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Söndagsskolans verksamhetsberättelse hösten 2017 och våren 2018  
  

Söndagsskolan träffas under tiden det är Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Det har varit sex ledare och fem barn. En del 
söndagar har det varit fler barn och det är roligt. Vi har ibland 
deltagit med någon sång under Gudstjänsten, vi träffas sedan i 
ungdomsvåningen för vår samling. Vi sjunger och läser ur 
berättarbibeln, pysslar, målar och leker. Höstterminen 
avslutade vi med en tillsammansgudstjänst, då framfördes en 
julmusikal som barnen sjöng och var skådespelare i. 
Vårterminen avslutades med Gudstjänst på Skomakarebygget, 
då spelade vi ett drama. 
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Maria Ottosson, ledare i söndagsskolan 
 
 
Barnkören 

Antalet barn i barnkören har varierat under året mellan 5-10 barn. Under hösten sjöng vi i 
kyrkan som vi brukar och framförde ett luciatåg som vi brukar vid julförsäljningen. Vi lussade 
också vid PRO:s julmiddag i Folkets hus och drog med det in lite pengar till equmenia.  

Under våren bytte dock kören skepnad. Vi drog igång ett 
samarbete med de andra frikyrkorna i Vaggeryd, men 
framförallt med Betel. Startskottet för det här samarbetet 
var en konsert som vi, Betelkyrkan, Pingstkyrkan, Svenska 
kyrkan samt Allianskyrkan i Hagshult arrangerade. Det 
anordnades en konsert med LinD (fd. Emmy och Ella) och i 
samband med det så hade vi också en liten barnkördag där 
barnen deltog i konserten på kvällen. Det blev ett lyckat 
arrangemang med många besökare i Fenixhallen. 

I samband med detta arrangemang bildades nu en ny 
barnkör med Betel och equmenia som bas. Vi har med 

ledare från båda kyrkorna och har ökat antalet barn i 
kören, från att ha legat runt 5 är vi numera snarare 
drygt 10. Vårt första officiella framträdande var vid det 
equmeniska valborgsfirandet vid Linnarebäcken. 

Under nästa verksamhetsår hoppas vi kunna etablera 
vår kör ytterligare och få med fler barn från alla våra tre 
frikyrkor. 

/Karin Jakobson 

Torparliv 



 

År
ets upplaga av Torparliv gick av stapeln v.26 o 27 där totalt 52 barn deltog, jämt fördelade på de 
båda veckorna. Under dom varma veckorna i Juni-Juli skiftet så var alla på plats ute på 
Skomakarbygget för att ha goa dagar tillsammans. Där var det precis som alltid aktiviteter för 
barnen som kunde välja på bl.a. täljning, gunga, mata djuren, ansiktsmålning och så klart det 
mest populära kojbygget som även i år blev omtyckt! Barnen fick också delta i matlagning, 
diskning, ha hand om fikat och den lite mindre uppskattade uppgiften, kolla till dasset. Dagarna 
fylldes också med massvis av lekar där barnen själva fick komma med förslag, såklart blev det 
många omgångar av dunkgömme som utspelade sig över hela bygget. Det blev också många 
lunga stunder i skuggan med en kortlek och gitarrspel p.g.a. det extremt varma vädret, många 
gånger kom förslaget att det borde anordnas en pool 
på åkern bredvid vilket tyvärr inte kunde genomföras.  

Varje morgon och eftermiddag så samlades alla för att 
sjunga tillsammans och för att kolla vad som hände hos 
barnen Simon och Sofie som hade sommarlov och 
Gunilla som jobbade som snickare, när dom 
dramatiserade olika vardagshändelser. Under veckan 
så var det även några större anordnade aktiviteter 
såsom fyrkamp, tröjtryckning och det klassiska 
avslutade spårningen där barnen fick försöka samla in 
pengar till Gunilla som hade blivit bestulen på alla sina 
snickarverktyg.  

Veckorna avslutades också på bästa sätt med 
hamburgare och överlämnande av pengarna till Gunilla 
som såklart blev överlycklig och väldig tacksam för 
hjälpen! Denna tradition fortsätter såklart även nästa år för att barnen ska få känna på 
torparlivet för en vecka och för att få träffa nya kompisar!  

Equmenia genom Albin Ullerås 

 
 
Verksamhetsberättelse för Spårarscouterna hösten 2017 och våren 2018  
 
Spårarscout hade 20 scouter och fem ledare under verksamhetsåret. Vi har haft 15 samlingar 
under höstterminen och 17 samlingar under vårterminen. Några programpunkter värda att 
nämna under höstkvällarna har varit kanotpaddling, lingonplockning, som vi sedan gjort sylt av 



 

och sålt på julmarknaden. Vi har lagat en del mat, pinnbröd och kokat chokladmjölk på 
trangiakök. Sjungit för de gamla på Furugårdens äldreboende. Vi hade en kårhajk tillsammans 
med alla equmeniascouter, den 7-8 oktober på Skomakarebygget. Hajken avslutades med 
equmeniagudstjänst och invigning av nya spårarscouter.  
 
