
 

Equmenia Vaggeryds 

verksamhetsberättelse 2019-2020 

 

 
 

  

 

 
 

 
 



 

Söndagsskolan  
Höstterminens söndagsskolsamlingar 2019 utgick från 
Gamla Testamentets texter. Materialet som användes 
var Den stora berättarbibeln och Karibo. I adventstid 
fick vi på nytt uppleva julens budskap i den musikal som 
barn och ledare framförde. Efteråt följde sedvanlig 
dans kring granen och ett välkommet tomtebesök. 

Vårterminen inleddes den 26 januari. 
Apostlagärningarna var vårens tema för gudstjänsterna 
och dess författare Lukas, fick bli utgångspunkten för 
söndagsskolan. I ”Lukasposten” levererades varje gång 

en bild som klistrades upp på ”Lukasvägen”.  

Trots att pandemin påverkade deltagarantalet, försökte vi hålla igång söndagsskolan. 
Barnrutan i gudstjänsten kändes viktig genom att det fanns barn som såg dessa inslag via 
webben. Det blev totalt 15 tillfällen utöver den 15 mars och den 10 maj då söndagsskolans 
barn och ledare medverkade i ”Gudstjänst för alla åldrar”. Vid det senare tillfället stod 

barnkören för uppskattade sånginslag.  

Den 14 juni avslutades terminen i samband med en välbesökt gudstjänst 
på Skomakarebygget. I 
vackert försommarväder, 
spelades ett drama upp om 
Herden och det förlorade 

fåret. Med stort engagemang agerade publiken 
djur av olika slag och alla deltog i den 
efterföljande jakten på får. Vår ungdomsledare 
Albin avtackades och den traditionella 
fikakorgen förstärktes med hembakade tårtor.  

Söndagen den 6 september vad det dags för 
uppstart av en ny termin. Vi utgår från Farbror 
Bergs ”söndagsalmanacka” och som centralfigur 
står Mose! Som inspiration i arbetet används ett 
material med titeln ”Välkommen till 
söndagsskolan”. Den inbjudan hoppas vi få hjälp med att sprida!  

Söndagsskollärarna gm Gunvie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barnkören 
Under året har vi haft en barnkör tillsammans med Betel. Höstterminen var vi i Betel och 

övade. Kören sjöng en gång i Betel och en gång i Equmeniakyrkan under hösten. Till våren 

övade kören i Equmeniakyrkan och antalet uppsjungningar ökade, vi var både i Pingstkyrkan, 

Betel och Equmeniakyrkan. När vi sjöng i Betel så var det som att vara på en filminspelning. 

Det var en av de första gudstjänsterna som spelades in i Betel efter att de nya 

restriktionerna kring covid-19 kommit. Vi fick tydliga instruktioner om vad vi fick göra och 

inte göra, för att ljudet går in i kameran och hoppar man i golvet så skakar kameran. Planen 

var också att sjunga vid Valborg, men det firandet blev inställt pga covid-19.  

 

Under året har vi varit ca 15 barn, däremot desto färre vid uppsjungningar. Ledare har varit 

Carina Aronsson, Lina Värmsjö (under hösten), Emelie Mörhed Bokinge, Madeleine Elg och 

undertecknad. Dock är det inte ofta som vi varit alla ledare samtidigt. Barnen var yngre vilket 

också gjorde att det behövdes fler ledare som kunde finnas till hands. Emelie och 

undertecknad åkte på barnkörledarutbildning i Immanuelskyrkan i januari, en mycket bra 

dag med nya idéer som vi tog med oss till övningarna.  

 

Tyvärr så har kören under HT fått läggas på paus, då vi endast har en intresserad ledare kvar. 

Vi hoppas att kören kan återuppstå så småningom, i någon form. 

 

Barnkören genom Karin Jakobson 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Torparliv 

Vecka 25 och 26, runt midsommar, anordnades Torparliv trots den rådande pandemin. Fyra 

dagar båda veckorna tog ett glatt gäng ledare med sig totalt 50 barn ut till Skomakarebygget 

för att känna på livet på torpet. Barnen var fördelade på de olika veckorna och var i åldrarna 

7 till 9 år. Precis som förra året anmälde sig väldigt många barn till Torparliv, men tyvärr 

hade vi inte möjlighet att ta med alla. 

 



På Torparliv finns ett stort utbud av aktiviteter, så som koj-bygge, att klappa fåren eller 

hönsen och ansiktsmålning. Barnen, som under veckan är indelade i mindre grupper, har 

också fasta sysslor att utföra. Bland annat måste mat lagas, djur matas och dasset kollas till. 

