oavsett ålder, är barn till 
Gud. På andakterna sjöng vi om att vi är värdefulla för varandra 
och för Gud. Vi läste också berättelser ur barnens bibel om att 
bli som ett barn för att komma till Gud och att det inte finns 
någon enda stor eller liten som inte är älskad av Gud.  

Den andra perioden fick vi en ny ledare med oss, Sui Ku. Temat 
för den här gången var Den helige anden med gudstjänst 9 juni. 
Barnkören medverkade med sånger om att Gud är med oss alla 
dagar och att han genom sin ande finns inom oss från denna 
stund och till evighet. Vi sjöng också om att oavsett var vi be-
finner oss så är Gud där. Vi avslutade gudstjänsten med dansen 
Let the love flow som fick sända gudstjänstdeltagarna vidare ut 
med kärlek. Vi varierade temat på andakterna under övning-
arna och pratade om bl.a. vad Jesus säger om sig själv, de 7 ”jag 
är”, t.ex. ”jag är den gode herden”. Under andra omgången fick 
vi tyvärr flera avhopp av kördeltagarna p.g.a. olika personliga 
anledningar. Under hösten saknades ledare och barnkören lig-
ger nu på is. 

Jag, Sayuri, vill rikta ett stort tack till medhjälpare under åren 
och för förtroendet att få sjunga och dansa med alla underbara 
barn. Tack!  

Ledare har varit Amanda Lundbäck, Sui Ku och undertecknad. 

Sayuri Kikuchi 

Fredagsmiddag 
Fem gånger under våren och tre 
gånger under hösten har familjer 
träffats för att äta middag tillsam-
mans. I februari var det fredagsmid-
dag tillsammans med Equmenias 
årsmöte. Vårterminen avslutades med grillning vid Trolltjärn då 
det även spelades en brännbollsmatch samt några tappra tog 
sig en simtur. Deltagarantalet har varit ca 20–25 st. Vi har lagat 
olika maträtter eller köpt pizza. Fredagsmiddagarna har avslu-
tats med andakt. 

Åsa Fredby 

Tonår 
Under 2019 så har vi haft fasta sam-
lingar på fredagar kl 20–23. På dessa 
samlingar har vi hittat på lite allt möj-
ligt. Spelat golf i kyrkan, spelat säll-
skapspel, kortspel, bakat, badat på 
Nordpoolen, lekt diverse olika lekar. Erik Serrander hittade på 
en lek där man skulle bygga en rymdraket, träna astronauter 
för att senare kunna landa på mars. Han programmerade en 
slumpgenerator som man stoppade in siffror i och så fick man 
veta om rymdfartyget kraschade eller inte. På våra samlingar 
har vi haft andakter med olika teman. Under terminerna har 
det också varit diverse olika läger. Bland annat norrbottensam-
lingarna. Där vi från olika Equmenia-föreningar i Norrbotten 
träffas, leker och har det gött med varandra. Vi hade också ett 
LAN under våren, vilket blev väldigt lyckat. Under LAN:et så dök 
det, mitt i allt, upp ett gäng från Gällivare. Vi spelade en massa 
spel, allt ifrån gamla retroklassiker till moderna grejer. Andra 
läger som vi åkte iväg på var bland annat LycksCon i Lycksele. 
Där spelades det rollspel. Ett annat läger som vi åkte iväg på var 
Chillalägret i Gällivare och där chillades det. Det fanns också 
planer på att arrangera ett LAN tillsammans med svenska kyr-
kan. Tyvärr så blev det inte utav. Det var också planerat att ha 
ekumeniska ungdomssamlingar tillsammans EFS och svenska 
kyrkan men tyvärr så blev det inget utav det heller. Något som 
var nytt för i år var Hemavanmötet dit några av ungdomarna 
åkte. David Forsling skapade tävlingar där tonåringarna fick 
samla poäng och högsta vinsten var att få raka utav Emanuel 
Wikstens ståtliga vikingaskägg helt utan hans vetskap. Med nöd 
och näppe blev tonåringarna till slut besegrade i en episk om-
gång i spelet Captain sonar. Året avslutades med att vi åkte till 
ett nyårsläger i Hemavan. Vi har som mest varit kring 7 tonå-
ringar på våra vanliga fredagsamlingar. När det har varit större 
arrangemang så har det dykt upp fler. Dom som har varit ledare 
i år är Linda Leven, Erik Elfgren, Malin Nordström, Amanda 
Lundbäck och Erik Serrander. Jag tycker ni är fantastiska män-
niskor med otroliga gåvor och kreativitet. Det är en ära för mig 
att få tjäna Gud tillsammans med er. Ni som läser detta eller får 
det uppläst för er. Jag vill att ni visar er uppskattning till dessa 
människor. För deras stora hjärta till våra ungdomar, Luleås 
ungdomar och vår församling. Tack också till Luleå missionsför-
samling för det förtroendet jag har fått att få vara en herde för 
era tonåringar. Dom är bra.  