På vårterminen hade vi pulkaåkning i början av terminen, plötsligt fick vi besök av en räv, det 
blev riktigt spännande. Vi hade också påskdrama och avslutade terminen på Skomakarebygget 
då föräldrarna bjöds in. Vi avtackade några av de äldsta scouterna som fick en kniv. 
 

Vi börjar måndagskvällen med en samling i Gläntan 
tillsammans, vi sjunger, läser i en andaktsbok och har en 
genomgång om vad som ska hända under kvällen. Vi 
samlar också in pengar till Erikshjälpen. I år blev det till 
en ko. Efter samlingen går vi för det mesta ut, ibland 
träffas vi i patrullerna.  
 
Vår målsättning är att varje barn ska bli sett och att 
kvällarna ska innehålla ett meningsfullt och lärande 
program. Ledarna önskar att kunna berätta om sin tro på 
Jesus till våra scouter och deras föräldrar.  
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Maria Ottosson  
ledare i spårarna 
 
 
Upptäckarscout 
 
Upptäckarna har under året bestått av 3 patruller, Ugglan, Björnen och Vargen där runt 20st 
barn har deltagit. Under hösten så tog alla patruller intressemärket ”Återvinn” där dom 
under tre träffar fick båda lära sig och utöva praktiskt vad som är bra att tänka på när det 
kommer till återvinning. Det gjorde vi bl.a. genom att gå till återvinningsstationen och gå 
igenom vad som slängs var. 
 
Dom flesta scouterna hängde även med på den årliga kårhajken under hösten. Vi samlades 
vid Sandsjön och gick därifrån en spårning till Skomakarbygget. Under kvällen så stod dom 
olika patruller för olika delar så som mat, lägerbål osv. Där sov upptäckarna utomhus, 
antingen i tält eller vindskydd och deltog dagen efter på scoutinvigningen i Missionskyrkan. 
Under våren så tog scouterna intressemärket ”Yxa & Såg” samt ”kniv”, där dom fick gå igenom 
bådeteoretiskt och praktiskt hur dom olika verktygen funkar och ska användas, en del 
repetition för dom flesta men kändes ändå som en nyttig påminnelse och bra uppdatering. 
 
Upptäckarna fick även planera sin egna hajk där vi alla åkte till Kyllås och använde deras 
vindskydd vid toppen av backen. Vargen valde att cykla dit medan resterande scouter åkte 
bil. Uppgifter fördelades så som ansvar för lekar, lägerbål, mat mm. Och det blev en riktigt 
lyckad hajk, särskilt tack vare det underbara vädret! Dagen efter packade vi ihop och åkte till 
kyrkan där vi deltog i Gudstjänsten där vi bytte namn från Missionskyrkan till 



 

Equmeniakyrkan. 
 
Den 16-20 Juni så deltog vi i lägret 
Sherwood som gick av stapeln på 
Långserumsgården. Där fick vi träffa på 
bl.a. Lille John som berättade att kungen 
ville hugga ner Sherwoodskogen för 
virke till sin nya flotta. Men kungen hade 
gått med på att släppa Sherwoodskogen 
om invånarna där kunde betala en stor 
summa pengar. Och tack vare alla 
scouternas hjälp under dagarna, där 
dom fick fiska, mjölka, bygga, leta 
skatter mm. för att sedan sälja allt för 
pengar, så kunde Lille John tillsammans 
med Robin Hood köpa loss skogen. 
Efter allt pengasamlande så åkte alla 
hem nöjda, glada och framförallt 
taggade för en ny 
termin till hösten 18! 
 
Upptäckarscout genom Albin Ullerås 
 
 

Årsberättelse för patrull Björkkotten Äventyrarscout equmenia-Vaggeryd 2017-2018 

Patrullen bestod under hösten av sex scouter och två ledare som träffades på 
måndagskvällarna. Då det varit lite “si och så” med scouternas närvaro och under våren har 
minskade antalet scouter till tre. 

Höstens höjdpunkt var kårhajken. Björkkotten började som vanligt hajken på fredagskvällen och 
paddlade från sandsjöns badplats till Gäddviken där vi övernattade.  

På lördagen paddlade vi till en ö där vi lagade lunch innan vi återvände till badplatsen där 
resten av kåren mötte upp. 



 

(Bi
lden visar vår lunchplats EFTER två timmars lunch och matlagning över öppen eld.) 

Under våren har vi lagt mycket tid till att tillverka ett stort “Ticket to ride”-spel i 
smålandsversion. 

Under året har vi fortsatt att samla pantburkar. Men eftersom vi 
inte under året samlat till något specifikt ändamål så har 
pengarna istället gått till equmenia. Totalt har äventyrarna 
samlat in ca 100 säckar på ca drygt 1,5 år och vinsten är 
190kr/säck. 

