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”Be, så skall ni få. 
Sök, så skall ni finna. 
Bulta, så skall dörren

öppnas.” 

M A T T E U S  7 : 7

där barn och unga
växer i gemenskap
med varandra och

Jesus

M E D  I N S P I R A T I O N  F R Å N  M A T T E U S
7 : 7  V I L L  V I  D E L A  E Q U M E N I A S

V Ä R D E G R U N D :  

o c h  d e n  s k a
g e n o m s y r a  h e l a

v å r t  a r b e t e .
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Du hittarfleraktiviteterpå sida 8

1.1 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 ge underlag och inspiration till andakter för de ledare som
möter barn- och unga i våra verksamheter.

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

1.2 Vi vill utveckla arbetet i scout- och pulsstaget
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 puls. 

Vi vill skapa en förutsättning pulsstag

Vi vill finna ett fungerande arbetssätt och arbetsbeskrivning för stagen

Equmenias egna utgåva
av den populära
bibelöversättningen The
Messege. Läs mer på 
 equmenia.se/bibel/ 

RUSTNING
be så skall ni få

Equmenias

ledarutbildningar

  Alla Barn är lika olika

    Andaktskurs

 Drömfabriken

         Equm
eniakursen

Kan det hända
 i din förenin

g?

   Leda scouting

 Led med ditt liv

      Roligare möten

       Ska'ut

    T.rygga möten

             T
rygg kultur

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

1.4 Vi vill erbjuda och arrangera utbildningar för
equmenialedare under året.
Vi vill kunna erbjuda Equmenias kursutbud.

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

Vi vill erbjuda hjälp i föreningsteknik, demokratiträning och
föreningsengagemang.
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Tillsammans till källan -
retreat för unga
vuxna.  
Läs mer på
equmenia.se/kalender/
tillsammans-till-kallan-
retreat-for-unga-
vuxna/

Det kan t.ex. lego
tävlingar, 

   bibeläven
tyr, läsplane

r och 

  retreater
.

Du hittar equmenias

hållbarhetspolicy på

equmenia.se/

hallbarhetspolicy/

Ungdomsledarutbildningen

är till för att ge 
glädje,

inspiration, redsk
ap,

handledning och

utbildning till de so
m

arbear som
ungdomsledare i våra

föreningar.  



Delaktighet
Barn och unga blir engagerade i det som de får vara med och
påverka. Jesus räknar med barnen och talar om hur de är
vägvisare för de vuxna. Vi vill ge barn och unga i alla åldrar
utrymme att bli delaktiga i Equmenia Svealands och kyrkans
vision, mål och arbete. Vi vill göra detta möjligt genom att stötta
och utrusta ledare, föreningar, församlingar, föräldrar samt alla
andra goda krafter som vill verka för samma sak.

Upplevelser
Gud söker efter en personlig gemenskap med var och
en. I våra verksamheter vill vi kunna erbjuda möjlighet
för barn och unga samt deras föräldrar att göra
personliga erfarenheter av Jesus Kristus samt vara del
av en gudstjänstfirande församling.

Berättelser
Vi tror att barn och unga behöver berättelser som
ger vägledning i livet. Berättelser som hjälper oss
att förstå vårt ursprung, vårt sammanhang, vår
livsmening och uppgift. Det finner vi i Bibelns
berättelser - både i enskilda bibelberättelser och i
den stora berät- telsen. I våra föreningar,
församlingar och verksamheter vill vi göra dessa
berättelser tillgängliga för barn och unga samt
deras föräldrar.

Relationer 
Vi tror att Gud har skapat varje människa i kärlek
och genom att ta emot av den kärleken får vi kraft
att älska oss själva och andra. Det är den kärleken vi
vill att barn och unga ska få erfara. Vi tror att den
bästa platsen för att erfara detta är i och genom
kärleksfulla och inkluderande gemenskaper. Vår
längtan och ambition är att stötta och utrusta våra
föreningar och församlingar till att vara sådana
gemenskaper.
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Berättelser, Relationer, Upplevelser och Delaktighet är
fyra ledord för equmenias arbete nationellt och för oss i
Region Svealand.    

Equmenias ledarbok"Led med ditt liv" ärbyggt på deesa ord. Läs mer på nästa
sida!

