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Styrelsen 

Under året har styrelsen bestått av Alva Eriksson (ordförande), Josefine Jorlöv, Alice Boström, Vera 

Andersson, Markus Lund och Malva Rydler. Därutöver har Maria Nyberg (pastor) och Ingrid Jorlöv 
(kassör) varit adjungerade. Församlingsrepresentant under året har inte varit någon fast person utan 
tanken är att turas om. Styrelsen har träffats regelbundet och haft det övergripande ansvaret för 

ekonomin, arrangemang och den regelbundna verksamheten. 
 
Under året 2020 har många saker förändrats, en pandemi (Covid-19) drabbade hela vår värld vilket 

gjort att vi fått ställa om våra verksamheter och fundera på hur vi kan möta människor på ett 
smittsäkert sätt. Som styrelse har vi följt rapporteringarna regelbundet och fattat beslut löpande när 
restriktioner förändrats. Vi har strävat efter att ställa om och inte ställa in. Det har varit en utmaning 

att bedriva verksamheten säkert, scout och tonår har kunnat träffas stora delar av året då de riktar 
sig till barn medan vi fått ställa in after work och stickcafet. Styrelsen har under slutet av året själva 
träffats över zoom då hårdare restriktioner kom.  
 

Projektet Drömfabriken (föreningsutveckling) som startades 2019  är nästan klart, vi har visionerat 
om föreningens framtid och tagit fram mål och konkreta ideer att genomföra. Arbetet har dock lagts 
på is detta år då det känns svårt att starta nya projekt när vi rekommenderas att inte träffa 

människor fysiskt. Fokus har istället varit att tänka om våra befintliga verksamheter.  
 
Verksamheter vi haft under året är scout, tonår, After Work och Stick- och virkcafé. Söndagsskolan 

beslutade vi förra året att lägga ner då det bara var enstaka barn som kom till gudstjänsterna, i 
stället har Annica Zieseniss och Susanne Herngren gjort små pysselpåsar med saker att göra för 
barnen under gudstjänsten.  

 
Vårmarknaden ställdes om och blev digital i år, Sofia Jorlöv, Teresia Lenngren och patrullen Vargen 
gjorde en stor insats för att få det att gå ihop. Via Instagram kunde folk köpa både lotter, hembakat 

och insektshotell, vilket fungerade jättebra. Vi fick in minst lika mycket pengar som tidigare år. 
Midsommarfirandet blev tyvärr inställt men inkomsten från vårmarknaden kompenserade detta. Vi 
erbjöd granhämtning för första gången i år, i Ingared och Västra Bodarna, genom att swisha 100 kr 

till equmenia och märka med adress kunde vi enkelt köra och hämta upp folks utslängda julgranar 
och samtidigt få in pengar till föreningen, det blev ett lyckat koncept som vi kommer fortsätta med.  
 

Året avslutades med Equmenias julavslutning som i år bestod av en promenad runt i Västra bodarna 
där man på vägen fick ta del av en scouting-variant av julevangeliet ihopbakat med händelser som 
hänt under verksamhetsåret. 

 
I år hade vi en ledaravslutning, i anslutning till sommaren med grill och prat. Julavslutningen ställdes 
in på grund av restriktioner men ledarna fick en varsin lite julklapp av församlingen i stället, som var 

uppskattat, tack så mycket!  
 
Till sist vill jag tacka alla som har varit med och stöttat vår verksamhet detta annorlunda år, som gett 
av sin tid och sitt engagemang. Jag vill tacka alla ledare och deltagare för modet att våga ställa om 

och inte ställa in. Även om vi inte fått träffas fysiskt så mycket så är det ändå tillsammans som vi 
bildar equmenia. Med hopp om en ljusare framtid där vi kan mötas igen önskar jag er Guds rika 

välsignelse. 

Styrelsen genom Alva Eriksson, ordförande 



Tonår 

Tonår startade vårterminen med att träffas varannan vecka. Mängden gånger har visat sig 
uppskattat även om mängden deltagare ibland är färre och bara kring tre tonåringar. Samtliga träffar 
har skett i Equmeniakyrkan i Hemsjö och vi brukar vara tre till tio stycken tillsammans. 
 
Trots pandemin så har tonår med vårens rekommendationer kunnat fortsätta sin verksamhet som 
vanligt men med uppmaningen att vara noggrann med hygien. Våren bjöd på förutom lek och 
spelkvällar även inslag som friluftsföreläsning, sommarkrocket hos familjen Wikberger och besök av 
Guntorps tonåringar som ett utbyte där vi var på besök hos dem terminen innan. 
 
Tack vare stort intresse från våra tonåringar höll vi en hajk i slutet av maj där vi startade med bad på 
Järnholmen, tonåringarna fick planera, handla och laga en trerätters festmåltid till kvällen som 
avslutades med sällskapsspel och filmkväll följt av övernattning i kyrkan. Som avslutning på terminen 
hölls en svettig men legendarisk trashockeyturnering. 
 
Teresia Lenngren gjorde sin sista termin i år på grund av studier på annan ort men ett kärt och 
nygammalt tillskott för hösten var Anders Adielsson som nu är åter i Alingsås. 
 
Hösten kunde starta som vanligt med de restriktioner som fanns då gruppen är ganska liten. Det blev 
spel, pizzabakning, firande av Gustav Adolfsdagen. Med två sista kvällar kvar och en eventuell hajk så 
ändrades restriktionerna och beslutet blev att ställa in de sista gångerna inklusive hajken. Ett 
alternativ skulle varit att vara ute men med kallare väder och mörker så blir aktiviteternas typ mer 
likt scout vilket flera av deltagarna redan går på. Beslutet meddelades till tonåringarna tillsammans 
med uppmaningen att hålla kontakten och även testa ses digitalt såsom gemensam filmkväll på var 
sin ort. Som en konsekvens av restriktionerna började inte ens det traditionsenliga nyårslägret 
planeras vilket brukar vara väldigt uppskattat. 
 