Blandade känslor uppstår när de hör talas om dagens uppdrag, då dasset inte är någon 

favorit. Barnen tar också till den egna fantasin när de leker fartfyllda 

lekar på gräsplanen. Maten lagar vi tillsammans över öppen eld. I år 

åt vi också vegetarisk mat en dag för att följa den klimat-policy som 

equmenia har.  

 

På morgonen anländer barnen med buss och går den sista 

biten fram till torpet där morgonsamlingen väntar. Då 

sjunger vi sånger så som favoriten ”Jag går på livets väg” 

och ”En kyckling”. Barnen får också se ett drama som 

ledarna övat in, som ska lära dem om Jesus och de häftiga 

saker han har sagt och gjort. Samma upplägg återkommer 

vid dagens slut då barnen också bjuds på en frukt.  

 

Under veckan fick vi också besök av en polis som visade 

sin utrustning. Det var extra spännande att provsitta bilen 

eller testa handklovarna. På onsdagen lekte vi ”Kalle kaos” och sista dagen fick barnen ta del 

av en spårning där målet var att samla in ”pengar” till den förlorade sonen som ville åka hem 

till sin pappa. 

 

Vi kommer såklart att anordna Torparliv kommande 

år eftersom barnen under en fin sommarvecka får lära 

känna både nya kompisar, naturen och Jesus! 

 

Torparlivsledarna genom Anna-Stina Ottosson och 

Emma Jakobson 

 

 

 

 

 

Spårarscouterna 
Spårarscout har bestått av 25 scouter och 5 ledare under verksamhetsåret. Vi har haft 14 

samlingar under höstterminen och 15 samlingar under vårterminen. 

 

Under höstkvällarna har vi haft tema om vatten och på våren om jord. Några 

programpunkter som vi haft: kanotpaddling, vattenspårning och vatten i bibeln. Vi har 

pysslat en del inför julmarknaden. Vi sjöng för de boende på Furugårdens äldreboende. Vi 

hade en kårhajk tillsammans med alla equmeniascouter den 12-13 oktober på 

Skomakarebygget. Hajken avslutades med equmeniagudstjänst och invigning av nya 

spårarscouter. Det kom många scoutföräldrar på denna Gudstjänst.  



 

Årets julmarknad blev även den en välbesökt höjdpunkt. Nytt för i år var att vi framförde en 

musikal tillsammans med upptäckare och äventyrare. Det blev mycket övning med ett 

strålande resultat. Så klart hade vi försäljning av lotterier, hantverk och sedan avslutades det 

med auktion. 

 

På vårterminen 2020 hade vi bland annat bibeläventyr, spårning och utflykt till Svante i 

Taglarp då vi fick titta på kossorna. 

 

Corona satte avtryck i vårt arbete genom att vi fick flytta ut våra scoutkvällar. Det har 

fungerat bra. Vi träffades på trappan till kyrkan och gick sedan oftast till missionsparken. 

Många föräldrar var tacksamma för att vi inte stängde ner vår 

verksamhet. Lägret som vi planerade blev inställt. Spårarna 

avslutade terminen med att avtacka tre av de äldsta scouterna som 

fick var sin kniv. 

 

Vi börjar måndagskvällen med en samling i tonårsrummet 

tillsammans, som i januari 2020 har flyttat ut till trappan. Vi sjunger, 

och går igenom vad som ska hända under kvällen. Vi samlar också in 

pengar till Erikshjälpen. Efter samlingen träffas vi i patrullerna och har vår aktivitet som 

oftast varit ute. 

 

Vår målsättning är att varje barn ska bli sett och att kvällarna ska innehålla 

ett meningsfullt och lärande program. Vi önskar att kunna berätta om vår tro 

på Jesus till våra scouter och deras föräldrar. 

 

Vaggeryd 2020 09 20 

Maria Ottosson 

ledare i spårarna  

  

Upptäckarscout 
Upptäckarscouterna har sedan hösten 2019 varit ca 20 

scouter och 6 – 7 ledare. Under senare halvan av hösten 

-19 gick mycket tid åt till att öva inför julmusikalen som 

avslutade terminen. En annan uppskattad aktivitet var 

att vi besökte äldre församlingsmedlemmar och fick ta 

del av både fika och berättelser. 

