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Equmeniastyrelsen Växjö

Vi är en förening där vi vill att barn och unga ska få växa tillsammans och med Jesus.

Vi vill tacka för ett väldigt fint 2022 och nu blickar vi framåt och ser vad föreningen har att
bjuda på.
Under detta året har Equmeniastyrelsen arbetat med mycket olika saker, högt och lågt.
Vi har kunnat erbjuda ledarkickoff för våra ledare där vi har pratat mycket om vad Equmenia
Växjö har för olika policys. Det har handlat om GDPR, Hälsoblanketter, Ledarpolicys,
Klimatpolicy där vi försöker uppmana våra grupper att äta krav-, närproducerat- och
vegetariska rätter. Vi har haft en ledarutbildning som heter Trygga möten där man lär sig att
hantera ev olika scenarier av saker som är tufft.
Kiosken är något som vi har skapat där vi säljer saker som är antingen FairTrade-märkt eller
inhandlat på matsmart som är klimatsmarta varor. Godis, Nötter och fruktbollarna är
FairTrade och festisen är från matsmart. Handla gärna ert snacks till helgen från oss!

Vad har hänt mer? JO, vi hade en väldigt lyckad vårmarknad veckan innan påsk och ser fram
emot att ha det i år igen. På vårmarknaden såldes det blomsterarrangemang, bröd i olika
former, sylter och loppisvaror. Fiskedamm, innebandytävling och korvförsäljning.

Sen har vi fått förfrågan att köpa in ett pingisbord vilket vi gjorde och oj så uppskattat det är.
Vi satsade även på att förnya vårt spelutbud nu så nu finns det en massa nya spel. Vill du låna
hem ett spel en dag? Hör av dig!

Denna styrelse som nu har suttit år 2022 tackar för sig och så får vi se vad som händer år
2023. Vi hoppas att vi får fler barn och unga som längtar att få utforska våra verksamheter där
de får växa tillsammans och med Jesus.
Var med och be för våra barn och unga!

Varma hälsningar,
Equmenia styrelsen i Växjö.

Vi som har suttit i Equmeniastyrelsen under detta år är:
Emilia Eriksson - Ordförande
Gustav Nyberg - Vice Ordförande
Samuel Blad
Hilda Jeppås
Vilhelm Hagevi
Aref Yousfi
Simon Olaison
Sophie Gustafsson (vt 22)
Sanna Nyberg - från personalen



Trall & Sprall
Onsdag morgon och Anna eller Elisabeth kommer för att förbereda fikat, Magdalena ställer i
ordning scoutstugan för musikstund.
Fem i tio kommer de första barnen med föräldrar när klockan är fem över sitter vi alla redo
för en stund av musik, dans och rytmik.
“Här är jag och här är du, här är vi tillsammans nu. Gud är med som våran vän, tycker om
varenda en” - så börjar alltid stunden och innan vi går upp till fikat så jagar vi alltid
såpbubblor.

När vi kommer upp till församlingssalen står bordet dukat och det är bara att slå sig ner att
njuta av skorpor, rån, kaffe eller te. När barnen tycker att de suttit tillräckligt länge så har vi
tagit in mattan från lilla salen där de får leka med klossar och varandra. När klockan börjar
närma sig tolv så säger vi hejdå. Under 2022 har vi varit mellan 12 och 20 stycken på
samlingarna

Vi frågade några föräldrar varför de väljer att komma till Trall & Sprall:
- Musiken och sången håller hög klass! Barnen är med på noterna. Mycket glädje
- Det märks tydligt att barnen gillar det och vill delta. De utvecklas mycket.
- Vi får chans att träffa andra föräldrar i samma situation och lära känna nya
- Det är så härlig och skön stämning här.

Är du ledig på onsdagar kl 10 är du hjärtligt välkommen med!
/Magda och Anna



Equmenia innebandy/PULS

Under 2022 i höst har ett femtontal ungdomar – killar och tjejer – och en handfull
medelålders träffats för att spela innebandy på fredagar 18.20-19.20 i Teknikums idrottshall.
När vi är så många är det svårt att hålla reda på vem som spelar i vilket lag, varför vi nu har
färgstarka västar på oss för att skilja mellan spelarna i olika lag.

Vi vill gärna vara fler och den som fyllt tretton år är väldigt välkommen!
Den fina hallen i Teknikum är jättestor och under hösten har vi dessutom haft möjlighet att
spela med sarg. På sommaren passade vi på att spela utomhus några gånger på de nya
allvädersbanorna vid Torpaskolan när det var vackert väder. När vi träffas lottar lagen, spelar
först till sju mål och sedan lottar vi nya lag. När vi lottar nya lag passar vi på att hålla en kort
andakt och be. Då brukar vi börja med att tacka Gud för att vi får vara tillsammans och spela
innebandy.

