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URBAN ERESTAM 
Församlingsutvecklare
070-710 61 70
urban.erestam@equmeniakyrkan.se

MIKAEL NILSSON 
Föreningsutvecklare
070-710 61 72
mikael.nilsson@equmenia.se

RICKARD LUNDGREN
Samordnare församlingsgrundande arb.
070-235 50 98
rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se

TOMAS HAMMAR
Regional kyrkoledare
076-505 31 40
tomas.hammar@equmeniakyrkan.se

SKANDER KURTIN
Regionsamordnare
076-947 54 10
skander.kurtin@equmenia.se

LINDA ULMÅ
vik. föreningsutvecklare
070-495 64 28
linda.ulma@equmenia.se

MARIA LORENTZON
Administratör
031-351 18 10
maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se
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Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folk-
väckelse ville forma något nytt och gick sam-
man 2011 för att bli Equmeniakyrkan. De tre 
samfunden var Missionskyrkan, Baptistsam-
fundet samt Metodistkyrkan. Equmeniakyrkan 
har ca 700 församlingar.

Equmenia bedriver Equmeniakyrkans barn- 
och ungdomsarbete.

MARIA FÄSSBERG NORRHALL
Rastplats och Akademi Överås
076-517 24 03
maria.fassberg.norrhall 
@equmeniakyrkan.se



EQUMENIAKYRKAN VÄST
Regionens uppdrag är att stödja det lokala 
sammanhanget i förnyelse, utveckling och växt.

Lekmannautbildning – Fördjupning i trosfrågor 
såsom lärjungaskap, bibelsyn och församling.

Handledning – Alla medarbetare erbjuds 
grupphandledning som regionen samordnar.

Medarbetarsamlingar – Regionen inbjuder 
regelbundet till medarbetarträffar för infor-
mation, utbyte, gemenskap, utbildning och 
bön.

Styrelseutbildning – Styrelser inbjuds regel-
bundet till utbildning i vad det innebär att leda 
en församling, i andligt ledarskap, arbetsgi-
varfrågor etc.

Konferens – Regionen inbjuder till konferens-
dagar med namnet Förnya & Fördjupa. De 
innehåller seminarier, bibelstudier, lovsång m.m.

Församlingsutveckling – Varje församling er-
bjuds hjälp för utveckling och växt genom stöd 
och handledning.

Församlingsgrundande arbetet – I regionen 
sker analys, för studie och planering för att 
grun da nya församlingar.

Migrationsarbete – Regionen ger råd och stöd 
till församlingar i migration- och asylfrågor.

Förtroenderådet - Finns till för att se
behoven och utmaningarna i regionen och 
stöttar den regionala kyrkoledarens arbete.

Rastplats Överås - Själavård, parrådgivning, 
andlig vägledning, retreater m.m. 
equmeniakyrkan.se/rastplatsoveras

För mer information om se: 
equmeniakyrkan.se/regionvast

EQUMENIA VÄST
Equmenia Väst vill stärka och utrusta våra 
FÖRENINGAR i uppdraget att vara en plats 
där barn och unga växer i gemenskap med 
varandra och Jesus.

I våra föreningar behöver ledare rekryteras 
till verksamheter, en gemensam vision skapas, 
ledarskap uppmuntras, team utvecklas, och 
verksamhet planeras. Som föreningsstyrelse 
och ledarteam behöver man utveckla detta 
engagemang i den lokala föreningen. Vi vill 
hjälpa våra föreningar i detta svåra men vikti-
ga arbete.
 
Equemnia Väst vill skapa och samordna 
mötesplatser där BARN och UNGA får växa i 
gemenskap med varandra och Jesus.

Genom våra arrangemang vill vi att barn och 
unga ska få erfara kärleksfulla och inklude-
rande relationer samt att det ska ges utrymme 
till att uppleva Guds närhet, kärlek och god-
het. 
 
Equemnia Väst vill stärka och utrusta våra 
LEDARE till att växa som ledare och lärjungar.

Equmenia Väst vill stärka och utrusta våra 
ledare till ett hållbart ledarskap som tar sin 
utgångpunkt i det egna livet, de personliga 
relationerna samt den egna tron och längtan. 
Ett ledarskap vi tror är en förutsättning för att 
leda barn och unga till gemenskap och tro.
 
För mer information om bl.a. våra läger och 
utbildningar se: equmenia.se/vast

Equmeniakyrkan och Equmenia är indelade i sju 
regioner. Region Väst har ca 165 församlingar och 
100 föreningar.

Region Väst är indelat i sex närområden. Vill du 
veta mer om våra närområden kan du läsa på 
equmeniakyrkan.se/regionvast/naromraden
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