Terminen avslutades med lägret Sherwood 18 där vi hjälpte 
Robin Hood och hans glada mannar att rädda Sherwood-skogen 
från sheriffens planerade skövling. 

/ Äventyrarscoutledarna genom Jesper Jakobson 

 

Tonår 

På fredagskvällarna har vi under året pendlat runt 20st tonåringar och 7st i ledargänget. 
Tillsammans har vi haft allt ifrån vanliga chillkvällar till mer maxade kvällar. Vanliga 
chillkvällar är i princip alltid i kyrkan, där vi spelar pingis, spelar spel och leker spontana 
lekar. Allt tillsammans med mat/fika och andakt. Dom lite mer satsiga kvällar har innehållit 
aktiviteter så som Sockwars, Bilkurragömma och Yoump i Jönköping. Vi har även börjat ha 
några kvällar per termin tillsammans med Betel (som redan kör tillsammans med Pingst så 
det blir garanterat en bra ekumenisk kväll) där har vi kört bl.a. spårning som har utspelat sig 
över större delen av Vaggeryd. Ibland har vi även haft lite spontana hängkvällar på onsdagar 



 

eller lördagar, dom kvällarna har innehållit allt ifrån vanligt sällskapsspelande till 
melodifestivalstittning med pizza. 
 
Dom klassiskt traditionella innebandy och volleybollturneringarna har även arrangerats och 
varit välbesökta med 10 lag på innebandyn och 14 lag på volleybollen. Publikmässigt så har 
båda kvällarna dragit väldigt många tonåringar, gissningsvis runt 200 båda turneringarna. 
Dom båda kvällarna startar, precis som alltid, med ett ungdomsmöte som är obligatoriskt för 
alla spelande. Där har vi haft besök av bl.a. PULS på SVF i Jönköping och även haft Josef 
Andersson och Markus Eddeland som har predikat. 
 

 
Under året så har även delar av tonårsgänget åkt på tonårsläger på Gullbrannagården. Först 
runt nyår då det arrangerades ett nyårsläger på gården, dit åkte vi tillsammans med Betel 
och vi blev totalt ungefär 15st från Vaggeryd. Även i somras då det stora sommarlägret 
arrangerades med knappt 1000 deltagare åkte vi ett gäng från Vaggeryd. Uppslutningen var 
lite knaprare då, men vi blev ett stabilt och gött gäng från Vaggeryd ändå! Känslan bland 
tonåringarna var på topp under hela veckan och förhoppningsvis så håller det i sig under 
kommande år med tonår! 
 
Tonår genom Albin Ullerås 
 

Loppmarknaden 

Traditionsenligt så arragerades equmenias loppis på Vaggerydsdagen. Som vanligt var det 
mycket folk vid start och det såldes sängar, soffgrupper, bäddsoffor och allt annat som du kan 
tänka dig. Utomhus såldes stora möbler och i idrottshallen såldes diverse små saker. 

En servering hölls samtidigt i församlingsvåningen för den som var sugen på fika. 

Inkomsten för loppisen var i år något lägre än den brukar vara, ca 16000kr, men det är 
fortfarande en viktig del av equmenias inkomster under året. 

 

 

 



 

Vemhån 

Som vanligt arrangerades ett sportlovsläger till Vemhån v. 7. En nästan fylld buss samt tre bilar 
drog norrut på söndagen den 11/2. Till skillnad från tidigare år var medelåldern på deltagarna 
lite lägre (majoriteten var i högstadieåldern). 

Veckan var god som den brukar. Den innehöll såklart skidåkning, men också andakt, lekar, 
kvällsfika, vittnesbörd, gemenskap, skratt, kebab i backen, lovsång, samt några sjukhusbesök. 
Det sista kan vi klara oss utan. 

Vi kan se att vår skidlägervecka lockar många tonåringar som inte syns i vår verksamhet vid 
andra tillfällen. Vi ser det här som ett bra tillfälle att missionera i samhället bland våra unga. 

/Ledarna genom Karin 

   

 

Kandersteg 

43 barn, ungdomar och vuxna i åldrar från 7 till 77 år från Equmenia Vaggeryd deltog i årets 
resa till den vackra byn Kandersteg i de 
Schweiziska alperna. Vi bodde i logement på den 
internationella scoutgården KISC, där scouter 
från hela världen möts. Dagarna börjar med 
gemensam frukost och tankar inför dagen och 
därefter finns möjlighet till flera olika vandringar 
och aktiviteter. På kvällarna har vi haft varm 
gemenskap med lägersånger och frågesport. En 
av dagarna gjorde vi en heldagsutflykt till den 
vackra staden Bern. Att få vara tillsammans över 
åldersgränser i denna vackra omgivningen, är en 

fantastisk upplevelse som stärker till både ande, kropp och 
själ. Detta var tredje gången som Equmenia Vaggeryd 
ordnade denna resa till Kandersteg. Kanske åker vi tillbaka 
om några år igen.  

Jesper & Stefan 