Vi ledare ser nu framåt på vårterminen och är redo när restriktionerna släpps igen så vi kan starta 
igång ungdomsverksamheten. 
 
Ledare under året 
VT: Markus Lund, Maria Nyberg och Teresia Lenngren 
HT: Markus Lund, Anders Adielsson och Maria Nyberg 

 

Tonårsledarna genom Markus Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



After Work 

Under våren har vi haft tre träffar med After Work där vi har ätit mat och pratat. Maria har lett oss i 

samtal om tro och bön. Då många jobbade hemifrån under våren kändes träffarna som ett 
välkommet avbrott för att få träffa människor en stund, givetvis på avstånd och efter de 

rekommendationer som gällde just då. Under hösten hölls två träffar med After Work via zoom.  

 

Styrelsen genom Alva Eriksson 

  



Stick- och virkcafé 

Ambitionen under året var att fortsätta med vårt populära stick- och virkcafé. Vi planerade datum 

för året och öppnade upp för deltagarna att vara med och bestämma nytt tema. Liksom mycket 
annat av vår verksamhet tvingades vi att ställa in de flesta träffar pga pandemin. Vi genomförde två 
träffar på våren och två på hösten. Vår pastor Maria planerade och ledde diskussionen på dessa 

träffar. Vi lämnade hållbarhetstemat och upplägget med ett litet föredrag det här året, istället 
diskuterade vi tillsammans, handarbetade och fikade. Vi hoppas kunna återuppta vårt stick- och 

virkcafé till hösten 2021.  

 

 

Styrelsen genom Josefine Jorlöv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scout 

 

Under året har vi varit 27 scouter och 9 ledare och ledarscouter. Under våren var vi 4 patruller, 

Räven, Järven, Vargen och Bumbibjörnarna där Bumbibjörnarna varit en utamanarpatrull med 

ledarscouter som har setts varannan tisdag. Inför hösten fattade vi beslutet att Bumbibjörnarna nu 

bara är ledarscouter och inte har någon egen fast verksamhet. Övriga patruller har som vanligt 

träffats 18:30-20:00 på torsdagar med halva terminen vid kyrkan och halva terminen i västra 

bodarna (vid gamla soptippsvägen). 

2020 blev för oss precis som för alla andra, ett år som inte blev som vi tänkt. Planen för året var 
intensivt och spännande program, vårhajk, scoutläger med Bergum, Sjövik, Guntorp, Lerum, Floda 

och Vänersborg. Under hösten hoppades vi starta upp en ny patrull. Istället blev ledorden ställa om, 
inte ställa in. Vårens hajk blev istället en dagsspårning som genomfördes i familjerna, en vacker 
aprildag och arrangemanget blev mycket uppskattat! 

Årets vårmarknad blev inte heller som vanligt men blev fantastiskt lyckad! Sofia Jorlöv, Teresia 
Lenngren och äventyrarpatrullen Vargen startade upp ett instagramkonto varifrån försäljning och 
lottdragningar kunde anordnas. Under en av scoutkvällarna hjälptes alla scouterna åt med att cykla 

ut med beställningar. Eventet blev mycket uppskattat och gav till och med mer vinst än vanligt.  

Midsommarfirandet blev inställt, istället gjordes ett försök till en aktivitetsdag för familjer, pga få 
anmälningar blev detta inte av.  

Istället för scoutläger blev det en lägerdag i juni där vi hade bibelstudium, hantverk med täljsten, bad 
och lägerbål, scouterna som började hösten 2019 hade ännu inte fått se något lägerbål så detta blev 
deras första. 

Höstens försök till uppstart av ny patrull resulterade i en ny scout och därför ingen ny patrull, 
uppstarten får därför vänta till säkrare tider. 

Årets Kämpalek blev annorlunda, i år blev den digital och hette ”Nätverket”, vi hade spårningen i 
västra bodarna, med stationer hemma hos scoutföräldrar och församlingsmedlemmar. Spårningen 

avslutades med cykling till vindskyddet i Slävik där vi hade hajk med övernattning. På söndagen blev 
det scoutgudstjänst på Hagatorpet och vi fick äran att inviga en ny ledare: Linus Bergström som det 
senaste året genomfört ledarutbildningen Ska’ut. 

Hösten fortlöpte någorlunda normalt, bortsett från att vi nu såg till att vara ute varje vecka, men mot 
slutet av terminen ökade smittan och restriktionerna därefter, på grund av detta valde vi att ställa in 
de sista kvällarna. Julavslutningen blev dock av i form av en familjeaktivitet med spårning där 

scoutevangeliet blev en favorit i repris. Scoutevangeliet är ett omskrivet julevangelium med 
scouternas aktiviteter under året som bas. 

Det har minst sagt varit ett märkligt år, men också ett mycket givande år och det är en glädje och 

stolthet att få möta våra scouter varje vecka och att få vara ledare med fantastiska ledarkollegor! 

Ledare under året: 

Vår: Teresia Lenngren, Sofia Jorlöv, Simon Fröjmark, Alva Eriksson, Vera Andersson, Axel Larsson, 

Edvin Welander, Linus Bergström och Ellen Meuller 



Höst: Sofia Jorlöv, Simon Fröjmark, Alva Eriksson, Linus Bergström, Vera Andersson, Axel Larsson, 

Ellen Meuller 

  

Scoutledarna genom Vera Andersson, Kårchef 
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