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5. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
EQUMENIA NORD 2019  
INLEDNING 
2019 gav Gud oss ett år av utveckling. Vi genomförde Hemavanmötet för första gången med 
stor succé, vi jobbade med att utforma regionstämman på ett roligare sätt och tog efter 
riksorganisationens mer flytande verksamhetsplan. Jag är tacksam för alla som hjälpt oss 
med arrangemang, alla ungdomar vi fått möta och hoppas att Gud leder oss till fler 
framgångar. 

/Joel Brunnegård, ordförande Equmenia Nord

REGIONSTYRELSEN (RS) 
Vid ingången av det nya verksamhetsåret 
2019 bestod styelsen av Joel Brunnegård 
(ordf, Ursviken), Viktor Strand (vice ordf, 
Vindeln), Olle Engqvist (kassör, Umeå), 
Signe Forsberg (sekreterare, Lycksele), 
Alva Apelqvist (Gällivare) och Maja 
Olofsson (Vännäs). Under 2019 fram till 
regionstämman i oktober hade styrelsen 
tre protokollförda möten. 

Vid regionstämman 19:e oktober i 
Skellefteå valdes en ny styrelse bestående 
av Joel Brunnegård (ordf, Ursviken), Signe 
Forsberg (vice ordf, Lycksele), Viktor 
Strand (kassör & sekreterare, Vindeln), 
Maja Olofsson (Vännäs),  Evelinn Björck 
(Kvarnåsen) och Samuel Lundbäck (Luleå). 
Vi hade konstituerande möte 12:e 
december för att bland annat utse 
kontaktpersoner till olika verksamheter 
och kommittéer och prata om hur vi vill 
lägga upp styrelsearbetet. 

/Joel Brunnegård, ordförande 

PERSONAL 
Personalen för Equmenia Nord och 
Equmeniakyrkan region Nord fungerar 
som ett gemensamt arbetslag. Samtliga är 
nationellt anställda men med ett särskilt 
ansvar för verksamhet och stöd till 
föreningar och församlingar i vår region. 

Personalen möts regelbundet för 
samordning och planering av 
verksamheterna. Regionkontoret finns i 
Skellefteå. Equmenia Nord har två 50% 
tjänster. Den ena är regionsamordnare 
och den andra föreningsutvecklare och 
under 2019 har Joel Jonsson innehaft båda 
tjänsterna och därigenom arbetat 100% i 
regionen. Fram till 27 december 2019 var 
Joel vik. regionsamordnare varefter 
tjänsten övergick till en 
tillsvidareanställning. Sayuri Kikuchi har 
under året varit föräldraledig från sin 
tjänst som regionsamordnare och har sagt 
upp sin tjänst under 2020. Under våren 
2019 var Klas Johansson tf regional 
kyrkoledare på 25 % och Thomas Ahlberg 
regional koordinator på 50 %. Under april 
till augusti var Maja Brändström Nyström 
regional samordnare för asyl och 
migration (50 %) samt vik. 
församlingsutvecklare (50 %). Vid 
kyrkokonferensen i Jönköping valdes och 
avskildes André Jakobsson som ny regional 
kyrkoledare för region Nord och André 
tillträdde den 1 september med en 
anställningsgrad på 75%. Margareta 
Lundmark har arbetat som regional 
administratör, 25 %. Maria Johansson, 
föreningsutvecklare 50 %, har varit 
sjukskriven under året. 
 
/André Jakobsson, Regional kyrkoledare 
Equmeniakyrkan region Nord  
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NYÅRSLÄGRET 27 DECEMBER 2018-1 
JANUARI 2019, HEMAVAN  
Vad är bästa sättet att inleda året på? För 
många är det att åka på vårt nyårsläger i 
Hemavan! Denna gång var vi 74 ungdomar 
och ledare som under de sex dagarna 
samlade på vår gård – Hemavan 
fjällstation – för att åka i backen, pyssla, 
spela sällskapspel och hets, sjunga lovsång 
och be samt leka, busa, basta och så 
mycket mer.  

Temat för lägret var Hopp i vår tid med 
undertemana Hopp för mig, Hopp för dig, 
Hopp för världen och Hopp för framtiden. 
För undervisningen stod Moa Nilsson 
Forsén, Oskar och Elina Skarin, Johan 
Wikström och undertecknad.  

Utifrån lägrets tema ville vi vara med att 
sprida hopp till andra. Detta gjorde vi 
genom att vara en del av 
Equmeniakyrkans internationella 
insamling som detta år syftade till att barn 
och ungdomar i fattiga, isolerade och 
krigsdrabbade länder ska få utbildning och 
framtidshopp. Vi samlade in drygt 4 500 kr 

Under lägret och genom denna insamling 
fick vi tillsammans sprida hopp i världen! 