Magnus Hagevi



SCOUT
Vårterminen började med en kväll med lek och skrabbelucker. På de kommande
måndagskvällarna lärde vi oss om sjukvård, klimat och miljö. Vi pratade även om Kongo
och hur man bor och har det i olika delar av världen. Tilda, som är en av scoutledarna, är i
Kongo för att jobba och hjälpa till där.

Efter påsklovet började vi att vara ute. På måndagskvällarna höll vi till i SMU:bo som ligger
i Notteryds naturreservat. Där fick vi smaka på att ha läger. Vi lärde oss att bygga skydd,
packa väskan, laga mat och hade lägerbål. Nästa måndag hade Vandrande pinnarna (de äldre
scouterna) förberett en spännande spårning. Efter det hade vi en härlig avslutning på
SMU:bo.

Men alla roligheter var inte slut än, för nu förberedde vi oss på läger. På
torsdagsförmiddagen den 26 maj lämnade vi Equmeniakyrkan för att åka bil i cirka en
timme innan vi skulle komma fram till lägergården i Vaggeryd. Det var mycket spännande
för på grund av pandemin hade vi inte kunnat åka på läger tidigare.

När vi kom fram gällde det att få upp lägret. Några hämtade en massa stockar för att bygga
köket medan de andra satte upp tälten. Det regnade och det var blött och kämpigt men vi
gav  inte upp. När vi hade sågat klart alla stockar kunde vi äntligen börja bygga lägret.

Vi surrade tre stycken gigantiska trefötter som skulle vara stommen till köket. Så fort vi
fått upp den första bänken kunde några börja med maten.
Efter maten fixade vi det sista med köket, surrade ihop de sista bänkarna och borden och
fixade en  diskstation. På kvällen hade vi lägerbål och andakt. Den första dagen blev mycket
uppskattad.  Från början var det ganska många scouter och ledare med, men eftersom det var
första  scoutlägret åkte några hem tidigare. Vi lärde också känna andra scouter från andra
kårer. En  sak som var uppskattad under lägret var att vi hade en spårning. Vår scoutkår
lyckades  komma tvåa och vi vann en yxa som döptes till yxi kaksi. Två tappra scouter och
några ledare  var kvar hela lägret.

Under sommaren bestämde vi oss för att vi under det
kommande året skulle ha en hajk varje årstid för att få
testa på hur det var att sova ute olika årstider. Vi
beslutade även att det kommande årets tema skulle
vara “överlevnad”. Under sommarhajken var vårt
uppdrag att laga vårt vindskydd i SMU:bo. Det blev en
bra hajk och vindskyddet blev toppen. Under hajken var
vädret omväxlande. Ibland svettades man och man ville
bara bada och ibland var det så regnigt att man var lika



blöt som när man precis kommit upp från ett bad.

Höstterminen inleddes med lek och skrabbelucker. På
de kommande måndagarna lärde vi oss om hur eld
fungerar och hur man ska släcka eld och tänka när det
gäller eld.

Vi byggde en flotte och åkte på den. Vi bjöd in
Jonatan Ekros som lärde oss om ätbart i naturen.
Vi lärde oss även att rena vatten. Innan höstlovet
hann vi med att lära oss om djur, natur och klimat
samt att laga/äta tvårätters och ha spårning.

Under höstlovet hade vi en två dagars hajk på SMU:bo där uppdraget var att bygga om vår
eldstad. Det blev en mycket fin och bra eldstad med en fin ugn där vi bakade tortillapizzor på
kvällen. Det blev en mycket lyckad hajk med mycket bad, lek och mat.
Efter höstlovet höll vi till närmare stan på måndagskvällarna, eftersom det nu var så mörkt
att vara i skogen utan någon belysning. Men vi hade roligt ändå och vi byggde skydd,
gjorde äggfarkoster och hade mörkerspårning innan det var dags för julfest och avslutning.

I början av januari hade vi en vinterhajk med mål att vinterbada och att bygga en svetthydda.
Vi tog två trefötter och satte över varandra så det blev som en sexfot. Sedan tog vi flera
presenningar och filtar runt om som isolering. Vi värmde upp stenar i en brasa och la dem i
svetthyddan och efter ett tag var det faktiskt ganska behaglig temperatur där inne. Och de
flesta badade faktiskt också. Det var lite kallt senare på kvällen, men vi höll uppe humöret
och lekte lekar och satt vid elden. Det blev en bra hajk och en cool upplevelse att sova ute
på vintern.



