
 I detta häfte presenterar vi den grund vi bygger vår verksam-
het på, vår värdegrund. Vi presenterar även den vision vi har 
för vår förening och den bygd vi lever och verkar i. Utifrån 
den värdegrund vi vilar på tar vi sikte på vår vision och sätter 
varje höst upp ett mål för kommande år. 

 Jesus Kristus är Herre. 
Det är den grund Equmenia Fristad bygger sin verksamhet 
på. Orden var den första kyrkans bekännelse. Och genom 
alla tider och platser hör vi ihop med dem. Vi är en del av 
den kyrkan och vi vill göra vårt bästa för att vara en kyrka 
med Jesus i centrum som ger plats för barn och unga utifrån 
vår tids behov och möjligheter.  
Från allra första början så var orden ”Jesus Kristus är Herre” 
inte bara en bekännelse om vem man tillhörde. Det var också 
att utmana andra som ville bli kallade herre. Där och då kräv-
de den romerska kejsaren att alla skulle bekänna att Caesar 
var herre. Men den unga kyrkan hade fått smak på en annan 
Herre och ett annat liv.  
I vår tid finns ingen Caesar, men mycket annat som vill be-
stämma över hur vi ska vara och vad vi ska tycka. Det kan till 
exempel vara pengar, mode, lärare, regeringar. Även i dag vill 
vi ge möjlighet till ett annat liv – ett liv där Jesus är Herre. 
Equmenia Fristad gör det utifrån fem ledord. 



Jesus har sagt att Gud är kärlek. Många av oss har upplevt att 
det stämmer. Vi vill skapa miljöer där människor får möjlig-
het att öva sig i att se och ta emot den kärleken, men också 
att ge den vidare. Equmenia Fristad vill leva med ett stort so-
cialt engagemang för människor nära och långt borta och för 
frågor om miljö och rättvisa. 

  

Att känna glädje är en stark drivkraft. Vi vill därför att alla 
ska känna glädje när de deltar i vår förening, oavsett man är 
deltagare eller ledare, gäst eller regelbunden besökare. 

  

Alla behöver en gemenskap. Vi vill vara med och forma en 
lokal gemenskap där barn och unga får känna att de är väl-
komna, blir sedda och får bidra med det som är deras gåvor 
och erfarenheter. 

  

Att vara lärjunge är att välja att följa någon och låta sitt liv 
påverkas. Vi vill följa Jesus och låta honom påverka våra val 
och värderingar. Vi vill genom det bli till välsignelse för var-
andra och hela skapelsen. 

Allt levande växer. Vi vill vara en levande förening. Vi vill er-
bjuda växt till ande, kropp och själ. Vi vill att vår förening är 
den grogrund där våra olika gåvor får blomma ut, där vi får 
ta steg och utveckla oss själva i gemenskap med andra. Till-
sammans vill vi utrycka vår tro på tusen olika sätt och i tusen 
olika engagemang, och vi vill tro att den mångfalden berikar. 
vackrare. 



• Jesus är känd, trodd och efterföljd för alla barn, ungdomar 
& deras föräldrar i Fristad. 

• Vi har en utåtriktad verksamhet öppen för alla. 
• Ingen i Fristad har missat möjligheten att vara med i vår fö-
rening. 

  

Under 2016 vill Equmenia Fristad: 
1. att Jesus har en självklar roll i alla våra samlingar. 
2. redovisa minst 225 aktivitetstillfällen. 
3. arbeta för att samla in 200 000:- i form av Equmenia-

Support. 
4. att alla deltagare i våra grupper vid varje tillfälle blir sedda 

och hörda. 
5. att alla våra ledare genomgått Trygga Möten. 
6. att alla ledare i vår verksamhet får möjlighet att utvecklas i 

sin ledarroll och i sin personliga tro. 
7. erbjuda flera tillfällen för överlåtelse. 
8. Vara en del i jubileumsåret 2016 
9. att informera om kyrkans hela verksamhet till våra med-

lemmar och deras familjer. 



Vi delar hemsida med Fristads missionsförsamling. Klicka på 
Barn och ungdom så hittar du våra sidor.  
Där hittar du våra olika verksamheter och deras program. 
 

Under adressen ovan hittar du vår sida på Facebook. Gilla si-
dan och du får ständiga uppdateringar om vad som händer i 
vår förening. 
 

Vi finns även på Instagram. Följ oss på @equmeniafristad. 

equmenia@fristadsmissionskyrka.se 
Expeditionen:      033-26 93 28 
Ordförande Victor Frick   0768-55 34 78 
Ungdomsdiakon Per Ringbo  0702-49 11 40 
 

U
p

p
d

at
er

ad
: 
2
0
1
5
-0

9
-2

3
 