/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDARFEST 26 JANUARI, LYCKSELE 
Hjältarna i Equmenia är alla ledare som 
engagerar sig för att barn och unga i vår 
region ska få vara en del av vår 
gemenskap. För att via uppskattning för 
alla ledarinsatser arrangerar vi som region 
en ledarfest vartannat år.  

Detta år samlades vi i Equmeniakyrkan 
Lycksele den 26 januari till en kväll för 
gemenskap, spa med bubbelbad och 
bastu, festmiddag och andakt. Vi hade 
besök av Linnéa Lidskog, fd. barn- och 
ungdomskoordinator för Equmenia och nu 
kontaktperson för pastorskandidater, som 
var med och uppmuntrade oss denna 
kväll.   

/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 
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SKA’UT GUL 2-5 MARS, GRUNDET, 
SUNDERBYN 
Ska’ut Gul genomfördes på Sunderbyns 
scoutkårs gård Grundet mellan 2-5 mars. 
Ska’ut Gul är den del av Ska’ut kursen som 
är mer teoretiskt inriktad. Några av 
kurspassen var gruppens utveckling, att 
leda andakt och läsa bibeln, ledarskap, 
krishantering och barns 
utveckling.  Deltagarna var indelade i två 
patruller och en del av arbetet består av 
samtal i patrullen. Ett dagligt bibelstudium 
ingår också i kursen. De två patrullerna 
ansvarade för var sin morgon- och 
kvällsandakt. En del av Gula delen av 
kursen består också i att börja planeringen 
för Blå del.  
En del lek och tävling hanns också med 
bland annat en isdubbstafett som var 
mycket uppskattad av deltagarna liksom 
den lagade maten deltagarna fick under 
kursen. En övernattning i snön utomhus i 
tält med kamin han vi också med. 
Vi som tillsammans gjorde kursen var 8 
deltagare, 2 handledare, 1 kursledare, 1 
matlagare. Vi fick även hjälp av några till. 
 
/Jörgen Andersson, Ska’Ut-teamet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELT TROLIGT 26-28 APRIL, VÄNNÄS 
Sedvanligt planerade vi för 
ungdomshelgen Helt Troligt även 
vårterminen detta år. Arrangemanget blev 
dock inställt på grund av för få anmälda. 

/Joel Powll, regionsamordnare och 
föreningutvecklare 

 
SKA’UT BLÅ 6-9 JUNI, PITEÅBYGDEN 
Ska’ut blå genomfördes i början av juni 
2019.  Ska’ut blå är den avslutande 
kursdelen då patrullerna skall tillämpa sina 
kunskaper som det lärt sig under grön och 
gul del. Patrullerna skall då utföra sitt 
projekt som de började planera på gul del 
och senare fortsatte under våren. Två 
patruller var med på blå och genomförde 
sina projekt var för sig i terrängen runt 
Piteå. Båda patrullerna samlades vid 
missionskyrkan i Piteå. Den ena patrullen 
skulle i sitt projekt vandra på Solander-
leden den andra skulle paddla i Piteälven. 
Kursen avslutades gemensamt med 
redovisning för varandra och 
märkesutdelning. 

På kursen deltog 8 deltagare och 2 
handledare. Vi fick även hjälp med en del 
transporter. 

/Jörgen Andersson, Ska’Ut-teamet 
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FJÄLLKONFA 16 JUNI-7 JULI, HEMAVAN 
Fjällkonfa fortsätter att vara mycket 
populärt. 2019 var det 17 deltagare från 
hela landet (varav 8 från Nord) och 6 
ledare. Vi är bortskämda med fantastiska 
veckor, även om vädret kan variera. 
Spännande samtal om tro och liv, bus och 
allvar, glädje och oro mm.  
Som vanligt så har vi lektioner på 
förmiddagar och kvällar. Ibland ”ren” 
undervisning, oftast många frågor, mycket 
samtal och ibland en film som vi sedan 
anknyter samtalet och undervisningen till. 
Varje eftermiddag är vi ute. Ibland bara på 
gården där det kan vara lekar, sport eller 
olika samarbets- och tillitsövningar. Oftast 
går vi dock på tur. Det finns så många fina 
dagvandringar man kan göra under en 
eftermiddag i direkt anslutning till gården 
eller efter en kort resa med bussen och 
bilarna vi disponerar. 
Vissa dagar gör vi längre turer som tar 
hela dagen. Det kan vara till en glaciär, 

grotta eller en högre topp som tar längre 
tid att bestiga. Någon gång blir det även 
övernattning i tält på fjället.  
Varje kväll avslutas med en andakt. Ett 
vittnesbörd från en ledare, bön, lovsång, 
ljuständning och erbjudande om personlig 
förbön. Kanske det viktigaste tillfället 
under hela lägret då dagen får sjunka in 
och Gud komma ännu närmare. 
Sista helgen inbjuds föräldrar och anhöriga 
och vi summerar veckorna för dem med 
både skämt och allvar. Lördagskvällen 
avrundas sedan med dophögtid. I år med 
dop av tre konfirmander. På söndag fyller 
vi så kyrksalen med konfirmander och 
anhöriga. En verklig högtidsgudstjänst 
innan det ”smärtsamma” uppbrottet 
infinner sig. Läs gärna med på Fjällkonfas 
hemsida: fjallkonfa.se. 
 