Under vårterminen var det en patrull Upptäckare med 5 scouter och två patruller Spårare
med tillsammans 15 scouter. Vid höstterminens början startades aktiviteten
Måndagspatrullen för de yngsta deltagarna, 6-8 år. Det har under hösten varit 11 aktiva
scouter i kåren fördelade på en Upptäckarpatrull och en Spårarpatrull. De nuvarande ledarna
är Magdalena Gustafsson, Louise Thoreson Roth, Sara Mellergård, Anders Liljekvist och
Magnus Eiderbrant, Hanna Gårsjö (vt) och Andreas Lind (vt)

Nu ser scouterna fram emot det kommande året, vårhajken, det stora sommarlägret och
alla måndagskvällar förstås.

// Adam Liljekvist Upptäckarscout

Måndagspatrullen
Måndagspatrullen är vår nya mötesplats för 6-9-åringar! Vi startade hösten 2022.
Måndagspatrullen fungerar som en förberedelse till scout som de får börja från 9 års ålder på
hösten. Måndagspatrullen blir också en brygga mellan söndagsskola och scout där de får
utmanas lite mer än i söndagsskolan och får chans att samtala och ställa frågor.

Vi har setts utomhus större delen av terminen med samma starttid som scouterna. Vi har lekt,
pratat kring bibelberättelser och haft andakt. Vi har haft ungefär 7 regelbundna deltagare,
men ibland har lite kompisar dykt in och testat på.

Till våren behöver vi fler i ledarteamet! Är det du? Hör av dig till Sanna.

// Sanna Nyberg



Söndagsskola
Söndagsskolan är vår mötesplats för barn från 4 år och uppåt. Barn under 4 år är välkomna
tillsammans med en vuxen. Syftet med söndagsskolan är att ge de här barnen möjligheten att
få lära sig Bibelns berättelser, samt att få jämnåriga vänner i kyrkan som kan följas åt vidare
till våra andra grupper.

Under 2022 har vi äntligen fått igång en rullande söndagsskola som träffats varje söndag. Vi
har kunnat se att den kontinuiteten gjort att fler barn kommit. Vi har en bit in i gudstjänsten
gått ner tillsammans till scoutrummet. Där har vi samlats med en sång och namnlek för att
sedan läsa en berättelse ur ”barnens bästa bibel”. Vi har därefter pysslat, lekt och bett
tillsammans innan vi gått upp till kyrkfikat. Vi har varit allt från 3-10 barn.

Under vårterminen var vi 6 ledare och under höstterminen 4-5 ledare. Ledarminskningen
gjorde att vi under hösten behövt sprida ut oss och vara en ledare/söndag. Något som vi inte
vill och som inte är optimalt, men som vi såg nödvändigt för att inte tappa den nystartade
mötesplatsen. Till våren behöver vi därför fler i vårt team som vill vara med och ge en trygg
grund för barnen. Fundera på om du vill vara med 2023!

// Sanna Nyberg

Tonår/TGIF
Tonår är vår mötesplats från 13 år och uppåt. Vi vill att tonåringarna genom tonår ska få lära
känna Gud och växa i tro. Vi vill även ge en plats att bygga relationer med jämnåriga och
trygga vuxna.

På våren 2022 gjorde vi en del extra-grejer som att spela Shuffleboard inne i stan på
sportlovet och åka på ungdomsgudstjänst i Hope Church Vetlanda. Vi bakade kakor till
Equmenias vårmarknad och besökte Västrabokyrkans tonår. På påsklovet hade vi ett lan med
övernattning i kyrkan och det tyckte vi var väldigt roligt. Vi avslutade terminen med en
utflykt till en tonårsledare i Lönashult.

Under hösten försvann 3 av 5 tonårsledare pga flytt och studier, så då har vi fått bygga ett nytt
team med 2 nya ledare. Det känns gott att nya personer känt sig manade att bli tonårsledare!

Vi har under hösten också testat ett nytt koncept som vi kallar för ”Thank God it’s Friday”
(TGIF) där vi börjar fredagskvällen med tacos. Efter det kör vi en aktivitet/lek och så avslutar
vi med andakt. Vår förhoppning att göra fredagskvällen relevant för unga vuxna då många i
den målgruppen spelar innebandy precis innan. Vi ser att gruppen inte fylls på underifrån
med nya 13-åringar och därför vill vi satsa från gymnasiet och uppåt.

