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Kallelse till årsmöte
14 februari 2021

Dagordning:
1. Val av ordförande
2. Val av sekreterare
3. Val av justeringspersoner

4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt
6. Verksamhetsberättelse
7. Medlemsstatistik
8. Ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår
9. Revisorernas berättelse
10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

11.

Val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen,

12.

Val av övriga styrelseledamöter

13.

Val av revisorer och kassör

14.

Val av sammankallande för våra verksamheter

15.

Val av valberedning

16.

Utblick inför 2021

17.

Övriga frågor

Equmenia Alingsås Verksamhetsberättelse 2020
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Inledning
JESUS KRISTUS ÄR HERRE, Equmenia Alingsås delar denna bekännelse från
Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider.
Equmenia Alingsås är en viktig del av Equmeniakyrkan Alingsås. Inget kan väl vara
mer avgörande för framtiden än arbetet med barn och ungdomar? Vi har många
engagerade ledare som gör en enormt viktig insats, bär dem gärna i era förböner.
Det är Jesus som är vår inspirationskälla och vår längtan är att han skall få utrymme
att möta de barn och ungdomar som kommer till vår verksamhet. Equmenia
Alingsås vill att alla som är med skall få känna sig viktiga och värdefulla.
Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Alingsås:
- föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
-

hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och
medlemskap i en kristen församling,
verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
hävda individens unika värde och frihet,
utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i
Sverige och världen.

Styrelsen Equmenia Alingsås
Året började med att styrelsen hade fysiska träffar i kyrkan men gick under våren
över till att ses endast digitalt. Equmenia i Alingsås expanderade med en
verksamhet när barnkören Soul Children startade i början av året. Under våren
planerade styrelsen för att fortsätta med den ledarutveckling som tidigare påbörjats
och planerade för en ledarfrukost i april då Robert Tjernberg var inbjuden att prata
men efter att de nya restriktionerna kom bestämdes dock att detta blev inställt. I
mars kom restriktioner på max antal deltagare och vi beslutade att fortsätta i den
mån det går samt planera läger som vanligt men som läget fortsatte blev det
beslutat att tonåringarna istället fick åka på ett mindre läger. Även den årliga
sommarfesten för Equmenia Alingsås ledare blev inställd men ersattes av att alla
ledare istället fick ett solrosplanta att ta hand om under sommaren som gåva.
Under våren jobbade styrelsen med att uppdatera ledarbrevet och införde även krav
på att samtliga ledare ska lämna in utdrag från polisens belastningsregister.
Samtidigt blev det en vakant plats i styrelsen.
Equmenias riksstämma genomförs digitalt under hösten och styrelsen i Alingsås
planerar initialt att föreningen i Alingsås ska delta på denna gemensamt från kyrkan
men även detta blir senare inställt till följd av pandemiläget och rekommendationer
att inte samlas ”i onödan”. I november beslutas att all verksamhet som inte kan ses
utomhus eller på ett smittsäkert sätt ställs in tills vidare. För de barn och ungdomar
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som inte längre får komma till kyrkan verksamheter gör Richard Lilja och Jojjo Ulmå
en julkalender.
För att visa uppskattning och skicka hopp till ledarna delas julklapp ut när den
traditionsenliga julfesten inte kan genomföras.