/Klas Johansson, Norsjö 
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FJÄLLVANDRING FÖR UNGA VUXNA 12-
14 AUGUSTI, HEMAVAN 
Årets stora händelse i regionen var 
sommarkonferensen Hemavanmötet. Som 
en del av och som en som en uppladdning 
inför Hemavanmötet arrangerade vi 
tillsammans med Puls en fjällvandring för 
unga vuxna. Förhoppningen var att man 
genom arrangemanget skulle få uppleva 
det bästa av fjället i mötet med andra och 
Jesus samtidigt som det även skulle bidra 
till ökad attraktivitet för unga att vara med 
på själva konferensen. 

Vi var 17 deltagare och fyra ledare från 
fem av Equmenias sju regioner (Nord, 
Mitt, Stockholm, Öst, Väst), varav den 
största gruppen (29 %) var från Nord. 

Vi startade vår vandring med introduktion 
och säkerhetsgenomgång på Hemavan 
Fjällstation varefter vi transporterade oss 
till Syterbäcken och vandrade upp längst 
den till Viterskalsstugan där vi gjorde slog 
upp tälten. Nästföljande dag besteg vi 
Norra Sytertoppen, Västerbottens läns 
högsta topp. Det var en krävande 
vandring, men alla var vid gott mod hela 
vägen upp och tillbaka till baslägret. När vi 
kom upp var toppen dold i moln, men på 
vägen till Viterskalsstugan klarnade det 
upp och vi fick en bedårande utsikt genom 
Syterpasset. Dag tre vandrade vi 
Kungsleden till Hemavan för att delta på 
Hemavanmötet.  

Vi inledda och avslutade dagarna med 
andakt där Jonathan Ramström och Daniel 
Backgård stod för undervisningen. 

Den samstämmiga upplevelsen av 
vandringen var mycket god och 
gemenskapen och toppbestigningen 
gjorde störst intryck, trots det karga 
vädret. 

/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 

 
HEMAVANMÖTET 15-18 AUGUSTI, 
HEMAVAN 
Efter över två års bön och planering, blev 
en galen idé till en galet bra verklighet i 
Hemavan, den 15-18 augusti 2019. Vi i 
Equmenia fick, tillsammans med 
Equmeniakyrkan, Puls, Bilda och Hemavan  

Fjällstation, bjuda in till ”mötet som 
förvandlar” - mötet med Gud, 
medmänniskor och Tärnafjällens makalöst 
vackra miljö – Hemavanmötet.  

Sommarkonferensen var för alla åldrar. 
Den erbjöd möjlighet till traditionella 
dagsturer i fjällen, äventyrligare tur ner i 
fjällgrottor, tankeväckande 
bönevandringar, skapande workshops, 
fördjupande bibelstudium och mycket 
mer. Om mornarna och kvällarna firade vi 
gudstjänst tillsammans och fick lyssna till 
Guds ord genom talare som Tomas Sjödin, 
Britta Hermansson och Lasse Svensson. Vi 
bröt arm och pratade klimat med Heidi 
Andersson. Vi sjöng lovsång och körsång 
och släppte loss tillsammans med Samuel 
Ljungblahd och husbandet under ledning 
av André Jakobsson.  

Liksom vid alla större arrangemang är 
resultatet beroende av mångas 
gemensamma engagemang: alla frivilliga 
mötesvärdar, tältbyggare, teknikvaktare, 
kaffekokare, workshopsledare, 
parkeringskontrollanter, förebedjare, 
dekoratörer, städvilliga, konsertbesökare, 
gudstjänstdeltagare och alla ni andra – det 
är tack vare ert deltagande som över 400 
personer fick uppleva Hemavanmötet 
2019, ett möte som förvandlade och gav 
mersmak. I skrivande stund är planeringen 
är redan igång för att genomföra 
Hemavanmötet igen sommaren 2021. 

