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Equmenia Skårekyrkan coronaåret 2020
2020 blev året då ingenting gick som det brukade. I mars hade coronapandemin kommit till
Sverige. Det mesta av vår terminsverksamhet har kunnat genomföras med anpassningar men
arrangemang som midsommar och marknadsdag fick ställas in. Istället har vi genomfört en
loppisvecka i Ängebäck och ett sponsorlopp direktsänt på Youtube i början på hösten. Med
inställda sommargudstjänster uppstod ett unikt tillfälle att renovera och utvidga altanen till
kaffestugan på Solliden. Vi startade även en permanent tipspromenad genom Skåre och får
ytterligare en intäkt till vår verksamhet. Det blev ett år där vi vågade experimentera och prova
nya saker.

Ungdomsrådet, ungdomsledare och ideella ledare
UR
Equmenia Skårekyrkans styrelse kallas Ungdomsrådet, UR, med följande laguppställning:
Jonas Haglund, ordförande Rasmus Andersson, kassör
Markus Andersson
Katrin Sandahl Norborg
Linnea Quist
Tobias Karlsson
Hilma Kristensson
Alice Andersson
Tanja Halvardsson
Johan Larsson
Ungdomsrådet har samlats nio gånger under året. Pastor Maja Floberg har deltagit i mötena.
Tobias Karlsson lämnade UR för studie vid höstterminens start.

Ungdomsledare
Under våren var Andreas Tidberger anställd som ungdomsledare på 100%. Hans huvuduppgift var
arbetet med TGIF men han ingick också i konfirmationsarbetet och fungerade som scoutledare i
Spårarscouterna. Andreas avslutade sin tjänst i augusti.
Under hösten har Tanja Halvardsson trätt in som ungdomsledare på 25% med fokus på att driva TGIF.
Tjänsten löper till 31 juli 2021. Stort tack Tanja för att du klivit in och tagit denna uppgift under
speciella omständigheter.

Ideella ledare
Vår verksamhet är helt beroende av ideella ledarinsatser varje vecka. För att planera vårt arbete och
stärka samhörighetskänslan inleder vi varje termin med en ledarkväll. Den 16/1 genomförde vi vår
terminsplanering både för scout och TGIF. Höstterminen planerades på motsvarande sätt den 27/8.
I Spårarscout finns 16-18 ledare, i Upptäckare-Äventyrare ca 13-15 ledare. TGIF har antalet ledare
varierat beroende på program. Söndagsskolan organiseras av församlingen och har ca 8 ledare.

Fokusområden för verksamheten
UR valde att även för 2020 fortsätta med de fokusområden som utpekats 2018.

Internationellt arbete
Under 2020 fortsatte vi vår internationella insamling till idrottsskolan i Kimpese (i KongoKinshasa) för att kunna köpa en motorcykel dit. I ett sätt att öka insamlandet till idrottsskolan
men också fördjupa vårt internationella engagemang beslutade vi i UR ihop med församlingens
styrelse att bilda ett gemensamt internationellt utskott. Detta utgörs idag av Rasmus Andersson
(sammankallande), Torbjörn Kjerstadius och Catharina Lundeteg. När vi mot slutet av året insåg
att vi kom att gå med plus beslutade vi på UR att skänka tiotusen kronor till vår internationella
insamling. Totalt vid årsskiftet hade vi således kommit upp i 40 309 kronor (inklusive 2019 års
insamling). Motorcykeln kostar 5 000 USD (ca. 41 500 kronor).

Leda unga till gudstjänst
Arbetet med att få fler unga att delta i gudstjänsterna fick tyvärr helt avbrytas under 2020.
Coronarestriktioner gjorde det omöjligt att samlas till fysiska gudstjänster.

