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Årsberättelse Equmenia Växjö
Equmenia Växjö: vision är att ”Vi vill vara en plats där barn och unga växer i
gemenskap med Jesus och med varandra”. Föreningens uppdrag är att förverkliga
denna vision. Detta sker genom ett antal ungdomsverksamheter i Equmeniakyrkan
Växjö:s lokaler.
Vi har i år haft verksamhet i 8 olika grupper:
Trall & Sprall, Söndagsskola, Scout, Tonår, Stråkforum, Mat Halleluja, Bibel och
Lunch, samt Girls Only.
De flesta grupper träffas varje vecka med undantag av Tonår som träffas varannan
vecka ungefär, och Bibel och Lunch som träffas en gång i månaden.
Anställda som har jobbat med vår verksamhet under året är John Lindar, Karolina
Bergenholtz och Cicci Hagevi.
Vårt arbete leds av en ungdomsstyrelse som under året har bestått av 8 ledamöter.
De som ingått i US är: David Petersson, Linnéa Hellbring, Samuel Blad, Erik
Petersson, Jennie Ellström, Salina Debessay, Elin Chamoun och Hanna Claesson.
Under året har Jennie Ellström, Salina Debbesay och Linnéa Hellbring avgått då de
flyttat från staden. Under årets sista möte valdes Jacob Hellbring in på fyllnadsval. I
slutet av verksamhetsåret var vi alltså 6 ledarmöter. Vi har haft 10 sammanträden
under 2015.
Övrigt som hänt under året:
Equmenias riksstämma i Tierp
Gudstjänster och scoutinvigningar
Equmenias regionsstämma i Eksjö
Equmeniska lovsångsgudstjänster
Studentuppvaktningar
Ledarsamlingar
Ljusgudstjänst som avslutning på terminen
Styrelsehelg på Hjortsbergagården
Utbildningen Trygga möten
Scoutläger i Tångerda
Nyårsläger i Trysil
Förra året tog vi fram vår vision:
Vi vill vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med Jesus och med
varandra
Det vi har jobbat med detta året har varit att försöka implementera denna vision i vår
verksamhet. Detta är såklart ett långsiktigt arbete och någonting vi kommer fortsätta
med under 2016. Vi vill att visionen ska innefatta hela Equmenia Växjö:s verksamhet,
allt från styrelsen till Trall & Sprall. – Alla behöver växa i gemenskap med Jesus och
med varandra.
Under året har vi i styrelsen tittat på Equmenias nationella plan ”Växa i tro”. På grund
av olika anledningar har vi tyvärr inte kunnat fullfölja detta arbete men hoppas på att
kunna fullfölja det i framtiden.
Växjö 20160112

David Petersson och John Lindar
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Verksamhetsberättelser:
Söndagsskolan
Under 2015 har vårt mål varit erbjuda söndagsskola eller en barnaktivitet varje
söndag. Detta fungerade bra under våren men tyvärr har vi inte riktigt nått målet
under hösten. Under sommaren fanns en ”söndagslåda”, med bilder och pyssel. Jag
har under året varit relativt ensam ledare och detta är något som behöver förändras.
Varje söndag är det ca 5-7 barn som följer med på söndagsskola och tittar man på
unika deltagare är det ca 30-35 st. Vi har under året använt ett material som heter
”Himmelrik” som har fungerat väldigt bra.
Karolina Bergenholtz

Trall & Sprall
Sånggrupp för föräldrar med små barn. Gruppen har under året varit välbesökt med
sammanlagt 15-18 vuxna med något fler barn. Under höstterminen blev det ett
uppsving med ett stort antal nya deltagare. Vi planerar att för nästa år fortsätta vår
verksamhet och möta föräldrar i en lugn och trygg miljö. Vår verksamhet går i linje
med Equmenias vision.
Ledare för gruppen har under året varit Eva Sporre och jag, Karolina Bergenholtz.
Elisabeth Backgård har servat gruppen med fika och uppassning.