// Sanna Nyberg



 Equmenia i Växjö  Sida:  1

 829500-9883  Resultatrapport  Utskrivet:  23-01-10

 Preliminär
 Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31  Senaste vernr:  141
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 22-01-01 - 22-12-31

 Perioden  Period fg år  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  TACO o lov  0,00  1 910,00  0,00
 3020  Tonår  1 890,00  586,00  0,00
 3028  Innebandy  -204,00  0,00  0,00
 3030  Scout o Miniscout  50,00  0,00  0,00
 3031  Scoutläger OMGÅNGEN  2022  6 450,00  0,00  0,00
 3035  Lägerkassa   (Saras avsk fika)  0,00  5 205,00  0,00
 3040  Lägerkassa  0,00  8 875,00  2 000,00
 3045  Scouthajk   2021  0,00  3 625,00  0,00
 3050  Scoutdräkter  0,00  4 930,00  0,00
 3055  Scout intäkter  SPECIAL  358,00  458,00  0,00
 3060  Söndagsskolan  0,00  150,00  0,00
 3080  Servering  0,00  0,00  2 000,00
 3100  Konfa  KAK försäljning 2022  15 480,00  0,00  0,00
 3110  Equmenia VÄN  4 175,00  3 000,00  4 000,00
 3160  Medlemsavgifter  8 850,00  11 950,00  12 000,00
 3200  KIOSK  Intäkter  4 714,00  0,00  1 500,00
 3210  GÅVOR och övriga Intäkter  5 250,00  8 350,00  4 000,00
 3300  VÅRMARKNAD  17 936,00  0,00  0,00
 S:a Nettoomsättning  64 949,00  49 039,00  25 500,00

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Kommunala bidrag  72 365,00  72 365,00  63 000,00
 3930  Verksamhetsbidrag  372 000,00  372 000,00  383 000,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  444 365,00  444 365,00  446 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  509 314,00  493 404,00  471 500,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4020  Tonår  -2 532,00  -714,00  -800,00
 4026  Tonärslager  0,00  0,00  -800,00
 4028  Innebandy  -3 554,00  -945,00  -2 000,00
 4030  Scout o Miniscout  -1 181,00  -2 898,00  -2 000,00
 4031  Scoutlager / Hajker  -6 750,00  -5 205,00  -1 000,00
 4040  Tonårsläger   Groowe  0,00  -10 950,00  0,00
 4045  Scouthajker  2021  0,00  -1 304,00  0,00
 4050  Scoutdräkter  0,00  -4 045,20  -500,00
 4055  Scout kassa "special"  -358,00  0,00  0,00
 4060  Söndagsskolan  0,00  0,00  -800,00
 4075  Kostnader riksstämmanI  0,00  -2 085,00  0,00
 4090  Barnmusik  Trall & Sprall,  -518,00  0,00  -500,00
 4095  Musik  0,00  0,00  -500,00
 4100  Möbelinköp Bergösalen  0,00  -8 665,00  0,00
 4115  terminsuppstart o terminsslut  -348,00  0,00  0,00
 4120  Kostnader KAK försäljning 2022  -14 550,00  0,00  0,00
 4130  Lägeravgifter  anställda  -450,00  0,00  -2 500,00
 4135  TiLL/FRÅN  lägerkassa  0,00  0,00  -4 000,00
 4160  Medlemsavgifter  -5 230,00  -4 755,00  -5 500,00
 4190  Klimatförbättrande åtgärder  0,00  0,00  -10 000,00
 4200  KIOSK  Inköp  -4 714,00  0,00  0,00
 4205  Ombud och konferenskostnader  0,00  0,00  -3 000,00
 4210  Övrigt o Gemensamt  -24 108,00  -2 287,00  -8 600,00
 4300  Kostnader Vårmarknaden  -757,00  0,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -65 050,00  -43 853,20  -42 500,00

 Bruttovinst  444 264,00  449 550,80  429 000,00

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  -432 000,00  -432 000,00  -443 000,00
 S:a Övriga externa kostnader  -432 000,00  -432 000,00  -443 000,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -497 050,00  -475 853,20  -485 500,00



 Equmenia i Växjö  Sida:  2

 829500-9883  Resultatrapport  Utskrivet:  23-01-10

 Preliminär
 Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31  Senaste vernr:  141
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 22-01-01 - 22-12-31

 Perioden  Period fg år  Periodbudget

 Rörelseresultat före avskrivningar  12 264,00  17 550,80  -14 000,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  12 264,00  17 550,80  -14 000,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  12 264,00  17 550,80  -14 000,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  12 264,00  17 550,80  -14 000,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  12 264,00  17 550,80  -14 000,00