Emanuel Wiksten, ungdomsledare 

Mat & prat 
Under 2019 har ett gäng unga vuxna 
samlats varannan tisdag för att laga 
och äta middag tillsammans i ge-
menskap. Som andakt och trosför-
djupning har boken “en guide till Matteusevangeliet” av Daniel 
Hjort används. Det resulterade i många djupa och betydelse-
fulla samtal. Med en stabil kärngrupp på 6–7 st som oftast är 
med samt några som kommer ibland, är det med god framtids 
tro som 2020 välkomnas.  

Samuel Karlsson 
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Mat & snack 
Under vår- och höstterminen har 
grupp en Mat och Snack träffats 
varannan söndag. Det är en mö-
tesplats för asylsökande ungdo-
mar, ungdomar med uppehållstill-
stånd och ”gammelsvenskar”. Vi har samlats för att laga och äta 
mat från olika kulturer tillsammans. Varje gång har det också 
funnits möjlighet att få hjälp att göra läxor, spela spel och pingis 
och mycket mer, men framför allt snacka svenska eftersom 
språket är nyckeln till samhället. 

Nyckelordet är ”tillsammans” när vi lär känna varandra, nya 
smaker och andras vanor samt pratar om livets väsentligheter i 
stort och smått. Nya vänskapsband har knutits och lett till ut-
byte även mellan träffarna i kyrkan. 

Fyra av ungdomarna följde med på församlingens läger till 
Hemavan veckan före påsk och fick möjlighet att prova på sla-
lomåkning och lägerliv.  

Vid en av höstens träffar byggde Mat och Snack ett pepparkaks-
hus till Lussedagens pepparkakshus-tävling.  

Vi har varit mellan 5 och 30 personer av olika åldrar och ur-
sprung vid träffarna.  

Kyrkans praktiska kök är en fin samlingspunkt för detta härliga 
gäng. Vid några av träffarna har någon deltagare planerat och 
tagit helt ansvar för matlagningen av t.ex. Afghansk mat. Några 
av killarna tog ansvar och hjälpte till med matlagningen vid en 
fredagsmiddag. 

Under vårterminen avslutades varje träff med en samling i kyrk-
salen, där vi sjöng och tände ljus för det som den dagen var oss 
närmast. Vid avslutningen/dagens samling har vi under hösten 
använt boken ”Vägen, sanningen och livet” av Linda Alexan-
dersson. Boken är en grundkurs i kristen tro och utgår från Jesu 
liv och vad vi kan lära oss av honom när det gäller relationen till 
Gud och varandra. 

Under hösten har träffarna ändrat karaktär. Många nya delta-
gare har dykt upp, många av dem kommer från afrikanska län-
der. Behovet av läxhjälp har ökat och Intresset för matlagning 
har därför minskat.  Antalet ”gammelsvenskar” på träffarna har 
inte riktigt räckt till för alla som har behövt hjälp.  

Via Facebookgruppen ”Mat och Snack” finns information om 
vad vi gör samt var och när vi träffas. Du som vill delta och lära 
känna nya vänner är välkommen till denna roliga och givande 
gemenskap. 

Anita och Janne Levén 

Lussedagen 
Lussedagen inträffade i år 
lördagen den 14 december. Från 
kl. 12 fylldes entrén med folk 
som bjöds på glögg och 
pepparkaka. Strax efter fylldes 
serveringslokalen med paltsugna 
besökare och kyrktorget fylldes med godis- och fikabrödsugna 
människor. Lotterierna ledde till glada vinnare till bl.a. en 
delikatesskorg, en segeltur och en ridtur. I år fick vi ett lägre 
resultat på 25 055 kr. Främsta anledningen är att vi inte hade 
något Luciatåg eftersom vi inte hade barnkörledare. Men 
besökarna hade trevligt och flera stannade lite längre än 

sluttiden kl. 15. Alla intäkter går till föreningen. Tack till alla som 
ställde upp på olika sätt: bakade, ordnade, handlade, 
möblerade om, städade, serverade, sjöng och spelade, samt 
bad för dagen.  

Vi som planerade Lussedagen var: Nathalie Elfgren, Linda 
Levén, Åsa Fredby, Anna-Karin Isaksson (Bergnäset) och Jan 
Levén. 

Nathalie Elfgren 
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Medlemmar 
Ålder 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0-6 14 14 15 12 15 8 8 7 7 13 6 8 3 5 6 3 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 

7-12 49 36 56 58 36 41 40 45 53 54 47 37 51 34 28 30 11 13 20 29 21 18 8 3 10 0 

13-18 6 6 5 9 4 3 14 12 22 20 17 24 22 28 20 24 15 15 11 17 12 14 11 7 9 7 

19-25 15 18 11 7 4 5 5 3 3 1 2 2 2 1 4 3 7 11 7 12 12 13 5 6 5 7 

26- 31 39 53 47 42 30 25 33 27 26 30 29 28 29 25 22 20 25 20 21 21 17 16 21 10 3 

Summa 115 113 140 133 101 87 92 100 112 114 102 100 106 97 83 82 57 69 59 80 67 62 40 37 34 17 

Ledare 43 27 32 26 29 18    25 17 15 10 17 12 14 11 9 9 8 7 10 18 12 22 10 

Församl.-
medl. 