 

Inför starten av vårterminen ändrade vi upplägget på 

kvällarna en aning. Istället för att starta inne i patrullrummen träffades vi alla utomhus vid 

eldringen. En kort andakt på några minuter inledde varje scoutkväll och som avslutning 

återkopplade vi till andakten, t.ex. genom att läsa samma bibelord som vid inledningen. 

Aktiviteterna hade vi utomhus i så stor utsträckning som möjligt. När Covid 19 sedan kom 



och störde behövdes det i alla fall inte några större förändringar i vårt program eftersom vi 

redan planerat för att vara utomhus.  

 

Några av aktiviteterna under våren var att scouterna fick utföra de uppgifter som krävs för 

att ta knop- och eldmärken. Tyvärr blev det ju inget läger men vi fick en fantastisk 

försommardag med upptäckarscouterna på Skomakarebygget och de äldsta 

upptäckarscouterna stannade dessutom och hajkade. 

 

Under höstterminen har vi nu kört vidare på uteaktiviteter med 

matlagning, bibelspårning, Catch the flag mm. Kanske blir vi ur & 

skur-scouter som aldrig mer går in! 

 

Upptäckarna genom Sara Svensson 

 

 
 

Äventyrarscout 
Patrullen Björkkotten har under året bestått av nio scouter och tre ledare som träffats på 

måndagskvällarna. 

 

I scoutpatrullen Björkkotten planerar vi största delen av terminerna tillsammans med 

scouterna. Vi scoutledare planerar utöver det också större aktiviteter som vi tycker att 

scouterna behöver utmanas i. Under hösten så hade vi som vanligt flera olika aktiviteter. 

Bl.a. så har vi haft en chifferspårning, paddlat, tränat på att göra upp eld. 
 

En av höstens 



höjdpunkter var kårhajks-helgen. Björkkotten började som vanligt hajken på fredagskvällen. I 

år åkte vi på lägereko för Prisma -19 på sommargården Sundet tillsammans med kårerna 

Hånger, Vittaryd, Jonsboda och Ljungby. På lördagen mötte vi resten av kåren på 

Skomakarebygget och på söndagen hade vi invigning under gudtjänsten. 

 

Ett av vårens mer utmanade projekt gick under namnet ”Sverige 2.0” vilket hade som syfte 

att scouterna skulle påverka samhället på något sätt. När vi diskuterade ”Sverige 2.0” med 

scouterna kom vi fort in på ämnet om miljö, vilket är naturligt då scoutverksamheten och 

miljö går till stor del hand i hand. Vad som påverkar miljön negativt, speciellt gällande 

växthuseffekten, var bekant bland våra scouter där transport, mat och produktion alla har 

stor påverkan. Projektet landade i att vi skrivit en kokbok med vegetariska recept som 

scouterna letat upp, provlagat och fotograferat. 

 

Utöver detta har vi bl.a. lagat mat utomhus, spelat ”Jeriko” i skogen och övat på chiffer. Pga 

Covid 19-pandemin blev det inget läger 2020. 

 

Äventyrarscoutledarna genom Jesper Jakobson 

 

    

 
 
 

 
 
 



Utmanarscout 
Första aktiviteten för denna nya patrull var en snörik spårning. Avsläppta ute i skogen med 

karta och Schiffer. Problemlösning i patrullen för att komma fram till Alnaberget utanför 

Svenarum.  

Vi har haft utematlagning med scout-Jeopardy.   

Utmanarna planerade en hajk som gick runt Sandsjön, följde höglandsleden. De hade 

helhetsansvaret för rutt, mat och logi. 

Hösten startas upp med repelering och klättring i Uvabergets Natrureservat.  

// Andreas 

 

  

 
 
 
 



Tonår 
Tonår är ett mycket viktigt forum för alla tonåringar (och ledare) som kommer. Vi är 

vanligtvis 15-20 tonåringar en fredagskväll, men har under verksamhetsåret toppat på 25-30 

deltagare. Tonår verkar som en ”fristad” där en varm gemenskap är nyckelordet. Att kunna 

komma som man är i ett tryggt sällskap där vi ledare, tillsammans med tonåringarna, får 

presentera vår tro och våra värderingar är fantastiskt! 

 

Det är ett annorlunda verksamhetsår vi lämnar bakom oss, även i tonår. Vårens utbrott 

gjorde att vi förlade större delen av vår verksamhet utomhus vilket var en utmaning för både 

ledare och tonåringar. Trots pandemin var tonår en efterlängtad aktivitet som tycktes bli 

viktigare än någonsin för tonåringarna. Vi märkte av ett deltagartapp i Mars-April då 

pandemin var som mest påtaglig, men efter denna period var vi nästintill fulltaliga igen.  