Vår löpande verksamhet
TGIF (Thank God It's Friday!)
TGIF har haft ett bra flow under verksamhetsåret 2020, trots pandemi och Corona. Under
vårterminen drog Andreas Tidberger i spakarna. TGIF ställdes aldrig in utan ställdes om från och med
mars och framåt, då alltihop flyttades ut till vår sommargård Solliden. Där njöt vi av solen många
kvällar tillsammans.
När höstterminen drog igång hade Tanja Halvardsson tagit över som ungdomsledare och vi flyttade
in TGIF till kyrkan igen fram till november. Sedan dess har det varit digitala träffar med en handfull
tonåringar och ledare. Året avslutades med ett digitalt Escaperoom, en lyckad kväll för alla
inblandade.
En viktig del av våra kvällar är våra andakter där vi tillsammans delar med oss av stort och smått, det
som är bra och dåligt för stunden, någon av ledarna delar med sig av något från sitt liv, lovsånger
sjungs och ljus tänds.
Scout
Scout är en stor del av vår verksamhet. Vi har åtta patruller med barn från årskurs ett till
gymnasieåldern. Framförallt i de yngre åldrarna är det väldigt många barn som vill vara med, vilket
tidvis varit utmanande organisatoriskt. Turligt nog är många av de äldre scouterna ledare för de
yngre och i år har fem av dessa påbörjat ledarutbildningen Ska’Ut .
Precis som för övrig verksamhet har scoutåret 2020 blivit annorlunda. Året började på vanligt vis;
utmanarpatrullen åkte på vinterhajk och de första träffarna i februari skedde utan restriktioner. När
spridningen av coronaviruset började ta fart i mars anpassade vi verksamheten: mindre folktäta
samlingar, utomhusscouting, matlagnings- och övernattningsrestriktioner. Med gemensamma krafter
lyckades vi ha scouting hela vårterminen!
Coronapandemin innebar färre övernattningar 2020. Istället har vi satsat på dagshajker och
dagsläger. Eftersom det större scoutlägret på Ladtjärnstorp ställdes in anordnade vi ett kårläger på
vårt egna Solliden med bland annat vandring, bad, hantverk och glasstillverkning. Det blev succé!
De första månaderna av höstterminen fortsatte vi med pandemianpassad scouting för alla
åldersgrupper. De äldre scouterna vandrade på Bohusleden och deltog i en digital Kämpalek. Vi kan
även stolt meddela att sju scouter från Skåre slutförde Scoutklassikern år 2020 (scoutmotsvarigheten
till En Svensk Klassiker).
I november förvärrades coronaläget och nya rekommendationer gjorde att UR tog beslutet att stänga
ner den fysiska verksamheten. Utmanarna fortsatte då träffas digitalt resten av terminen. För att
övriga inte skulle få en helt scoutfri december slog ledarna sina kloka huvuden ihop för att producera
en julkalender på nätet, med en ny scoutig lucka varje dag. SkåreScouter | Minsida (wixsite.com)
Läxhjälp
Försöket att erbjuda läxhjälp för ungdomar på högstadiet och gymnasiet fortsatte i januari-februari
på onsdagar mellan 14-17. När corona slog till valde vi att avsluta denna verksamhet.

Solliden
Solliden är vår egen gård där vi kan ha verksamhet alla tider på året. Under pandemiåret 2020 har det
varit av extra stort värde att ha tillgång till denna pärla i Skåre där vi kan bedriva bra
utomhusverksamhet.
Sommarjobbare och altanprojekt
Årets kommunsommarjobbare var Elin Den Hartog, Alice Andersson, Kerstin Olsson och Tobias
Hällman. Som handledare agerade de nyblivna pensionärerna Bobo Andersson, Carl Park och
Torbjörn Strand. Normala år brukar sommarjobbarna lägga mesta tiden som lägerfunktionärer
men i år blev det desto mer fastighetsfixande på Solliden. Målning av lada, bänkar och räcken,
städa upp i alla lokaler, bygga staket ute vid vägen och mycket annat. På tisdagskvällar från
maj till september byggde 10-15 frivilliga en ny altan till Kaffestugan. Sommarjobbarna var
också med på altanbygget. Altanen har väckt idéer om att prova med sommarcafé sommaren
2021.

Ekonomi
2020 har varit ett annorlunda år och så även ekonomiskt. Flera av våra arrangemang som utgör
en stor del av våra intäkter kunde inte genomföras på grund av Corona och vi har på så vis fått
hitta nya lösningar under året samtidigt som gåvogivandet från våra medlemmar och bidragen
från kommunen ökat. Vi började plocka skräp åt Stena Recycling, vi arrangerade en loppis
istället för marknadsdagen och Spring för Equmenia Skårekyrkan blev en digital succé. Under
året har vi även gjort upprustningar på Solliden och byggt en ny, stor altan. Dessa har till största
delen finansierats av gåvor från medlemmar och vänner till Solliden. Kostnaderna för
altanbygget valde vi att lägga som en investering i fastigheten som kommer att skrivas av under
en längre tidsperiod och årets resultat kom därför att bli väldigt högt, närmare bestämt plus
55 350,22 kronor. Räknar man bort investeringen i fastighet hamnar man på plus 1 819,22
kronor.