Naturskoj
Naturskoj har samlats vid 6 tillfällen under det gångna året. Teman har varierat från
fåglar, våren och myror under vårterminen till vatten, svampar och djur under
höstterminen.
Vi brukar samlas kl10-12 på lördag fm, oftast i Hjortgården. Gångerna börjar med att
dagens tema presenteras och att vi sedan delar in oss i grupper efter åldrar. I
grupperna går vi igenom ämnet, visar bilder, frågar barnen vad de kan om ämnet
och skapar ett kunskapsutbytande samtal inom gruppen. Därefter har vi fortsatt med
en praktisk del där vi aktivt letat efter exempelvis myrstackar eller svampar och
studerat dessa mer ingående. Ofta har vi även pysslat eller exprimenterat och lekt.
Barnen har bland annat gjort myror av äggkartong, planterat frön på våren, fått testa
en bakpulverexplosion och spelat naturbingo.
Sedan samlas vi och har en andakt innan vi avslutar med att grilla vid elden.
Årets samlingar har känts uppskattade. Inte minst av medföljande vuxna då det är
mycket annat som har fått ställas in under året och behovet av socialt utbyte är
stort.
Scout
2020 har varit ett annorlunda scoutår...
Det började som vilket år som helst, Röda Kotten var som vanligt på vinterting.
Sedan kom beskedet att vi inte skulle vara inne pga av covid-19.
Alla träffades då patrullvis ute. Vi har fått vara kreativa för att få i hop ett hållbart
terminsprogram.
Årets scoutläger blev naturligtvis också inställt så de flesta patrullerna hade egna
hajker istället :)
Höstens Kämpalek var digital. Så alla patruller gick en egen runda och gjorde ändå
samma kontroller (som ledaren hade fått innan). RK var vinnare i utmanarklassen i
hela 24 timmar innan dom insåg att dom räknat fel :(
Terminen avslutades med vår traditionella ljusvandring i en annorlunda tappning och
patrullvis.
Grötfesten blev inställd och vi ser fram emot att ha den julen 2021!
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Det har trots allt varit mycket patrullmys vid eldarna i skogarna runt Alingsås detta
år.
Kören Högtrycket
Barnkören Högtrycket är en grupp på 10-15 unga körsångare från förskoleklass till
årskurs 4. Som vanligt har några barn slutat men det fylls på med nya härliga barn
som är sångsugna. Vi övar oftast varannan söndag kl. 12-13. Vid det nya året
slutade två av ledarna och två nya anslöt. Nuvarande ledare är Mariella Esborn,
Rachel Härenstam och Josefin Grönlund
Verksamhetsåret:
I mars, juni och oktober sjöng vi på Gudstjänst för alla åldrar. Då det i juni och
september fanns restriktioner för antalet gudstjänstbesökare så streamades även
gudstjänsten och finns att se på youtube.
Vid höststarten flyttades övningarna från övningsrummet i källaren till kyrksalen för
att kunna vara mer coronaanpassad, men från november tvingades vi tråkigt nog att
ställa in övningar och medverkan i gudstjänst för att minska risk för smittspridning.
Tweenies
2020 har varit ett annorlunda år. Trots pandemin så har Tweenies till största delen
för året fortsatt sin verksamhet. Anpassning har gjorts utifrån rådande situation så
våra träffar har främst genomförts utomhus med en tonvikt på olika aktiviteter samt
vikten av att fortsätta bygga relationer. Trots att några av de tweenisar som en gång
var med och startade verksamheten numera har slutat, så fortgår gruppen och har
på senare tid vuxit. Vi brukar vara ca 15 personer när vi träffas. Under hösten var vi
också glada för att vi kunde genomföra en Tweeniescamp i kyrkan när
restriktionerna möjliggjorde det, något som var extra viktigt för gemenskapen. Tyvärr
var vi tvungna att ställa in de sista träffarna innan jul pga nya restriktioner och i
skrivandets stund avvaktar vi möjligheten att sätta igång igen. Målsättningen med
verksamheten är att bygga relationer mellan tweenisarna samt bygga gemenskap
med Gud genom för åldern anpassade andakter, bön och samtal. Tweenies försöker
träffas varannan vecka på olika sätt.
Kören Soul Children
Den 28 februari startade Soul Children upp sin allra första övning, i kyrksalen med
ett härligt litet gäng tjejer i åldrarna 10–16 år. Vi har sedan dess varit ca 10 tjejer,
plus ledare, som träffats på fredagarna för att sjunga, dansa, leka och skratta
tillsammans.
Vi medverkade på en online-gudstjänst i våras, vilket tjejerna tyckte var mycket
spännande med kameror och allt därtill.
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I höst var vi på ett Soul-Children-event i S:t Jakobs kyrka i Göteborg tillsammans
med olika Soul Children-körer från göteborgsområdet, bl.a. från Noltorpkyrkan
Alingsås. Det var mycket givande och inspirerande och vi lärde oss flera nya låtar.
Ida Andersson och Elin Olofsson började som nya ledare i höst, vilket vi är
superglada för.
Vi hoppas och längtar tills vi får ses på fredagarna igen.
Konfirmation
Vi inledde vårterminen 2020 i januari med att åka på läger med konfirmanderna till
Bergstena med fokus på att lära känna Jesus, vem han var, vad han sa & varför vi