/Maja Brändström-Nyström, samordnare 
för Hemavanmötet 2019 
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KÄMPALEK 5 OKTOBER, LYCKSELE 
Även 2019 ordnades traditionsenligt (alltid 
den första lördagen i oktober) 
Kämplaleken i Västerbottensdelen av 
Equmeniascout i region Nord. Kämpaleken 
var förlagd till Gammplatsen, 
hembygdsgård och friluftsmuseum, i 
Lycksele. Besökande scouter kom från 
Umeå, Vindeln, Lycksele och Kvarnåsen. 
Med scouter och ledare var vi ca 50 st. 
Dagens tema var ”Till jordens yttersta 
gräns”. Bokstavligt genom att patrullerna 
skulle tas sig från centrum till kontroller i 
periferin på Gammplatsens halvö, där 
jorden slutar och vatten tar vid. 
Patrullerna mötte på kontrollerna olika 
inslag om klimat, naturhänsyn, 
brobyggande och scoutfärdigheter. 
Några lokala husmödrar fixade lunch som 
vi intog utspridda i museum-området. 
När alla varit på alla kontroller hann vi 
avsluta med traditionell 
säcklöpningsstafett. 
 
/Gunnar Renklint, Lycksele 
 

 

REGIONSTÄMMA 19 OKTOBER, 
SKELLEFTEÅ 
Den 19 oktober samlades 12 ombud från 
Region Nords Equmeniaföreningar i 
Equmeniakyrkan Skellefteå. 
Regionstämman genomfördes i form av en 
game show där viktiga och seriösa 
årsmötesfrågor blandades upp med 
tävlingar, dramatiseringar och lekar.  
Ordförande och ytterligare en ledamot till 

regionstyrelsen omvaldes och två 
personer valdes in till regionstyrelsen som 
nyval. 

/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare  

TONÅRSKALASET 18-20 OKTOBER, 
SKELLEFTEÅ 
Fredagen den 18 oktober samlades ett 
knappt 20-tal ungdomar och ledare i 
Equmeniakyrkan Skellefteå för att vara 
med på ungdomslägret Tonårskalaset. 
Lägret startade med fika och lekar och 
innan läggning hade vi andakt. Lördagen 
innehöll morgonsamling och 
förmiddagsaktivitet innan Tonårskalaset 
anslöt till regionfesten i EFS Skellefteå 
med seminarier. Regionfesten avslutades 
med middag och gudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Efter regionfestens slut 
fortsatte lägret med regionstämma och 
andakt. På söndagen firade lägret 
gudstjänst med den lokala församlingen 
där Linda Ulmå, Equmenias 
idrottskoordinator, predikade. 
/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 
 
LYCKSCON 30 OKTOBER-3 
NOVEMBER, LYCKSELE 
Den 31/10-3/11 anordnades det tredje 
och sista LycksCon, denna gång med temat 
Rollspel. Det fanns tio platser och dessa 
fylldes innan anmälningstiden gått ut. Vi 
delade upp oss i två grupper och började 
spela. Vi har jobbat på att göra lägren så 
lätta att arrangera som möjligt, detta 
gjordes möjligt genom att respektive 
grupp hade hand om matförberedelsen 
varannan gång. Vi hade också en morgon 
och kvällsandakt där kvällsandakten var en 
längre samling.  
En av funderingarna inför lägret är varför 
man ska göra ett sådant läger när man 
nästan inte träffas i grupperna, efter lägret 
så kände vi att vi verkligen hade träffats. 
Varje tillfälle som fanns tog vi chansen att 
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berätta historier om vad som hände i våra 
individuella spel. Lägret blev mycket lyckat 
och det fanns en tydlig känsla av att vi vill 
göra mer av detta, så varför skrev jag att 
det var det sista LycksCon. Jo, för efter 
lägret så började vi planera vårens läger 
som kommer bli i Luleå. Vi behövde ett 
nytt namn, något som funkar var i 
regionen vi än är. Visionen är att vi ska 
kunna åka runt och ha dessa läger på olika 
platser. Så det nya namnet som vi kom 
fram till är Eqon Nord. En lek med orden 
Equmenia och Konvent och deras 
förkortningar EQ och Con. Vi ser fram mot 
många kommande läger och att rollspel 
som arbetsmetod ska få en naturlig plats i 
vår verksamhet.  
/Oskar Skarin, Lycksele 

BARNLÄGER 2-4 NOVEMBER, LYCKSELE  
Under höstlovet 2019 möttes ett 40-tal barn 
och ledare i Vännäs missionskyrka för att 
vara med på helgens Himmelska party. 
Equmenias läger är en ljuvlig mix mellan 
lek, planerade aktiviteter, god mat, 
kioskbesök, skratt och bus och nyfunnen 
eller återupplivad vänskap. Eftersom 
lägret pågår under allhelgonahelgen fick vi 
ett bra tillfälle att prata och utforska årets 
tema ”Himmelskt party” som Jesus bjuder 
oss till. Den som är inbjuden till ett party 
är ju givetvis en VIP-gäst och samma sak 
gällde vartenda barn och vuxen som 
installerade in sig på fredagen strax före 
lunch. Med hjälp av stämpeltatuering på 
handen fick alla deltagare en synlig 
påminnelse om hur viktig just han eller 
hon är i Jesus ögon. Till partyt är vi alla 
bjudna och himlen ligger framför oss men 
den finns även är här och nu.   