 

En fredagskväll börjar kl. 19:00 med aktivitet, sedan är det kvällsmat ca. 21:00 som vår 

fantastiska fikagrupp fixar åt oss. Efter kvällsmaten är det andakt där vi sitter i en ring på 

scenen i kyrksalen. När andakten är slut så är även tonår officiellt slut, dock brukar våra 

tonåringar vara kvar i kyrkan så länge de får. 

 

Under året har tonår anordnat aktiviteter såsom cykeltips, kanot-paddling och pizza-night. 

Däremot är det inte aktiviteterna som är huvudmålet med tonår, utan som nämnt tidigare är 

gemenskapen vårt dragplåster. 

 

Tonår har också verksamhet ekumeniskt med Pingst- och Betelkyrkans ungdomsarbete där vi 

samarbetar genom tonårskvällar och ungdomsmöten. Tillsammans har vi också en 

verksamhet som kallas ”XL” där gymnasieungdomar samlas för aktivitet och samtal. Under 

tonårs verksamhet vill jag även inkludera hemgruppen som startades under 

verksamhetsåret. Denna hemgrupp består av 5–6 tonåringar som tillsammans med 

ungdomsledaren träffas varannan söndag. I hemgruppen bjuds det in till mer djupa samtal 

om kristen tro, och under hösten kommer hemgruppen att använda sig utav materialet 

ungdoms-alpha. 

 

Tonår, genom Gustav Ottosson 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Hemgrupp och Ungdomsalpha 
Under året har ett gäng av de äldsta tonåringarna tillsammans med Albin träffats ungefär 

varannan söndag för att ha en hemgrupp. Trots namnet har vi utgått ifrån kyrkan för att laga 

lunch tillsammans och samtala med varandra efter gudstjänsten. Vi testar nya spännande 

recept och äter alltid vegetarisk mat. 

 

Efter att vi ätit brukar vi gå in i huvuddelen. I början diskuterade vi oftast ämnen utifrån en 

samtalsbok medan vi sista halvåret gått över till att läsa bibeln och reflekterade över olika 

frågor. Tillsammans delar vi också hur livet går och brukar avsluta med att be. 



 

Hemgruppen har varit mycket trevlig och utvecklande för oss alla. Därför har vi dragit igång 

även den här terminen men med lite roliga ändringar. Nytt för terminen är att vår nya 

ungdomsledare Rebecka är med istället för Albin. Vi har också bestämt oss för att använda 

Ungdomsalpha det här året. Materialet består av bra och nya filmer på 20 minuter med 

några pauser för samtal kring olika frågor som ställs. Vi alla ser fram emot att fortsätta ha 

trevligt tillsammans och lära oss nya saker om kristen tro! 

 

Hemgruppen genom Anna-Stina Ottosson 

 

 

 

XL 
På torsdagar kl. 18.30 har vi XL i Pingstkyrkan. Då 

träffas gymnasieelever från både Betelkyrkan, 

Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan. Kvällarna leds 

av ungdomsledarna från respektive kyrkor. På 

kvällarna brukar vi ha en huvudaktivitet som kan 

bestå av allt från sällskapsspel och tårtrace till 

kakbak och "billigt vs inte så billigt". Efter detta så 

brukar man sitta kvar och prata om allt mellan 

himmel och jord tills man känner för att åka hem. 

Vi brukar vara ca. 10 ungdomar plus ledare som 

ses varje vecka och har kul.  

 

Hanna Jakobson 

 

 

 
Smaka & Se 
Vid allhelgonahelgen hade vi förmånen att få 

anordna ”Smaka & Se”. Det var en ungdomshelg 

för gymnasieelever i region öst. Det är flera år 

sedan som regionen gjorde en sådan satsning, 

och när frågan kom till vår ungdomsledare så var 

Albin inte sen med att tacka ja till att Vaggeryd 

skulle ställa upp med lokaler och mat. Många 

hjälpte till med att laga mat, vara nattvakt m.m.  

 

Ca 50-talet ungdomar var anmälda, de bodde i 

Skänkelund men åt mat i kyrkan. Dagarna blandades med olika workshops och fysiska 

aktiviteter. På kvällarna var det ungdomsmöte och då var kyrksalen full. Bl.a. kom kören 

Livslust från Värnamo på besök. Ett stort lovsångsteam ledde lovsången under hela helgen. 