tror på honom. Sedan fortsatte vi att träffas i kyrkan på onsdagar under vårterminen.
Under terminens gång bestämde vi oss för att skjuta upp konfirmationsgudstjänsten
med förhoppning om att vi skulle kunna samla familjer, nära och kära för att fira
tillsammans. Tyvärr var inte pandemin över efter sommarlovet men tack vare digitala
hjälpmedel gick det att genomföra gudstjänsten via webben i mitten av september,
och våra fantastiska konfirmander blev tillslut konfirmerade.
Snabbt där efter startade en ny termin, förra årets konfirmander, som några nu
blivit konfaledare, hann nästan inte vila efter sin egna konfirmation innan en ny
konfagrupp startade med ca. 20 nya konfirmander. Vi började terminen med att
samlas i kyrkan, och hade ett prova-på tillfälle där det kom 17 nya konfirmander på
besök. Sedan växte gruppen lite eftersom att det droppade in några veckan efter. Vi
hann med att åka på ett läger i Tåstorp och konfaträffarna var i kyrkan fram tills
november då det kom nya restriktoner som gjorde att det inte längre var möjligt att
träffas fysiskt. Det fick bli en snabb omställning till det digitala och sedan i november
har vi träffats via Zoom och fortsatt kunnat ha träffar där.
Träffpunkt Ungdom
Föra året avslutades och startades för vår tonårsgrupp i Lima, Sälen på vårat
nyårsläger Snowlo. Vi var ca 25 från Alingsås som åkte med på lägret och som fick
en härlig start på det nya året. Vårterminen drog igång ca. en vecka efter nyårslägret
med en lovsångskväll för våra tonåringar, vi hann genomföra ett iGod i slutet av
januari men var tyvärr tvungna att ställa in vårens andra möte. Innan pandemin hann
vi ha ett LAN i kyrkan där ungdomarna fick ta med sina datorer för att spela
tillsammans under två nätter, vi åkte också till Göteborg för att gå på
Betlehemskyrkans ungdomsmöte ‘’BK Youth’’. Vårterminens höjdpunkt var nog när
vi bjöd in till billig bowling på Stures och det dök upp ca. 45 ungdomar.
Under sommaren skulle det årliga ungdomslägret Explore på Storsjöstrand som
brukar dra flera hundra deltagare egentligen ha varit, men vi förstod ganska snabbt
att det inte skulle gå att genomföra. Så vi tänkte om och planerade för att ha ett eget
läger med våra ungdomar ute på Styrsö, med bad, glass, gemenskap & Gud. Det
blev en av sommarens höjdpunkter. När tonårsledarna samlades igen efter
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sommaren för att planera höstens Tonårskvällar så föddes idéen om att även om vi
inte kan samla 300 ungdomar på ett ungdomsmöte så vill vi satsa på våra egna
ungdomar och ha ett iGod även i dessa tider. Detta blev sedan det vi kallar iGod
Light, som ett iGod men lite enklare. Vi bestämde oss för att bara bjuda in de
ungdomarna som brukar vara i kyrkan på fredagskvällarna till att komma, vilket blev
ca 35 st och så livesände vi mötet på YouTube så att så många som möjligt skulle
kunna ta del av gudstjänsten. Vi fick besök av Anton Rydsmo vår före detta
ungdomsledare som predikade på temat ’’Inbjuden till att vara Guds barn’’. Sedan
fortsatte vi att träffas på fredagarna i kyrkan fram tills november när 8 personers
gränsen kom, då började vi träffas digitalt via Discord (Röst chattrum), och Zoom.
Tyvärr sjönk deltagarantalet kraftigt när vi övergick till digitala lösningar.
Söndagsskolan Äventyret
Här kommer en hälsning från oss vuxna och barn som är med i Äventyret.
2 av 3 söndagar träffas vi i Äventyret och firar barnens gudstjänst i källaren.
Vi börjar med att ”checka in”. I lilla kiosken på kyrktorget sitter några ledare och tar
emot barnen som kommer till gudstjänsten, de får en namnlapp att sätta på tröjan
och sedan sitter vi med i början på de vuxnas gudstjänst. Det är ca 40 barn inskrivna
i äventyret, en del kommer nästa varje gång och andra mer sällan. Ibland har vi
kusiner och kompisar på besök. Alla barn som har fyllt 4 år är välkomna att vara
med.
När vi har varit med en stund på de vuxnas gudstjänst springer vi ner till källaren och
fortsätter där. Vi börjar alltid med storsamling. Vi sjunger, samlar in pengar till en
skola för hörselskadade barn i Liberia, Sedan är det dags för dagens tema. Det kan
vara en berättelse från bibeln.
Efter storsamlingen går vi till åldersindelade grupper. 4-5 år, 6-8 år, 9 år och uppåt.
Här pratar vi om och fördjupar oss i dagens tema, vi kanske pysslar, leker eller gör
någon annan aktivitet. Här tar vi också tid för bön.
Eftersom äventyret är samtidigt som gudstjänsten har vi inte kunnat ha så många
samlingar i år pga Corona restriktionerna. Vårterminen startade som vanligt, men
den 22 mars fick bli sista gången för terminen.
Under hösten hann vi med 3 samlingar innan vi blev tvungna att pausa.
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Medlemsstatistik
Medlem som tagit aktiv ställning
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Valberedningens förslag
För Equmenia i Equmeniakyrkan Alingsås verksamhetsår 2021
Att beslutas vid årsmötet den 14 februari 2021
ORDFÖRANDE
Josefine Säker

