Verksamhetsplan för Equmenia Sala
Missionskyrka 2019
Genom en mångfald av arbetssätt vill vi i Equmenia Sala Missionskyrka sprida det glada budskapet
om Jesus. Vi vill arbeta för en gemenskap där alla är lika mycket värda och tar del av ansvaret för
människors villkor. Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna oavsett bakgrund.

Ungdomsrådet

UR planerar att samlas på passande dagar som möjliggör att alla ledamöter ska kunna vara med någon
gång. Vi vill utöva ett demokratiskt ledarskap där alla kan göra sina röster hörda. Ungdomsrådet vill
prova att fokusera på de olika grupperna olika perioder för att bidra till att utveckla verksamheten.

Figurspel

Vi vill fortsätta erbjuda figurspel som t.ex. Warhammer där ungdomar får möjlighet att uttrycka sin
kreativitet i sitt skapande av spelfigurer.

Scout

Vi erbjuder scoutverksamhet för barn från och med det år man fyller sju. Vi vill med hjälp av
patrullsystemet utveckla deltagarnas förmåga att arbeta i grupp och samtidigt stimulera till
självständiga ställningstaganden. Vi vill även bjuda in församlingsmedlemmar, scoutfaddrar, till
grupperna för att främja gemenskapen i den kristna församlingen. I form av hajk och läger vill vi ge
möjlighet till gemenskap och personlig utveckling samt naturupplevelser. Vi vill arbeta aktivt för att
även ekonomiskt svaga grupper ska ta del av vår verksamhet, t.ex genom majblommeinsamlingen.
Genom andakter och samtal om tro vill vi ge möjlighet att utforska tron.

Pulsverksamhet
Se Söndagshäng.

Equmeniahäng
Equmeniahäng kan vända sig till varierande åldersgrupper till exempel familjeaktiviteter eller
tonårsverksamhet. Vi vill att Equmeniahäng ska fortsatta utvecklas utifrån de förutsättningar som
föreningen har under året.

Söndagshäng

Söndagshäng riktar sig till barn i åldrarna 0–12 år. Är man äldre får man vara med som hjälpledare.
Gruppen träffas de flesta söndagar som församlingen har gudstjänst i Missionskyrkan och deltar en
stund i gudstjänsten varefter den går ut och har bibelsamling med efterföljande gemensam aktivitet.
Bland annat söndagsskolematerial med Puls-inriktning används.

Samtalsgrupp

Gruppen riktar sig till de som de senaste åren konfirmerats. Vi planerar att träffas och samtala om tro.
En resa till Mariasystrarna planeras under året.

Skidläger

Skidläger planeras i samarbete med Centrumkyrkan. (Själva lägret blir våren 2020) Vi välkomnar även
andra som vill komma med och samarrangera.

Eqon

Denna grupp spelar brädspel, främst strategispel, och vänder sig till alla som är intresserade. Vi vill
skapa en mötesplats för alla åldrar. Vi vill främja gemenskap och knyta nya kontakter. Under året
planerar gruppen att fortsätta att anordna spelkonventet eQon. Samarbete med Equmeniahäng
planeras.

Lokaler och miljöer

Vi vill visa våra verksamheter från en bra sida och där spelar Sofielund med närheten till naturen en
stor roll. Vi vill att våra lokaler ska hållas rena och fräscha genom kontinuerlig städning och att de
olika grupperna ansvarar för att lämna lokalerna snygga. Vi kommer att fortsätta samtalen om hur vi
kan öka tillgängligheten till lokalerna och de ekonomiska förutsättningarna för det.

Policydokument

Policydokumenten gäller hållbarhet, såväl miljömässigt som gällande alkohol och tobak, en krisplan
och en ledaröverenskommelse. Ledare i varje grupp ska ta del av dessa dokument och se till att de blir
kända i grupperna.

Anställda

Vi önskar att en ny ungdomsledare eller ungdomspastor anställs. Detta är en förutsättning för att
kunna genomföra hela verksamhetsplanen. Vi ser de anställda som ett stöd till de ideella krafterna i
samtliga grupper. En viktig uppgift för de anställda är att arbeta för att föra samman de olika
grupperna inom Equmenia Sala Missionskyrka och församlingen.

Ledare

Vi vill ha engagerade och ansvarstagande ledare som ska vara förebilder för våra barn och ungdomar.
Valda ledare ska skriva under ledaröverenskommelsen. Vi vill att de anställda ska anordna
ledarsamlingar en gång per termin där ledarna för de olika grupperna får tillfälle att träffas och
utveckla sitt ledarskap och sin tro. Vi fortsätter med ledarutbildning. Ett mål är att alla ledare ska ha
gått utbildningen Trygga Möten. Vi välkomnar fler ledare till våra grupper. Nya ledare röstas under
året fram på extra föreningsstämma varefter ungdomsrådet tar upp det med församlingen enligt våra
stadgar.

Rapporter

Den som är ledare för en grupp ansvarar för att rapportering av medlemmar och deltagartillfällen
sköts enligt överenskomna regler för att vi ska kunna få de bidrag vi har rätt till. Bidragen är viktiga
för att kunna utveckla verksamheten. Vi använder medlemssystemet ”Repet”.