42 51 55 46 37 32    17 26 24 17 21 20 11 17 24  21 20 22 25 20 20 16 11 

Deltagare 
Ålder 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0-6 85 81 105 89 78 93 48 58 25 11 6 12 16 10 8 13 10 11 7 1 4 7 9 2 
7-12 137 134 102 136 132 119 132  42 72 64 69 83 36 40 30 47 60 60 37 27 21 16 18 
13-18 10 2 6 3 15 42 83 184 50 32 22 31 44 24 29 25 30 23 10 11 17 41 44 14 
19-25 25 26 29 15 4 10 9  5 3 14 13 10 18 32 36 52 49 37 25 14 10 43 37 
26- 130 103 80 75 69 66 50 51 10 14 11 22 17 8 22 16 26 15 17 16 18 26 28 29 

Summa 387 346 322 318 298 330 322 293 132 132 117 147 170 96 131 120 165 158 131 90 80 105 140 100 

(Deltagarantalet har ej räknats på Fredagsmiddagarna) 

Medlems- och deltagarstatistik 
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Ekonomisk redovisning och budget 

 Budget-20 Resultat-19 Budget-19 Resultat-18 

Ungdomsgrupper (se specifikation, nästa sida) -7 000 -5 364 -6 000 810 

Medlemsavgifter 1 500 900 1 500 1 400 

Medlemsgåvor 3 500 1 700 3 500 3 600 

Servering årsmöten/Ledarsamlingar -500 -3 682 -500 -639 

Bilda 0   0   

Evenemang -3 000 463 -3 000 -617 

Aktivitetsbidrag + Eq Nationellt 1 890  3 240 3 240   

Läger (se specifikation, nästa sida) -6 100 -5 673 -2 000 0 

Kurser -1 000   -1 000   

Läger- & kursbidrag 0   0   

Gåvor 3 000 15 859 3 000 3 968 

Bärarlag 29 000 26 000 29 000 28 300 

Lussedagen 29 000 25 055 29 000 28 829 

SUMMA verksamhet 50 290 58 498 56 740 65 651 

Medlemsavgift till Equmenia riks -1 700 -3 400 -3 400 -3 700 

Anslag till Regionen + Equmenia Riks -850 -850 -1 700 -925 

Anslag till Församlingen -5 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Gåvor som Equemenia ger -1 000   -1 000   

Resor -5 000  -1 909 -5 000   

Lokalhyra -50 000 -50 004 -50 000 -50 004 

Hyresbidrag 13 000 17 000 20 000 18 500 

Post- & bankavgifter -980 -950 -980 -973 

Kontorskostnader, schablon -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Annonsering -2 000 -1 942 -2 000 -1 942 

Inventarier -1 000   -1 000   

Tidningar, facklitteratur -1 000 -2 230 -1 000 -584 

Ränteintäkter 0   0   

SUMMA annat -60 530 -67 343 -71 080 -64 628 

Årets vinst -10 240 -8 844 -14 340 1 024 
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Läger, specifikation Budget-20 Resultat-19 Budget-19 Resultat-18 

Scout-läger 0   0   

Barnsångarläger (tweenies) -1 000   -1 000   

Nyårsläger -3 600  -3 900 -3 600  

Tonårskalaset -500   -500  

Helt Troligt -1 000  -1 773 -1 000  

Församlingsläger 0   0  

Totalt läger -6 100 -5 673 -6 100 0 

     
Ungdomsgrupper, specifikation Budget-20 Resultat-19 Budget-19 Resultat-18 

Söndagsklubben -1 000   -1 000   

Musik -1 000   -1 000   

Tweenies -1 000   0   

Tonår -1 000 -2 776 -1 000 -386 

Mat o prat -1 000 -937 -1 000 1 250 

Sport -1 000  -1 400 -1 000   

Mat o snack -1 000 -252 -1 000 -54 

Totalt ungdomsgrupper -7 000 -5 364 -6 000 810 

 

 31/12-19 Perioden 31/12-18 

TILLGÅNGAR       

Plusgiro 34 93 17 - 8 23 169 -818 23 987 

Sparkonto Nordea 172 164 0 172 164 

Interimsfordringar 4 736 -9 503 14 239 

SUMMA TILLGÅNGAR 200 069 -10 321 210 390 

        

SKULDER       

Interimskulder -50 1 477 -1 527 

Inbetalt nyårslägret   0   

Eget kapital -172 672 8 844 -181 517 

Stipendiefond -3 002 0 -3 002 

Vitåfond -24 345 0 -24 345 

ÅRETS Vinst -8 844   1 024 

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -200 069 10 321 -210 390 
 

 

Revisionsberättelse 
Ej ännu klar. 