STYRELSELSEN
Anna Stjärnered
Emily Söderstrand,
Gustav Harryson
Linnea Stenbaeck
VAKANT

KASSÖR

Patrik Arnstrand
REVISORER
Kvarstående 1 år
Andreas Crusell

Väljes för 2 år
Mats-Owe Svensson

Suppleant väljes för 1 år
Leif Axelsson

Samordningsfunktioner för Equmenias olika verksamheter
TRÄFFPUNKT UNGDOM

Församlingens ungdomsledare Einar
Säker

IGOD CREW

Församlingens ungdomsledare Einar
Säker

SCOUT

Daniel Lindholm

SÖNDAGSSKOLAN ÄVENTYRET

Jennie Crusell
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TWEENIES

Rickard Bern, Jimmy Klintenberg

BARNKÖREN HÖGTRYCKET

Josefin Grönlund, Mariella Esborn

SOUL CHILDREN KÖR

Hanna Lindroos, Ida Andersson, Elin
Olofsson

REPET

Carina Harryson

NATURSKOJ

Frida Bådagård

FÖRSLAG TILL OMBUD 2020
EQUMENIAS RIKSSTÄMMA I VÄRNAMO 19-21 NOVEMBER
Fyra stycken representanter väljs av Equmeniastyrelsen

VALBEREDNING FÖR 2021
Ann-Marie Haglund, Hanne Södahl, Håkan Jonsson
I VALBEREDNINGEN 2020 HAR INGÅTT
Ann-Marie Haglund, Hanne Södahl, Håkan Jonsson

11