Scout
”I Scouterna hittar du både utmaningar och nya kompisar, oavsett var du bor eller hur
gammal du är. Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa
problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Och du är självklart
med och bestämmer vad vi ska hitta på.”
Ja, så här står det på scouternas hemsida www.scouterna.se under rubriken ”Bli
scout!” och det är så vi önskar att det ska vara. I scout i Equmenia Växjö vill vi
erbjuda en plats där vi har roligt tillsammans, lär oss och upplever nya saker, ser
varandra, respekterar varandras olikheter och växer tillsammans. Genom våra
andakter och i den vanliga gemenskapen under våra samlingar vill vi också förmedla
den tro som Equmenia Växjö:s vision speglar:
Vi vill vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med Jesus och med
varandra.
Vi gläder oss åt att vi fortsätter att vara en växande grupp både vad gäller scouter
och ledare.
Under året har vi varit ca 26 scouter fördelade under våren i 3 spårarpatruller men
under hösten i 4 patruller, 1 upptäckarpatrull, 10-12 år, och 3 spårarpatruller, 7-9 år.
Vi hade glädjen att inviga 7 nya ledare vid scoutinvigningen under vårterminen och
ytterligare 2 st vid höstens scoutgudstjänst.
Följande har varit ledare under året: Karolina Bergenholtz, Gunnar Thörne, Åsa
Johansson, Rebecca Lewis, Johan Nilsson, Johan
Landmér, Henrik Thörne, Ellen Jonsson, Hanna
Gårsjö, Mats Larsson, Magdalena Westergren, Kim
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Arvidsson Louise Thoreson Roth och Oliver
Sandberg (hjälpledare)
Ledarutbildningen ”Trygga möten” har genomförts. Det är en målsättning inom
Scouterna att alla ledare ska gå denna kurs, som också kan genomföras på nätet.
Programmet har som vanligt varit varierande, t.ex. lek, patrullkvällar, sjukvård,
spårningar, internationellt, där vi får lära sig hur barn kan ha det i andra länder, isvett
m.m.
Scouter trivs ju att vara ute i naturen så från mitten av april t.o.m. sept. har vi våra
samlingar på hajkplatsen SMU-bo i Fyllerydsskogen, där vi kan njuta av frisk luft,
glädjen att tälja, surra, hugga ved, elda, grilla mat, rök, mygg och mycket spring i
benen.
Vi har haft 2 hajker, i maj på SMU-bo och i sept. på hajkplatsen på
Hjortsbergagården.
En stor och mycket uppskattad händelse för många var att i somras få åka på sitt
första scoutläger. Klockrent 2015, ett regionsläger i Tångerda strax norr om Vetlanda
med totalt ca 2000 deltagare. Med en blöt inledning blev det sedan en fantastisk
junivecka. 6 scouter och 4 ledare var med under hela veckan och sedan anslöt
ytterligare 10 scouter och 7 ledare under fredag-söndag. Här fick vi uppleva några
fina dagar med t.ex. paddling, lådbilstillverkning, matlagning, bibelsamlingar,
hantverk, klättra, bygga eller gunga i ”Vildarnas glänta”, köpa glass i Indiankaféet, gå
på spårning med fyndiga utmaningar, besöka tältkyrkor, storsamlingar, marknad med
mängder av roliga och kreativa evenemang och mycket mera….
Insamlingen på lägret, bl.a. intäkterna från marknaden, till projektet Restoring lost
childhood, som syftar till att ge fler barn i Indien möjlighet till utbildning, gav det
fantastiska resultatet på ca 150 000 kr och visade på ett stort engagemang där barn
hjälper barn.
Denna vecka gav mersmak och inspirerade av bl.a. ”Vildarnas glänta” byggde sedan
upptäckarscouterna en uppskattad hinderbana för spårarscouterna på SMU-bo i
början av hösten. Den gav också en längtan hos många att få åka på läger igen,
vilket vi hoppas kunna förverkliga.
Scouterna tyckte också att det var väldigt roligt att få vara engagerade i
församlingens julmarknad med bl.a. godiskatapult, godis-, hantverk- och
glöggförsäljning.
Vi ser fram emot ett nytt inspirerande, glädjefyllt och givande år med våra scouter.
Scoutledarna genom Louise Thoreson Roth

