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Så var det då snart sommar igen.
En vårtermin av förnyade möjligheter, nyorienteringsfas, frustration över “var
är dom”, glädje över nya människor i gemenskapen, ny inspiration men också
en del tappad ork och uppgivenhet  “nu orkar vi inte längre”  har vi fått
uppleva.
Vi har mötts kring växtpool i Norrbotten och tillsammans funderat på
framtiden. Vi har mötts i Lyckseletrakten och funderat på hur vi ska kunna
hjälpa varandra i de olika församlingarna. Vi har just nu ett stort behov av att
rekrytera medarbetare till vår region, vilket är ett viktigt böneämne för oss. Vi
har äntligen fått mötas till medarbetardagar, denna gång i Arnemark.
Nu ser vi framemot en sommar av både vila, men också möjligheter att mötas
på nytt i sköna gemenskapsformer utan digitala skärmar mellan oss.
Vill påminna er alla om att Gud är trofast och att jorden ännu är Herrens. Det
är så lätt att glömma i dessa orostider. Vi behöver påminna varandra för att
inte förlora oss helt åt förtvivlan.
Så här sjunger Josefina Gniste i en sång som ofta sjungs i många kyrkor
idag:
På min vandring, varje steg jag tar är Du med mig
Aldrig ensam, Du lämnar aldrig mig lämnar aldrig mig
Stor är Din trofasthet, Jesus
Stor är Din trofasthet, Jesus
Stor är Din trofasthet Alla dagar är Du med
Med önskan om en välsignad sommar!

André, Maria, Joel, Margareta

Regionkontoret flyttat

Den 17 maj flyttade regionkontoret in i Hedlundakyrkan i Umeå.
Vi har varit i Skellefteå i många år, men drömt om att få dela lokaler med någon av våra
församlingar.
Utifrån rådande personalgrupp blev Umeå mest aktuellt. Där har Hedlundakyrkan öppnat
upp för oss, och vi har nu ett fint kontorsrum i direkt anslutning till deras stora och fina
kyrkorum. Vi hoppas och tror att detta ska berika både regionens arbete och
Hedlundakyrkan.

Retreater i vår region
Den 2023 juni ordnas en retreat i Melderstein utanför Råneå. Lena
Brunell leder retreaten tillsammans med Lena Bäckström som är bildterapeut.
Det finns fortfarande några platser kvar, så passa på att ta några dagar i
stillhet och avskildhet.
Anmälan finns här: Retreat Melderstein
Den 14 september ordnas en retreat i Munkviken, Lövånger. Lena Brunell
och André Jakobsson leder den retreaten. Här finns också platser kvar.
Anmälan finns här: Retreat Munkviken

Fjällkonfa
Under tre veckor i juni/juli samlas 20 konfirmander och 6 ledare i Hemavan
för konfirmationsläger. En fantastisk möjlighet att få dela tro, liv och
gemenskap under några veckor för att upptäcka vad lärjungaskap kan
betyda. Vi önskar att ni hemma i församlingarna ber för oss under denna tid.

Kyrkokonferens
Den 1014 augusti blir det kyrkokonferens. De två första dagarna helt digitalt
för att komma igång med förhandlingarna. Sen möts vi från fredagkväll (12/8)
till söndageftermiddag i Tångahallen i Vårgårda och får fira gudstjänst, dela
gemenskap och hålla förhandlingar live i gemensam lokal. Detta har vi
verkligen sett fram emot. Kanske är det läge för er att planera en liten
sommartripp söderut i augusti och passa på att vara med i Vårgårda.

Sommarkonferensen
Equmeniakyrkan har vid några tillfällen anordnat vinterkonferens för alla sina
medarbetare. Några dagar av gemenskap, uppbyggelse, utmaning och
uppladdning. Tyvärr har vi två gånger fått flytta på dessa dagar p.g.a.
pandemin, och senast i januari fick vi med ganska kort varsel ställa in dem.
Därför inbjuder vi nu medarbetare till en sommarkonferens i direkt anslutning
till Kyrkokonferensen. Vi möts söndagkväll den 14 augusti i Göteborg och
håller på till efter lunch på tisdag. Uppmuntra gärna era medarbetare att åka
till dessa dagar.

