VÄST

KONTAKTA OSS
ELIN ALM

Regional kyrkoledare
076-501 17 12
elin.alm@equmeniakyrkan.se

HANS DAHLGREN

Församlingsutvecklare
076-505 31 44
hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se

MARCUS OLSON

Evangelist
076-160 91 79
marcus.olson@equmeniakyrkan.se

MARIA LORENTZON

Administratör
031-351 18 10
maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk
folkväckelse ville forma något nytt och gick
samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan.
De tre samfunden var Missionskyrkan,
Baptistsamfundet samt Metodistkyrkan.
Equmeniakyrkan har ca 700 församlingar.

SKANDER KURTIN

MIKAEL NILSSON

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

ANJA WÄNDAL

Föreningsutvecklare
070-2174633
anja.wandal@equmenia.se

equmenia.se/vast | equmeniakyrkan.se/regionvast

Equmenia bedriver Equmeniakyrkans
barn- och ungdomsarbete.

REGION
VÄST

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

EQUMENIAKYRKAN VÄST

EQUMENIA VÄST

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

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.

Handledning – Alla medarbetare erbjuds
grupphandledning som regionen samordnar.
Medarbetarsamlingar – Regionen inbjuder
regelbundet till medarbetarträffar för
information, utbyte, gemenskap, utbildning
och bön.
Styrelseutbildning – Styrelser inbjuds
regelbundet till utbildning i vad det innebär
att leda en församling, i andligt ledarskap,
arbetsgivarfrågor etc.
Konferens – Regionen inbjuder till konferensdagar med namnet Förnya & Fördjupa. De
innehåller seminarier, bibelstudier, lovsång m.m.

FYRBODAL
SKARABORG
ALINGSÅSHERRLJUNGAVÅRGÅRDA

GÖTEBORG
BORÅSULRICEHAMN

Församlingsutveckling – Varje församling
erbjuds hjälp för utveckling och växt genom
stöd och handledning.
Församlingsgrundande arbetet – I regionen
sker analys, förstudie och planering för att
grunda nya församlingar.

HALLAND

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

Equmenia Väst är en av Equmenias sju
regioner i Sverige. Equmenia Väst har antagit
Equmenias vision och vill därmed verka för att
barn och unga i vår region ges möjlighet att
”växa i gemenskap med varandra och Jesus”.
Equmenia väst vill gestalta vår vision och
vårt uppdrag genom att använda fyra
pedagogiska grunder: Berättelser, Relationer,
Upplevelser samt Delaktighet.
För mer information om bl.a. våra läger och
utbildningar se: equmenia.se/vast

Regionrådet - Finns till för att se
behoven och utmaningarna i regionen och
stöttar den regionala kyrkoledarens arbete.
För mer information se:
equmeniakyrkan.se/regionvast

Equmenias uppdrag är att vara en organisation ”där barn och unga växer i gemenskap
med varandra och Jesus”. Vi är Equmenia
kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Vi
finns mitt i kyrkan och är en del av visionen
om att ”mötet med Jesus Kristus f örvandlar
mig, dig och världen”. Tillsammans med
kyrkan söker vi Jesus Kristus och hans vilja för
världen, bygger gemenskap och verkar för
barn och ungas bästa.

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 mer
på equmeniakyrkan.se/regionvast/naromraden

