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Möjlighet att haka på
Ungdomsledarutbildningen
Det är rekordmånga deltagare med på
Ungdomsledarutbildningen detta år och alla Equmeniakyrkans
7 regioner finns representerade. Fantastiskt! Även om läsåret
har börjat finns det fortfarande möjlighet att ta in fler. Så om
din församling har en ungdomsledare eller du själv är anställd
som sådan och vill gå kursen  hör av er.

I år samlas förtroenderådet och andra som
är intresserade till

Regionsfest 12/10
i Fjällstugan, Jönköping kl. 13.00
Under dagen ges möjlighet att samtala om
viktiga frågor som rör vår region. Efteråt är
alla välkomna fira gudstjänst i
Equmeniakyrkan Hovslätt kl. 19.00.
Läs mer här.

Vi vill testa nya sätt att uppmuntra, utmana och möta alla styrelser i vår region. Därför
planerar vi för en webbbaserad styrelsekväll då vi livesänder från regionkontoret.
Kvällen kommer innehålla både undervisning, tid för diskussion i respektive styrelse, viktig
information från regionen och gemensam andakt. Boka in ett möte med era styrelser denna
kväll redan nu. Mer info finns här.

Styrelseutbildning 2020
 Under våren 2020 erbjuds en
styrelseutbildning i två steg. Syftet är att
uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta
styrelser församlingar och föreningar till att:
•
•
•
•

vara ett andligt ledarskap
vara en god arbetsgivare
att förebygga och hantera kriser
att bejaka och tjäna i sina gåvor

Mer information, program och anmälan finns
på hemsidan. Välkomna med!

Konferens om Kongoländerna
26 oktober 2019, Immanuelskyrkan Jönköping.
Hur är läget i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville och i våra samarbetskyrkor? Vad gör
Equmeniakyrkan i samverkan med samarbetskyrkorna? Välkommen till en dag fylld av
workshops och seminarier som berör dessa frågor. Mer information finns här.

KYRKOKONFERENS 2020
Vi vill redan nu uppmärksamma er på att
nästa års kyrkokonferens äger rum i Malmö
den 21  23 maj 2020.
Konferensdagarna kommer att innehålla
barn och ungdomskonferens, ombudsmöte,
gudstjänster, seminarier och kvällsprogram.

gudstjänster, seminarier och kvällsprogram.
Mer info kommer framöver, håll utkik på
hemsidan. Välkommen till Malmö!

KONFIRMATIONSLÄGER
Nästa sommar finns möjlighet att sända
ungdomar två veckors konfirmationsläger på
Klintagården. Det är ett bra alternativ för
den som inte kan eller vill gå på konfirmation
regelbundet under läsåret utan hellre åker
iväg på ett långt läger.
All information om lägret och datum för sista
anmälan finns på hemsidan.

Missa inte höstens stora satsning  SMAKA & SE!
Vi är så glada att SMAKA & SE är tillbaka, denna gång i Vaggeryd 13 november. En hel
helg för ungdomar i vår region  fylld av god gemenskap, undervisning, lovsång, café,
happenings, konsert och nattmöten. Ett fantastiskt tillfälle för ungdomarna i regionen att få
mötas och lära känna varandra.
Ungdomshelgen riktar sig till tonåringar från 15 år (fredagskvällen från 13 år). Medverkar
gör bland annat Anton Ahlmark, Katrina StephanSimonsson, Rickard Sundström, Albin
Ullerås och Betty Wågbrant. Lovsången leds av Hanna Bogren med team.
Mer information finns här.

I samband med SMAKA&SE inbjuds deltagare
från tonårslägret på Strandgården v. 31 till

ÅTERTRÄFF i Vaggeryd 1 november
Under kvällen ges tillfälle att återigen få
träffas, umgås och fira gudstjänst
tillsammans.
Mer info finns på hemsidan.

Regionstämma för Equmenia
Öst 12/10
Nu är anmälan för ombud och deltagare till
årets Regionstämma öppen. Varmt
välkommen till Fjällstugan, Jönköping för en
dag då föreningar i vår region får mötas och
prata om vad som varit, vad vi står i just nu
men framför allt – vart vi längtar.
Mer info hittar du här.

Den 21 september har scouter, ledare och
andra som är intresserade av scouting och
friluftsliv möjlighet att åka på TA'I Bygg i
Isaberg och Folkunganattai Oskarshamn.

Folkunganatta är en mörkerspårning för
äldre scouter och ledare. TA'I Bygg riktar
sig till ledare 18+ eller de som går Ska'ut.

NYÅRSLÄGER
Det kommer anordnas minst ett skidläger
över nyår för föreningar i vår region.
Håll utkik på hemsidan framöver för mer
information under hösten.

EQUMENIAS RIKSSTÄMMA 2224/11 i Årjäng
Anmälan för årets riksstämma har nu öppnat och på hemsidan finns massor av viktig
information för föreningar och ombud.
Utse ombud och börja ladda redan nu!

FÖR MEDARBETARE

Bönedygn på Shalom
30/9  2/10

Ta chansen att följa med på
medarbetardagar fyllda av god
undervisning, tid till bön, lovsång,
gemenskap, vila och havsluft. Anmälan
stänger den 20/9, begränsat antal platser.
Anmälan och mer info finns på hemsidan.

Medarbetardag i Hovslätt
Den 10 oktober 2019 inbjuds medarbetare i Region Öst till en medarbetardag i
Equmeniakyrkan Hovslätt. Magnus Malm kommer att hålla bibelstudium utifrån sin bok
"Fri att tjäna: ledarskap i Jesu efterföljd". Därefter är alla välkomna att stanna på ett
kvällsmöte med Sebastian Stakset. Mer information om pris, tider och anmälan finns här.

Julbord på SVF
Än känns det långt kvar till jul, men redan nu
vill hälsa medarbetare i regionen välkomna
till julbord och gemenskap på SVF den 6/12.
Mer information kommer finnas på denna
länk längre fram i höst.
Välkomna!

Vårterminen 2020 arrangerar Equmeniakyrkan Region Öst tillsammans med Medarbetarna
Öst en inspirationsresa till Oslo där deltagarna får möta ett par olika församlingar och se
på deras nuvarande situation, arbete och resa som församling.
Läs mer på hemsidan. Vi tror det blir tre givande och bra dagar  boka in datumen redan
nu!

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans i regionen där mycket händer både i

Equmeniakyrkan, Equmenia och för våra medarbetare i regionen. Du är alltid
välkommen att kontakta oss om du har några frågor  vi vill finnas för er!
Vi önskar er Guds välsignelse. /Personalen på Equmeniakyrkan och Equmenia Region Öst.

Utskick av nyhetsbrev
Vet du någon som vill få regionens nyhetsbrev utskickat?
Skicka ett mail till jonna.lindroth@equmeniakyrkan.se

Postman