Vid årets läger kunde barnen välja två 
aktiviteter och det var stor glädje och 
inlevelse i alla gäng som prövade på sport, 
skapande, film, drama och dans. 
Tillsammans övade vi också in några 
svängiga sånger och under söndagens 
gudstjänst fick vi lovsången från barnen bli 

en försmak av hur himlen finns mitt ibland 
oss.   

Arbetsgruppen kring barnläger inom 
Equmenia har som mål att så många barn 
som möjligt ska kunna komma på våra 
läger. Vi längtar efter att de ska få uppleva 
gemenskap med Gud och med varandra. 
Men de flesta barn växer också i stolthet – 
några övervinner sin rädsla för att sova 
hemifrån, andra vågar gå upp på scenen 
och kanske spela en roll i ett drama, 
sjunga eller dansa. Å så det viktigaste att 
varje barn och vuxen är en VIP:are i Jesus 
ögon det ger en enorm stolthet och 
trygghet.   

/Ulrica Winberg-Jonsson, årets lägerchef    

 

NORRBOTTENSAMLINGAR 
Under 2019 har vi haft flera gemensamma 
samlingar där alla länets tonårsgrupper 
har varit inbjudna. Det har medverkat 
tonåringar ifrån Luleå, Malmberget, 
Smedsbyn och Svartlå. Plats och aktivitet 
varierar från gång till gång, men 
gemensamt för alla träffar är att vi tar tid 
till att lovsjunga och tillbe Gud. Antalet 
tonåringar har varierat, ibland har 
datumet visat sig vara illa valt, och då blev 
vi bara 7 stycken, andra gånger har vi varit 
runt 25. Dessa samlingar har varit en viktig 
del av vårt ungdomsarbete, varje tillfälle 
är en chans att få träffa vänner från läger 
och känna en liten bit av lägerkänslan. 

/David Forsling, Smedsbyn/Boden 
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REGIONSAMORDNARE OCH 
FÖRENINGSUTVECKLARE 
Året inleddes som så ofta förr med 
nyårslägret i Hemavan där vi fick härliga 
dagar tillsammans. Andra regionala läger 
och arrangemang som jag medverkat i har 
varit ledarfesten i Lycksele, Ska’Ut Gul på 
Grundet, fjällvandring för unga vuxna, 
Hemavanmötet, Kämpaleken i Lycksele 
Tonårskalaset i Skellefteå och barnlägret i 
Vännäs.  

Jag har fortsatt att representera oss som 
huvudmannarörelse i styrelsen för 

Härnösands folkhögskola, en folkhögskola 
som vi som region samverkar med.  

Jag ingår även sedan i februari i 
Equmenias utvecklingsteam för utbildning 
samt en arbetsgrupp tillsatt av Equmenias 
nationella scoutstag för att arbeta fram ett 
förslag på en strategi för vårt scoutarbete. 

Under hösten deltog jag på 
pastorskandidaternas TG-helg när de 
besökte vår region. Det var gott och 
värdefullt att få visa upp vår region och 
det känns viktigt att vi gjort avtryck på 
flera av pastorskandidaterna, vilket 
förhoppningsvis kan leda till att vi 
framöver kan se att fler pastorer söker sig 
till vår region. 

Som vi kan läsa om i denna 
verksamhetsberättelse så har vi som 
region funnits med i ett betydande arbete, 
ett arbete som jag känner en stor glädje 
att få vara en del av. Avslutningsvis vill jag, 
precis som ifjol, även rikta ett stort tack till 
alla som utgör vår region och som 
engagerar sig – utan er vore vi inget! 

 

/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare Equmenia Nord 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STIFTELSEN HEMAVAN FJÄLLSTATION 
VERKSAMHETSÅRET 2019 

 
Inledning 
När jag ser tillbaka på 
verksamhetsåret 2019 så 
tänker jag, fast jag ser bakåt, 
på framtiden.  
Jag tycker mig se att i många 
av de saker vi gjort eller fått 
vara med om under 2019 
finns det en framtid. En 
framtid där det finns 
utmaningar och möjligheter 
att få fortsätta att vara en 
missionsstation i fjällen.  
En del kanske också skulle 
vilja säga att det finns hot 
men när vi nu tittar tillbaka 
på 2019 låt oss inte fokusera 
på hoten utan låt oss 
fokusera på att se vilka 
utmaningar och framförallt 
möjligheter det finns för 
Fjällstationen i framtiden. 
 