 Resultat före skatt  12 264,00  17 550,80  -14 000,00

 Beräknat resultat  12 264,00  17 550,80  -14 000,00

 8999  Redovisat resultat  -12 264,00  -17 550,80  0,00
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 829500-9883  Balansrapport  Utskrivet:  23-01-10

 Preliminär
 Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31  Senaste vernr:  141
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 22-01-01 - 22-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar
 1380  Fodran Växjö Missionsförs  -64 567,00  49 759,00  -14 808,00
 1385  Flermarknadsfond Handelsb  100 000,00  0,00  100 000,00
 1399  Övr kortfri fodringar  0,00  502,00  502,00
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  35 433,00  50 261,00  85 694,00

 S:a Anläggningstillgångar  35 433,00  50 261,00  85 694,00

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1400  INKÖP till kiosk  0,00  3 012,00  3 012,00
 S:a Varulager mm  0,00  3 012,00  3 012,00

 Kassa och bank
 1930  Checkräkningskonto  287 162,55  -18 196,00  268 966,55
 S:a Kassa och bank  287 162,55  -18 196,00  268 966,55

 S:a Omsättningstillgångar  287 162,55  -15 184,00  271 978,55

 S:A TILLGÅNGAR  322 595,55  35 077,00  357 672,55

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -99 647,75  -3 550,80  -103 198,55
 2019  Redovisat resultat  -17 550,80  5 286,80  -12 264,00
 2040  Torpet  -170 171,00  0,00  -170 171,00
 2042  Inventariefond  -14 386,00  0,00  -14 386,00
 S:a Eget kapital  -301 755,55  1 736,00  -300 019,55

 Kortfristiga skulder
 2875  Avsättning KLIMATKONTO  0,00  -10 000,00  -10 000,00
 2880  SCOUT kassa  "Special"  -15 446,00  -9 113,00  -24 559,00
 2885  Framtida  Ledar LÄGERKASSA  -5 205,00  -4 000,00  -9 205,00
 2890  Övr kortfri skulder  -189,00  -13 700,00  -13 889,00
 S:a Kortfristiga skulder  -20 840,00  -36 813,00  -57 653,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -322 595,55  -35 077,00  -357 672,55

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



2023 2021 2020 2019 2018
Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall

Verksamhetsbidrag 372000 383000 372000 383000 372000 574200 574200 574000 574008 569000 569004
Kommunala bidrag 63000 63000 72365 60000 72 365 74300 74 165 86250 88624 100000 98964
Lokalhyra -432000 -443000 -432000 -443000 -432000 -657000 -657000 -669000 -669000 -669000 -669000
Medlemsavgifter 10000 12000 8550 10500 11950 12000 9750 20000 11830 18000 14425
Medlemsavgifter till riks -5500 -5500 -5230 -5500 -4755 -5000 -5615 -5000 -6570 -5000 -5000
Equmenias vänner 4000 4000 4175 5000 3000 5000 3675
Gåvor/öv. gem. intäkter 4000 4000 5250 3600 8350 5000 4880 0 16475 3600 3600
Musikcafé/vårmarknad 12500 2000 17179
Kiosk 500 1500 0
 Lägerkassa 2000 2000 0 5205

-4000 -4000 -5205
Lägeravgifter anställda -2500 -2500 -450 -2075 -1500 0 -2000 -2000 -2600
Scout -2000 -2000 -1131 -2000 -2440 -2000 -1083 -3000 290 -2000 -3387,5
Scoutläger/hajker -500 -1000 -300 0 2321 -298 380
Scoutdräkter -500 -500 0 -500 884,8 -500 -1214 -500 -3345 1606
Tonår -800 -800 -642 -500 -128 -500 575 0 620 -1000 2100
Tonårsläger -500 -800 0
Innebandy -3000 -2000 -3758 -2000 -945 -1500 -2154
Musik -500 -500 0 -500 0
Barnmusik -500 -500 -518 -500 0 -500 -170 -500 -376 -271
Söndagsskolan -500 -800 0 -500 150 -500 -321 -2146 -200
Missionsresa 0 0 0 -800 0 -500 0
TACO o Lov 0 0 0 0 1910 0 189 105
Ledarutbildning 0 0 0 0 0 -1500
Ombud o konferens -3000 -3000 0 -2085 -1000 0 -2000 -2000
Klimatförbättrande åtgärder -10000 0
Missionärsbidrag 0
Konfa 930
Övrigt o gemensamt -16200 -8600 -24456 -6300 -10952 -6000 -9562,37 -7000 -8759 -7500 -7156
Resultat 0 -14000 7964 0 17550,8 -6000 -9983,37 -8750 136 0 4685

Till/från lägerkassa

2022
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