Läger och arrangemang
Klassiska arrangemang som midsommar, marknadsdag, tonårsläger och Lucia fick ställas in. Men vi
lyckades samtidigt förnya vår arsenal.
Volleybollnatta
Den 14 februari på alla hjärtans dag, gick volleybollnatta 2020 av stapeln. Hela nitton lag deltog,
och matcherna spelades långt in på natten. Extra roligt var att vi inte bara hade många lag anmälda
utan en jämt fördelning inom de två åldersklasserna. Detta då den yngre klassen hade fler
deltagare än vanligt. Förutom att det bjöds på fin volleyboll delades även kärleksfulla hälsningar ut
via sekretariatet under kvällen i enlighet med dagens tema, och kiosken bjöd på gott godis och
kaffe. Vi som anordnat tyckte att det var en lyckad kväll och var trötta men nöjda när vi fram emot
femsnåret fick gå till kojs.
Scoutdagläger på Solliden 13-14 juni
Corona ställde in scoutlägret på Ladtjärn. Istället hade vi två mysiga lägerdagar på Solliden för ca 35
scouter. Första dagen vandrade halva gänget från Solliden upp till Vera Cruz vid Sanna-korset och
sedan över till Hyn där det blev mat och sedan vandra tillbaka via Ängebäck. På vägen hände lite olika
aktiviterer. De scouter som var kvar på Solliden ficka fläta armband, skapa ett lägerkonstverk och
avsluta med att tillverka egen gräddglass. Mjölk, grädde och socker i en plastpåse som stoppades i en
annan påse fylld med krossad is och salt. Sen gällde det att skaka påsen kraftigt så issmälta blev ner
mot tio minusgrader kall. Efter fem minuter kunde scouten klämma ut ett par deciliter krämig
mjukglass.

Sommarkvällar på Solliden
Tre onsdagskvällar efter skolavslutningen bjöd vi in barn, ungdomar och familjer till lite blandade
aktiviteter på Solliden. Prova på att paddla, grilla korv, spela kubb med mera. Sommarjobbarna
ansvarade för aktiviteterna.
Sommarloppis i Ängebäck 5-12 juli
Under 2020 fick vi i Equmenia Skårekyrkan ärva ett dödsbo av Rosa Nordström. Det var
testamenterat till Equmenia riks men då de inte tar emot gåvor i form av möbler och dylikt blev
vi som lokal förening tillfrågad ifall vi var intresserade, vilket vi var. På grund av Corona kunde
vi inte arrangera vår sedvanliga marknadsdag men istället gjorde vi en loppis på Ängebäck, i
Ängebäck Trädgårds lokaler, där vi sålde saker ifrån dödsboet. Vi fick även en del grejer ifrån
Equmeniakyrkan i Forshaga som hade loppis på samma plats veckan innan oss och i gengäld fick
de ta över det som vi hade kvar då vi vara klara. Det var trevliga sommardagar med nyfikna
jordgubbsplockare som tittade in för att fynda och vi var flera som hjälpte till med för- och
efterarbete samt bemanning under veckan. Totalt fick vi en vinst på 33 397 kronor efter att vi
skänkt 10 % till vår internationella insamling.
Spring för Equmenia Skårekyrkan
Precis som mycket annat det här året innebar arrangemanget Spring för Skåre en del
anpassningar. När marknadsdagen ställdes fanns en risk att även insamlingsloppet inte skulle
bli av men tack vare lite påhittighet och engagemang gick loppet av stapeln den 3 oktober. I år
sprang deltagarna en hinderbana som av frivilliga krafter byggts upp på Solliden och publiken
hejade på hemifrån och kunde följa loppet live på Skårekyrkans Youtubekanal. Som vanligt
sponsrades deltagarna per varv men det fanns även möjlighet att skänka belopp direkt till
insamlingsbössan. Under livesändningen ackompanjerades publiken av två speakers, flera
kameror som fångade loppets händelser och i bild uppdaterades insamlingssiffran i takt med
att varven sprangs. Även VF var på plats och gjorde ett reportage.
Loppet blev mycket lyckat och ett exempel på att saker ibland när man tvingas tänka nytt kan
bli minst lika bra om inte bättre! Loppet drog in hela 32 000kr till församlingens
ungdomsarbete – nytt rekord! Efteråt delades pris ut till löpare som sprungit flest varv, löpare
som samlat in mest pengar och den löpare som under loppet varit bäst utkläd. Tack till alla
som var med och sprang, byggde bana, fixade med tekniken och såklart alla som följde loppet
under sändningen. Vill man se loppet i efterhand går det fortfarande att titta på Skårekyrkans
Youtubekanal. Spring Equmenia Skårekyrkan 2020 - YouTube
Equmeniapromenaden
Med ett bidrag på ca 10.000kr från Karlstads kommun kunde vi under november öppna en
permanent tipspromenad genom Skåre från Ica till Solliden. En app i telefonen visar var kontrollerna
står med sina QR-koder till frågor för barn och vuxna. Företaget Xrundan gör nya frågor varje vecka
och Ica sponsrar med värdecheckar som lottas ut bland dem som betalar startavgift på 20 kr. Vi
hoppas att detta ska bli en bra marknadsföring av vår verksamhet och en ny intäktskälla.
Equmeniapromenaden - Skårekyrkan (equmeniakyrkan.se)
Ungdomsrådet i Equmenia Skårekyrkan