Beläggning 
Som vanligt måste vi vara 
glada över våra många trogna 
och återkommande gäster. 
Redan när året börjar vet vi 
att vi har en ganska bra grund 
för året. Detta år var ingen 
skillnad och vintersäsongen 
såg ut ungefär som den 
brukar göra. Vintern började 
som den alltid gör med 
regionens nyårsläger för våra 
egna tonåringar och sedan 
kom alla konferenser, 
grupper och familjer. 
Beläggningen såg som sagt 
bra ut innan säsongen och 
det blev ungefär som vi 
räknade med även om vi haft 
några hål här och där. Dessa 
hål är en utmaning för oss i 
framtiden.  

Sommaren 2019 började som 
den gjort under många 
tidigare år med vårat eget 
Fjällkonfaläger. Nära 20 
ungdomar från stora delar av 

landet som fick vara med om 
”de bästa veckorna i sitt liv” 
det är en bra start på 
sommaren. Efter Fjällkonfa 
tar våra egna arrangemang 
vid och sedan kommer alla 
vandrare till eller från fjället. 
Antalet fjällvandrare som vill 
till Fjällstationen ökar och 
alltfler länder blir 
representerade. Här är en 
utmaning för framtiden. Hur 
ska vi möta antalet vandrare 
och deras olika behov under 
denna begränsade period 
som vandrarsäsongen är. 

Eftersom vi inte hade någon 
Bibelfjällklass under 
vårterminen 2019 så kunde vi 
hyra ut Annexet när som 
helst vilket var bra. Vi ser 
dock att fler och fler önskar 
en högre standrad på boende 
än vad vårt annex erbjuder 
och det är inte alltidi helt lätt 
att hyra ut det även om vi har 
plats. I framtiden kommer vi 
att behöva ett nytt annex. 

Precis som tidigare år så är 
det lättare att hyra ut 
Huvudbyggnaden men även 
där har vi vissa perioder 
lediga bäddar. Här är något vi 
måste lära oss i framtiden. 
Hur skall vi göra för att inte 
stå med för många tomma 
bäddar. 

Summerar vi 2019 års 
beläggning så säger 
gäststatistiken att vi gjort en 
liten ökning av antalet 
gästnätter jämfört med 2018 
och det är så vi vill att 
framtiden skall se ut, fler 
gästnätter varje år. 

 
Hemavanmötet 
Ända sedan vi började prata 
om Bibelfjäll, för snart 15 år, 

sedan har det funnits med en 
tanke att inte bara ordna en 
bibelskola med temat bibeln, 
fjället, mötet. Vi har hela 
tiden även pratat om att göra 
kortare arrangemang med 
samma tema. Bibeln, fjället, 
mötet. 
Nu var det dags. 2019 var 
året för första 
Hemavanmötet. Under en 
långhelg fick Fjällstationen 
vara en del i det som vi 
hoppas ska bli en lång 
tradition. Konserter, 
Gudstjänster, andakter, 
vandringar, möten osv. Som 
sagt vi hoppas att detta var 
starten på en lång tradition 
och att Fjällstationen även i 
framtiden får vara med och 
bli använd i och under detta 
möte. 
 
STF 
Under 2018 konstaterade vi 
att vi fortfarande är 
övertygade om att att det ur 
beläggningssynpunkt var ett 
bra drag att ansluta Hemavan 
Fjällstation till STF. Detta har 
inte förändrats under 2019 
utan vi ser positivt tillbaka på 
ännu ett år av samarbete 
med STF och hoppas på att 
kunna utveckla detta ännu 
mer till gagn för oss båda. 
 
En ny sak i vårt samarbete 
med STF detta år var det 
arrangemang som kallas 
Fjälluffa. STF vill locka nya 
och unga människor till fjälls 
och gör det med ett väldigt 
bra pris och en kort 
introduktionskurs i fjällivet. 
Detta sker på olika 
Fjällstationer och 2019 fick vi 
vara en av de Fjällstationer 
som var värd för Fjälluffa. 
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Under arrangemanget fick vi 
möta drygt 100 nya gäster 
som nu har Hemavan 
Fjällstation som en av sina 
första fjällupplevelser. Bra för 
framtiden tror vi. 
Samarbetet med STF 
avslutades precis som 2017 
med att vi fick en silverplats i 
STF:s ”tävling” årets kudde. 
Att i konkurrens med alla de 
klassiska fjällstationerna i 
landet återigen få en 
silverplats är bra för 
framtiden. 
 