På söndagen avslutades Smaka & Se med en gudstjänst med lite ungdomligare touch. En 

uppskattad helg för de som deltog.  

 

Karin Jakobson 

 

 
Vemhån 2019 
Traditionsenligt åkte en full buss till Vemhån och lägergården Björnen under v. 7. Veckan 

bjöd på fint väder, god gemenskap, semlor, skidåkning, lekar, Valle, snö, kebab i backen, 

chokladmjölk, värmestuga, renar, skratt, vänner, liftköer, utmaningar, toalettstädning, 

diskning, bastu, lovsång… och förstås möten med Gud. Nytt för i år var maten på hemvägen. 

Istället för lång kö på McDonalds i Kristinehamn så åt vi mat i Brokyrkan. Ett mycket 

uppskattat alternativ om säkert kommer att återkomma.  



 

Vi som var med är tacksamma för att vi den veckan kan få ge tonåringar en chans att komma 

till fjällen men framförallt en möjlighet att presentera vår tro för många som annars kanske 

inte kommer till kyrkan. Vi ser att veckan sår många frön som sedan kan få växa och blomma 

ut.  

 

Vi är glada över att vi kunde genomföra resan innan Covid slog till på allvar. 

 

Vemhånledarna genom Karin Jakobson 

 

  
 

 
 

 

 
Julförsäljning 



Liksom många år innan så anordnade equmenia en julförsäljning. Nytt för i år var att 

försäljningen inte inleddes med ett luciatåg. Istället fick vi ett juldrama ”Drömmen om jul”. 

Dramat genomfördes av barn och ungdomar från vår verksamhet. Efter dramat fanns olika 

saker till försäljning, många olika lotterier och en liten auktion. Julmarknanden är en av våra 

största inkomstkällor och även i år fick vi in ca 30000kr. Tack! 

 

Julförsäljningskommiten genom Karin Jakobson 

 

 

 

 
 

 

 
Equmenias loppmarknad 



Under många år har equmenia ordnat en mycket välbesökt loppmarknad på 

Waggeryds-dagen. Men 

2020 är inget sig likt, det 

har nog alla märkt av! 

Ungdomsrådet 

funderade på hur vi 

skulle göra med loppisen 

i år? Efter viss vånda 

beslutade vi oss för att 

köra loppisen även om 

det inte blev någon 

Waggerydsdag.  

 

Och det gjorde vi helt rätt 

i. Med maxgränsen på 50 

personer (inklusive funktionärer) kunde vi ha försäljning av det som lämnats in; blomkrukor, 

möbler, inredning, hushållssaker med mera. Serveringen var även i år ett efterlängtat inslag i 

vardagen. Det var flera besökare som verkligen uppskattade att få komma och för en del är 

en tradition att komma till vår kyrka för en lördagsfika denna sista lördag i augusti. Det var 

en lagom ström med människor som kom och det blev till och med kö vid några tillfällen. 

Regnet hade öst ner på morgonen men när vi slog upp portarna så höll det uppe. Vi höll 

räkning på hur många som gick in och ut på området med hjälp av muttrar. I år hade vi också 

lite andra aktiviteter på vår gård.  

 

Backklättringen var populär och även att kasta prick på 

läskflaskor. Loppisen inbringade drygt 8000 kr till Equmenias 

viktiga verksamhet. Ett stort tack till alla som hjälpte till på 

olika sätt!  

 

UR genom Maria Ottosson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikva 



Under vårterminen gjorde equmenia ett samarbete med Charlotta Carlén som driver 

företaget ”Satsa friskt”. Vi anordnade Tikva tillsammans nere i 

sporthallen. Tikva är ett hebreiskt ord som betyder hopp och det 

man gör är att man stretchar kroppen till specialskriven musik, 

samtidigt som man får olika bibelord delade. Vi var ca 10 stycken 

som träffades under fem kvällar. De sista gångerna flyttades till 

Friluftsgården pga Covid. En härlig känsla att ligga avslappnad och 

titta på stjärnhimlen. 

 

Karin Jakobson 

  

 

 

 

Krik 
Under året har ungdomsledarna i Betel och equmenia med jämna mellanrum haft 

KRIK-träffar. Några gånger har man också 

försökt att ha gemensamma träffar med 

tonåringarna i Skillingaryd.  Då både Betels och 

equmenias ungdomaledare (Axel och Albin) 

har slutat så har också verksamheten lagts på 

hyllan just nu. Är det någon som vill driva det 

vidare så är man välkommen att höra av sig till 

valberedningen. 

 

Karin Jakobson 