Led med ditt liv



Led med ditt liv
Led med ditt liv – fyra grunder för att leda unga är en
lättillgänglig och praktisk handbok för alla som har ett

ledaruppdrag. Boken beskriver fyra grunder för att leda
unga: Hur en berättelse skapar mening, behovet av

relationer, upplevelsens betydelse och vikten av att känna
delaktighet. Boken innehåller också intervjuer, exempel på

fallgropar att undvika och massor av goda råd – helt
enkelt en utmärkt guide för den som leder

Hjälp till styrelser i equmenia
Här hittar du praktiska tips för hur man driver en
equmeniaförening i allt från årsmöten till
medlemshantering. 
Du hittar materialet på equmenias hemsida.  

Läs- och länktips

Drömfabriken
Alla föreningar mår bra av att ses över, oavsett om allt känns bra eller om

det gnisslar i maskineriet.  
Tillsammans med en handledare får ni som förening under ett år

tillsammans drömma ovh se över vad just ni brinner för.  
Läs mer på equmenia.se/dromfabriken/
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LMDL finns nu

även som

webbutbildn
ing, läs

mer här:

equmenia.se/

webbutbildn
ing-2/



Suntprat
Suntprat är ett material framtaget av equmenia och Hela
människan.  Syftet är att hjälpa till i samtal kring ämnen som
kan vara svåra att prata om - alkohol, droger,
nätporr, gamling och sociala medier.  
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Läs mer på
equmenia.se/
suntprat

Materialbanken
På equmenia.se/materialbanken hittar du tips, idéer, material
och inspiration för olika samlingar

Webbutbildningar
Förutom Led med ditt liv (LMDL)-utbildningen som finns på
webben finns även Att ge tron vidare och Suntprats
utbildningsfilmer.  Kolla in dem här
equmenia.se/webbutbildning/



Gränslöst och
Mångfald och friluftsliv
Är exempel på material

som finns inom
Equmenia

BROAR
sök, så skall ni finna

2.1 Vi vill arbeta med integrering på olika sätt beroende på våra föreningars
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. 

2:2: Vi vill tillsammans med Equmeniakyrkan hittar naturliga platser för unga
vuxna i våra sammanhang. 
Genom samtal mellan Equmenia och Equmeniakyrkan arbeta för att båda är
bärare i frågan.
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2.3 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 regionalt och nationellt.

2.4 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.

2.5 Vi vill fortsätta att utveckla formerna för regionsstämman.
Genom att stärka sammanållningen i regionen och få fler föreningar 
 delaktiga i det regionala arbetet.

Vi vill utforma kallelse till stämman så att den känns mer inbjudande och
aktuell att komma till som förening och marknadsföra stämman ännu mer.



FÖNSTER

Vi vill hjälpa föreningar att bli godkända i enlighet med GDPR-lagen.

Genom att erbjuda enkla kurser och material.

Genom dessa nätverk vill vi lättare knyta kontakt mellan olika föreningar samt
underlätta för internt arbete. 

Underlätta åtkomsten på hemsidan samt uppdatera våra egna sidor på sociala
medier vi använder.

3.3 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

3.2 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 alla föreningar godkända i enlighet med
Equmenias stadgar

Genom att besöka föreningar på plats

         3.1 Vi vill uppmuntra föreningar till att uppdatera och använda Repet som
är vårt Registreringsprogram och se möjligheter med de sociala medierna som
arbetssätt och kommunikationsforum.

Mer in
fo f

inns 
för

före
ninga

r på
 

http
s://e

qumenia.
se/

gdpr
/
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Följ os
s gär

na på

insta

Svealan
d.equm

enia

bulta, så skall

dörren öppnas 

Läs mer omdrömfabrikenpå sida 6

Bibelfesten är en
radioteater i 7 delar
för barn och vuxna,
du hittar den bla. på
spotify eller här 
equmenia.se/2020/07/
06/valkomna-till-
bibelfesten/

3-9 mars kommer vi i
Region Svealand och
Väst ha ett
samarbete med den
norska retreatgården
Lia Gård för Unga
vuxna. Mer info
kommer, håll ögonen
öppna!

Vi kommer även ha
ett dygn om klimat
och lärjungaskap
tillsammans med Grön
kyrka på Uskavi 8-9
maj 2021, mer
information kommer!

Gå gärna in på vår
hemsida 
equmenia.se/svealand
för att hålla dig
uppdaterad om vad
som händer i regionen!



Tack för oss

Equmenia Svealands styrelse
Vi som har satt ihop detta dokument är
personal från regionen och styrelsen.  Vi
är ytterst ansvariga för regionens
gemensamma barn- och ungdomsarbete.  
Styrelsen 2020 består av Kajsa Norin,
Andreas Tidberger, Daniel Sunesson,
Annamaria Schiessling och Anna
Gustavsson.

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
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