Personal 
Under 2019 har vi fortsatt att 
ha 4 personer anställda på 
årsbasis med den totala 
tjänstenivån 3,5 tjänst.  
Som vanligt tror vi att vi i 
framtiden behöver bli fler för 
att klara av den verksamhet 
vi nu har men att det i 
nuläget inte är ekonomiskt 
möjligt att ytterligare utöka 
personalstyrkan. 
För att klara de olika 
säsongstopparna hade vi som 
vanligt under vintersäsongen 
och till viss del 
sommarsäsongen sk 
säsongare.  
 

Bibelfjäll 
Efter ett sabbatsår med 
Bibelfjäll började nu den 
nionde klassen. De senaste 
åren har antalet sökande 
varit lite mindre och så även 
detta år vilket resulterade i 
en klass om 13 elever. 
Som vanligt var stora delar av 
landet representerade i 
klassen.  
Undervisningen av 
bibelämnena sköts i 
huvudsak av 
Bibelfjällföreståndare Kjell-
Arne Alvarsson och Elisabet 
Svedberg samt några inhyrda 
gästlärare. Fjällämnena hålls i 
huvudsak av Mojo Andersson 
men även här dyker det upp 
lite gästföreläsare ibland. 
 
Nytt annex 
I många år har vi pratat om 
att vårt annex och vad vi ska, 
kan osv göra med detta. Vi 
har genom åren gjort 
renoveringar av det som gjort 
att vi ”hållit det vid liv” under 
många år men de senaste 
åren har vi fått all fler 
signaler och sett tecken på 
att det kanske är dags att 
göra mer än att bara hålla det 
vid liv. 

Under 2019 bestämde vi att 
påbörja ett framtidsarbete 
med syfte att inom de 
närmaste åren kunna byta ut 
vårt gamla annex med ett 
nytt.  
 
Avslutning 
Som sagt så tycker jag att i 
många av de saker vi gjort 
eller fått vara med om under 
2019 finns det en framtid. 
En framtid med utmaningar, 
möjligheter och även hot.  
Det är lätt att fastna vid 
hoten och vid det som kan gå 
snett men låt oss under år 
som kommer inte fastna där.. 
Låt oss tro att vår framtid för 
oss personligen och för 
fjällstationen är som Frykman 
skriver i Psalm 302: ”Vår 
framtid är ljus och lång; 
under prövotiden här vår 
Fader ger vad nyttigt är; för 
mig han alltid sörja vill, vad 
än som stöta till. 
Så när vi avslutar 
verksamhetsåret 2019 låt oss 
tro på en ljus och lång 
framtid för missionsstationen 
i fjällen. 
 
Mojo Andersson, 
gårdsföreståndare 
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6. EKONOMISK REDOVISNING 2019  
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7. REVISIONSBERÄTTELSE  
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10. VERKSAMHETSPLAN 2021  
1. GEMENSKAP  
Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet så att varje 
medlem ska känna sig delaktig i Equmenia.  
Kristen tro är för alla. Vi vill sträva efter att Equmenias föreningar är gemenskaper som 
skapar engagemang och aktivt inkluderar alla människor. Varje röst är lika viktig. Vi är alla 
kallade att vara en del av Kristi kropp och bara tillsammans kan vi bli en helhet. I det större 
sammanhanget samlar vi kraft och med våra olika erfarenheter kan vi stötta varandra.  
 

2. FÖRENINGSUTVECKLING  
Equmenia vill bestå av välmående föreningar med framtidstro som möter 
behov i närområdet.  
Den lokala föreningen är Equmenias grund och vår styrka. Genom föreningsutveckling vill vi 
stärka och inspirera föreningar till att tjäna barn och unga i sin omgivning med ett diakonalt 
förhållningssätt som visar på Jesu kärlek.  
 

3. LÄRJUNGASKAP  
Equmenia vill vara en del av barns 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. 
Vi vill se unga människor lära känna Jesus och tillsammans med Equmeniakyrkan göra steget 
mellan Equmeniaförening och församling kortare. Vi vill utrusta barn och unga för ett liv i 
församlingsgemenskap och lärjungaskap.  
 

4. LEDARSKAP  
Equmenia vill stärka ledare genom stöd, vägledning och utbildning så att de, 
på bästa sätt, kan möta barns och ungas behov och längtan.  
Equmenia är beroende av sina ledare, därför vill vi ge dem de bästa förutsättningarna att 
utföra sitt uppdrag. Genom utbildning och platser för erfarenhetsutbyte vill vi ge metoder 
och bidra till personlig utveckling så att våra ledare kan fortsätta växa i sitt ledarskap.  
 