Helt Troligt Sensommar 2628/8 Umeå
Vill du träffa schyssta kompisar, vara med på ett fett beach party med
BBQ, vara med på mysiga andakter och lära dig mer om kristen tro? Häng
med på Helt Troligt Sensommar! Temat för ungdomshelgen är ”Ljuset för
mig, dig och världen”. Sista anmälningsdag 21/8.

Alla barn är lika olika 5/9
Den 5 september 18:0021:00 bjuder vi in ledargrupper i Nord till
ledarutbildningen ”Alla barn är lika olika”. Detta digitala kurstillfälle leds av

Gunilla Landin, specialpedagog och mångårig erfarenhet som barn och
ungdomsledare i Equmenia Kvarnåsen. Kursen är gratis för dig som ledare
inom Equmenia.

Ungavuxnahelg 1618 september Pengsjö
Ungavuxnahelgen är ett arrangemang för dig som fyller 17 år eller är
äldre. Denna gång är vi på Pengsjögården utanför Vännäs. Mer info
kommer!

Kyrka för hela livet – ledardag den 15 oktober i Piteå
Förra hösten möttes vi i Storstrand till en ledardag för hela vår region. Vi
blev nästan 100 deltagare den dagen. I höst möts vi igen och vi hoppas att vi
blir ännu fler. Inbjudan är till alla som har någon form av ledarfunktion i
församlingar och föreningar. Du kanske ansvarar för bönegruppen, eller är
medhjälpare i söndagskolan? Du kanske leder musiken i gudstjänsterna eller
basar för köket när kyrkkaffet ska ordnas? Eller så kanske du helt enkelt
längtar efter att få vara med och ta ansvar i församlingen. Den här dagen är
för alla er.
Vi får besök av biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius. Det blir seminarier,
gemenskap, gudstjänst och god mat.
Vi har valt att återigen vara på Storstrand  Piteå  då det är den plats dit vi
tror att de allra flesta kan resa över dagen. Programmet börjar vi 11.00, så
du hinner köra dit på morgonen. Vi slutar efter 18.00, så du hinner också
hem under kvällen. Affisch finns med i brevet – skriv gärna ut och sätt upp i
er kyrka.
Mer information och anmälan kommer i augusti, men boka in dagen i din
kalender.
Affisch att skriva ut

Regionstämma Equmenia Nord 19/11 Vännäs
Varje år får vi som Equmeniaregion komma samman till regionstämma för att
ge riktning för vårt gemensamma arbete i regionen genom att visionera och
samtala om verksamhetens riktningsmål, handlingsplan, ekonomiskt mål och
rambudget samt välja styrelse och andra förtroendevalda. Välkommen till
Equmenia Nords regionstämma 2022! Motionen och nomineringar ska vara
inskickade senast två månader före regionstämman, det vill säga senast den
19 september 2022.

Till kalendern:
 Fjällkonfa, Hemavan 19 juni10 juli
 Ska’ut Grön, scoutledarutbildning, Mörttjärn 1521 augusti
 Helt Troligt Sensommar, Umeå 2628 augusti
 Trygga möten live digitalt, 31 augusti och 8 september
 Alla barn är lika olika, digital ledarutbildning, 5 september
 Kämpalek, Umeå 1 oktober
 Scoutfejd, Norrbotten 12 oktober
 Eqon, spelläger, 2831 oktober
 Barnläger, Sävar och Piteå 46 november
 Tonårskalaset, Vännäs 1820 november
 Regionstämma Equmenia Nord, Vännäs och Zoom 19 november
 Nyårsläger, Hemavan 27/121/1
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