Mat Halleluja
Mat Halleluja har under året träffats varje tisdagskväll under terminerna mellan
klockan 17:30 och 20:00. Vi träffas och lagar mat, pratar och har andakt tillsammans.
Vi har varit mellan 5 och 13 på våra träffar. Rent generellt har vi varit lite färre på
hösten. Equmenias vision har varit levande i verksamheten genom den
gemenskapsfrämjande miljön som matlagning och att man sedan äter tillsammans
skapar. Under andakterna har vi även fått dela livet och genom bön och lovsång och
bibelläsning vuxit i gemenskap med jesus och varandra. En stor utmaning för Mat
Halleluja är att skapa en miljö som är öppen för nya människor så att vi får växa
ytterligare i deltagare. Undertecknad David Petersson och John Lindar.
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Tonår
Under året har Tonår haft samlingar varannan fredagskväll mellan 19.30 och 23.00.
Under det här året var deltagarantalet något lägre än förra hösten, oftast runt fem
deltagare plus ledare.
Programmet har varit varierande, t ex, foto-skola, spelkväll, idrott m m. Varje gång
har vi också fika och andakt.
Några kvällar som kan vara värda ett speciellt omnämnande är
-

Efter foto-skolan gjorde vi en foto-utställning och bjöd in till vernissage i samband
med en gudstjänst. Temat var Här möter jag Gud.

-

Vi har under året haft några träffar med Alstermo, Moheda och Alvesta, bland annat
idrott på vårterminen och julfest på höstterminen. Det känns som att vi börjar lära
känna varandra mer och mer och att dessa lite större träffar är bra.

-

På hösten hade vi också en sedvanlig bowlingkväll tillsammans med alla kyrkorna i
Växjö. Efter två timmars bowlande samlades vi i Equmeniakyrkan för fika och andakt.
Ledare under året har varit John Lindar, Samuel Blad, Daniel Bergenholtz och Erik
Petersson.
Tonår känns som en angelägen verksamhet och även om deltagarantalet inte alltid
är stort så har vi en god gemenskap under kravlösa former där man kan komma som
man är och där det finns tillfälle för både lek och allvar.

Stråkforum
Vi har haft 15 studietillfällen under terminen.
Den 9 oktober medverkade vi på “After work” tillsammans med John Lindar.
Den 18 december hade vi terminskonsert i kyrkan med inbjudna föräldrar och
anhöriga.
Vi jobbar vidare som vanligt vårterminen –16.

Girls Only
Girls Only är en ny verksamhet som startades under våren 2015. Verksamheten är
riktad till tjejer i årskurs 5-7. Vi har träffats på tisdagar eftermiddagar. Vi började i
januari med 4 deltagare och vi avslutade höstterminen med 10 energiska tjejer.
Tanken och visionen med gruppen är att tjejer ska få en plats, där de får fundera,
prata och växa tillsammans. Equmenias vision är själva grunden för gruppen.
Planer för nästkommande år är att fördjupa verksamheten och öka deltagandet.
Precis som året som gått så kommer nästkommande år att fokusera på tjejernas
själsliga växande.
Ledare för Girls Only har under året varit Hanna Gårsjö, Hanna Claesson, Hanna
Josefsson och undertecknad Karolina Bergenholtz.
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Bibel och Lunch
Bibel och lunch är en träff för unga vuxna där vi tillsammans träffas och äter samtidigt
som vi pratar om livet, den kristna tron och Bibelns texter. Under året har vi träffats
en gång i månaden efter gudstjänsterna. Under sommaren hade vi en paus.
Under året har en grupp bildats som har hand om och visionerar runt verksamheten.
Denna grupp är John Lindar, Maria Lindahl och Sofia Jensdotter.
Vårens träffar var välbesökta med 8-10 personer varje gång. Då samtalade vi runt de
5 ”B:na” som hela församlingen jobbade runt denna period. Under hösten har det
varit färre deltagare. Då har vi varit runt 5 stycken som träffats.
Under 2016 kommer vi att fortsätt försöka utveckla konceptet för att ”Bibel & Lunch”
skall kännas meningsfullt och att de unga vuxna som kommer skall få växa både i
efterföljelse till Jesus och att vi skall växa numerärt.