5. PROFETISK RÖST  
Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barns och 
ungas behov av att få känna sig trygga, sedda och hörda samt deras rätt till 
andlig utveckling.  
Vi vill samla all den kraft som finns i vår organisation för att lyfta fram barns och ungas 
perspektiv i samhällsdebatten. Tillsammans med andra organisationer vill vi vara med och 
bygga det samhälle som våra barn och unga kommer att växa upp i, ett samhälle där deras 
bästa är i fokus i enlighet med barnkonventionen.  

 
Styrelsen föreslår regionstämman 
att  anta förslaget till verksamhetsplan för 2021 
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11. BESLUT OM MEDLEMSAVGIFT  
 
Styrelsen föreslår regionstämman 
att  fastställa medlemsavgiften från föreningarna till regionen för 2021 till 25 

kr/medlem. 
 

12. EKONOMISKT MÅL 2021  
Utifrån regionens goda ekonomiska situation, med ett eget kapital överstigande 600 000 kr, 
föreslår regionstyrelsen stämman att fastställa ett ekonomiskt mål med ett negativt resultat. 
Ett negativt resultat på 10 000 kr anser styrelsen vara väl avvägt mellan intresset att göra 
satsningar och utvecklingsarbete samtidigt som det under överskådlig framtid inte hotar 
Equmenia Nords ekonomiska styrka. 
 
Styrelsen föreslår regionstämman 
att  fastställa det ekonomiska målet för 2021 till ett negativt resultat på maximalt 

10 000 kr.  
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Preliminär budget 2021 
Equmenia Nord 2021    
    Budgetunderlag Budget 
Intäkter     Kronor 
Medlemsavgifter    14 100 
Insamlade medel    9 000 
Landstingsbidrag    35 000 
Övriga verksamhetsintäkter    
 Kurs- och deltagaravgifter   
 Barn   14 000  
 PULS   0  
 Musik & kreativa uttryck 0  
 Ungdom   100 500  
 Unga vuxna  5 000  
 Scout   0  
 Utbildning   16 800  
 Totala kurs- och deltagaravgifter  136 300 

      
 Övriga intäkter    
 Barn   0  
 PULS   0  
 Musik & kreativa uttryck 0  
 Ungdom   32 000  
 Unga vuxna  0  
 Scout   0  
 Utbildning   0  
 Bidrag från Equmeniakyrkan 529 900  
 Totala övriga intäkter   561 900 
Summa Intäkter    756 300 

      

Kostnader     
Verksamhetskostnader    
 Barn    -18 000 
 PULS    -3 500 
 Musik & Kreativa uttryck  -500 
 Ungdom    -124 400 
 Unga vuxna   -13 000 
 Scout    -4 500 
 Utbildning    -19 800 

      
 Personalkostnader   -529 000 

 Arbetsplatskostnader   -5 000 
 Resekostnader   -30 000 

Totala Verksamhetskostnader   -747 700 
Totala Insamlingskostnader   -500 
Administrationskostnader    
 Förtroendemannaorg  -15 000  
 Regional administration 0  
 Övriga administrationskostnader 0  
Totala Administrationskostnader  -15 000 
Summa Kostnader    -763 200 
Finansiella Intäkter    900 
Finansiella Kostnader    0 
Årets resultat    -6 000 
Återstående belopp för tillträdande 
regionstyrelse att disponera    -4 000 
Totalt    -10 000 
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PRESENTATION AV 
VALKOMMITTÉNS FÖRSLAG  
Valkommittén inför regionstämman 2020 har varit: 
Joel Brunnegård 
Signe Forsberg 
Viktor Strand 
Maja Olofsson 
Joel Powell 
 
Vid regionstämman 2019 valdes Alva Apelqvist till valkommittén samt att regionstyrelsen 
skulle utföra fyllnadsval. Inför regionstämman 2020 valde Alva att lämna sitt uppdrag i 
valkommittén. 
 
FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE 
Joel Brunnegård (omval, 1 år) 
 
FÖRSLAG TILL ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN 

Signe Forsberg, Lycksele Omval, 1 år 
…….. Nyval, 2 år 
…….. Nyval, 2 år 
Viktor Strand, Vindeln Kvarstående, vald vid stämman 2020 för 2 år 
Joel Brunnegård, Skellefteå Kvarstående, vald vid stämman 2020 för 2 år 

 
FÖRSLAG TILL REVISORER 
Ordinarie: Erik Elfgren, Luleå (omval, 1 år) 
Ordinarie: Jan Levén, Luleå (omval, 1 år) 
Suppleant: vakant 
  
FÖRSLAG TILL VALKOMMITTÉ  
Förslag på valkommitté inför regionstämman 2021 samt dess sammankallande presenteras 
på regionstämman. 
 
 
 
 
 
 

 