Gospelpunktkom
Gospelpunktkom, som är Equmeniakyrkans gospelkör, leds av Irené Kristern och
består av ca 10 erfarna sångare.
Repertoaren har huvudsakligen bestått av gospel på såväl svenska som engelska,
men även annan musik.
Kören har övat på måndagar och har deltagit i flera gudstjänster under året.
Flera av körmedlemmar har även deltagit i både Växjö Gospelfest (i Konserthuset)
och Växjö City Gospels framförande av mässan ”Vår Fader". Det senare är en
mässa, skriven av Dan Alkenäs och baserad på texter och tankar från enskilda
personer, knutet till bönen ”Fader vår”. Mässan framfördes i Växjö Domkyrka.
Övningarna har präglats av en hjärtlig atmosfär med sångarglädje och en vilja att
prova på nya utmaningar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så en grupp som ligger under Equmeniakyrkans ansvar men som är interssant att ha
med i vår verksamhetsberättelse också.

Konfirmandarbetet
Även under detta år samarbetar vi med Ulriksbergsskyrkan kring vår
konfirmationsundervisning.
I maj månad åkte 11 konfirmander och tre ledare på läger till Strandgården utanför
Halmstad . Lägret är ekumeniskt med konfirmander från Pingst, EFK, Svenska
kyrkan och Equmeniakyrkan.
Söndagen den 24 maj firade vi konfirmationshögtid i UBK där Truls Gustafsson,
André Sallo, Theo Lindahl, Sebastian Sallo, Micaela Lundgren, Hannah Eklund, Erik
Moskog, Noah Nyberg, Jakob Ståhl, Alex Chamoun och Joshua Sundh
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konfirmerades. Ledare var Mattias Edlund, Frida Källner (höstterminen), Daniel
Svensson(vårterminen) och Cicci Hagevi.
Hösten 2015 har inletts med en stor grupp konfirmander och vi har redan varit på
hajk och ser fram emot resten av läsningen. Vi träffas en gång i veckan då vi fikar,
har lektion och andakt. Ledare detta läsåre är Anette Eidenskog (UBK), Tabita
Sundh(UBK), John Lindar och Cicci Hagevi.
Vi gläds redan över en mycket god gemenskap som från början satte ton i
gruppen. I framtiden drömmer vi om att ännu mer kunna använda musik i
läsningen, då musik är en viktig del i många ungas liv. Samarbetet med UBK
har vi stor glädje av och vi tror att även ungdomarna vinner på detta.
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Valberedningens förslag på ledamöter, ledare &
funktionärer 2016
11. Val av ledamöter till Ungdomsstyrelsen
Ordförande
David Petersson
Vice ordförande
Kassör:
Ledamöter:
Jacob Hellbring
Elin Chamoun
Erik Petersson

(Utses inom US)
…………………………
Samuel Blad
Hanna Claesson

12. Val av ledare och funktionärer
Trall & Sprall
Eva Sporre

Elisabeth Backgård

Söndagsskolan
Scout
Gunnar Thörne
Louise Thoreson Roth
Henrik Thörne
Åsa Johansson

Rebecca Lewis
Johan Nilsson
Johan Landmér
Ellen Jonsson

Magdalena Westergren
Hanna Gårsjö
Kim Arvidsson
Mats Larsson

Girls only
Hanna Claesson
Hanna Josefsson

Elin Chamoun
Hanna Gårsjö

Samuel Blad

Erik Petersson

John Lindar

Tonår
Samuel Blad
Daniel Bergenholtz
Stråkforum
Lars Jöneteg
Mat Halleluja, Amen

John Lindar

Bibel & Lunch
John Lindar
Maria Lindahl

Sofia Jensdotter

Verksamhetsrådet

Sara Ericsson

Växjö Kristna Ungdomsråd John Lindar
Ansvarig för repet

Emanuel Tirenå

Revisorerer
Boo Gunnarsson

Börje Eidenskog

Valberedning
Louise Thoresson Roth

Gunilla Petersson
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