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Verksamhetsberättelser Equmenia 2020 

Corona till trots gjorde vi ett fantastiskt år i Equmenia Fristad. Här nedan ett ordmoln bildat 
av våra verksamhetsberättelser som följer efter. Utöver detta har styrelsen träffats ungefär 
en gång i månaden, oftast digitalt. Ibland med församlingsstyrelsen. Ett föreningsmöte har vi 
hunnit ha. Vi har haft styrelse- och ledardagar och fortsatt fundera kring drömfabriken. Ett 
fokusområde har under hösten varit rekrytering och så har vi också blivit fler, inte minst på 
ungdomsfronten. Tack gode Gud för det här året som mejslat fram kreativitet mitt i 
prövningarna. 
 
Ordförande Malin Sandbecker 



 
 



 

Verksamhetsberättelse Spårarscout 2020 

När vårterminen började var vi alla ledare taggade på en ny termin i scouterna 
med nya möjligheter. Vi var runt 10 spårarscouter på träffarna. Scoutledare var 
Alice Ryberg, Julia Eriksson, Malena Sjöstrand, Olle Serrander, Peter Serrander 
och Simon Sjöstrand. 

Inför höstens terminsstart var Per L och Per R på skolorna och visade vad 
scouting var för något. Detta drog igång höstterminen med ett stort gäng nya 
och nyfikna spårarscouter. Totalt 39 spårarscouter var vi inskrivna på 
närvarolistan. Ledare under höstterminen var Alice Ryberg, Esmeralda Frick, 
Ida Thorsson, Julia Eriksson, Malena Sjöstrand och Peter Serrander. Under 
terminens gång har några hoppat av och några anslutit. En vanlig scoutträff 
under terminen var vi allt mellan 8 till 30 spårarscouter.  

Under året har vi lärt oss mycket nytt och lekt en hel del. En standardaktivitet 
som vi brukar köra en gång per termin är; kniv, yxa och såg, detta tycker 
scouterna är kul. Vårens tema i spårarscout var hopp, så varannan tisdag körde 
vi en aktivitet som kopplades till temat hopp på något sätt. Det var t.ex. lekar 
och aktiviteter med båda Per. Träffarna var till största del utomhus och uppe i 
skogen bakom kyrkan. Som andakt läste vi ett kapitel i en berättelse som heter 
Knut. Även här en favorit hos barnen. Sagan om Knut var en berättelse som alla 
scoutgrupper använde sig av som andaktsmaterial. Under våren kom coronan… 
detta gjorde att vi scoutledare fick sätta oss ner och diskutera över hur vi ska 
göra med scouterna. Vi kom överens om att vi skulle fortsätta som vanligt men 
vara extra noga med att inte vara för nära varandra.  

Höstens tema blev ”Håll i håll ut” där vi dels tänkte på världssituationen: 
coronapandemin, men också hur talesättet kan anknytas till en del saker i 
scouterna. Hålla ut, eller snarare, vara ute behövde vi vara under hela terminen, 
detta för att försöka minska smittspridningen. Vi har bland annat klurat, haft 
scout bingo, tipspromenader, plockat skräp och pysslat. Andaktsmaterialet har 
varit texter ur Djurens andaktsbok, vilket har varit uppskattat. Nytt för terminen 
har varit att Ida Thorsson som under vårterminen varit upptäckarscoutsledare 
har kommit ner till spårarscout och tagit hand om våra lite äldre scouter. Tanken 
är att det blir en lättare övergång till upptäckarscout när de redan känner en 
ledare och är trygga med varandra. 



Gemensamt för alla scout kvällar har varit att vi samlats i en ring där kvällens 
aktivitet presenteras, dagens fråga besvaras och spårarscoutsropet ropas (ända 
bort till ICA, ibland ända till Pluto).  Scoutträffarna har sedan avrundats med 
andakt och ”Equmeniascouter var redo!”.  

Hoppfullt blickar vi nu framåt till ett år med nya skratt och minnen! 

 

Esmeralda Frick, Julia Eriksson 

 

 

Upptäckarscout  

På våra träffar brukar vi dela upp träffen med en samling i början där alla får 
berätta kort exempelvis om vad man varit med om i veckan som varit. En 
möjlighet för att alla ska bli hörda och få uttrycka sig. Sedan har vi aktivitet 
enligt program. Avslutar gör vi med en liten andakt och reflektion samt 
scoutbön. Vi har träffats varannan vecka och i snitt 4-5 deltagare per träff och 
2-3 ledare per gång. Totalt 22 träffar under året inklusive dagläger en hajk på 
hösten och Kämpalek.  

Under våren haft 12 träffar enligt program där vi har gjort följande under våren:  

Pyssel och patrullmys, Baka, Pulkarace, Scoutgudstjänst, Barkbåtsrace, 
Kompass och väderstreck, Kårkväll, Elda grilla leka, Spårning, Dagläger9/5, 
Kanot, Sommaravslutning 

Eftersom 2020 har varit speciellt med pandemin. Vi är i vanliga fall ute mycket 
så det var ingen större omställning att alltid vara ute. Tyvärr ställdes även 
sommarens läger in vilket var tråkigt för våra scouter.  

Hösten kom och vi planerade att vara ute hela hösten för att kunna ha våra 
träffar på ett säkert sätt. 4 nya spårarscout kom till upptäckarscout och 2 scouter 
har gått upp till äventyrarna och en scout har flyttat.  

Under hösten har vi haft 10 träffar. Tema för hösten var ”Håll i och håll ut” och 
det var med tanken på pandemin och att bara ta sig igenom på bästa sätt. Vi har 
gjort följande aktiviteter under hösten: Skrabbelucker, Paddla, Kompass, 



Kämpalek digital, Hajk, Kårkväll, Scoutlekar, Tälja smörknivar, 
Reflexspårning/skattjakt, Höstavslutning 

/Anders Eriksson 

 

Ävenyrarscout 

Under pandemins år 2020 har Äventyrarna hållit sig utomhus i stort sett hela 

tiden. Även under Ivars frågesportskväll då datorn fick följa med ut i regnet på 

en promenad. Under våren bestod äventyrarna av 6 trogna medlemmar som 

utgjorde patrullen Glada Grisen. Under sommarens omställda läger (som även 

omskrivs i övriga scoutgrupper) mötte vi ett härligt gäng äventyrare från Vänga 

vilka vi sedan under hösten kamperat tillsammans med! Det tänker vi fortsätta 

med även i vår. Vi valde också efter sommaren att låta 12-åringar komma med 

i äventyrargänget. Sammanslagningen och åldersförändringen gjorde att vi mer 

än dubblade antalet deltagare och bildade patrullen “Mångirafferna”.  Vad har 

vi hunnit med under året? Vi har ätit många skrabbelucker, både med och utan 

saffran, haft kanotfärd i Säven under en makalöst vacker solnedgång, varit på 

hajk, lärt oss om fotografering under Albin Linnros ledning och en filmkväll 

med “corona-avstånd” nedkrupna i sovsäckar i logen på Åsengården, varit på 

digital kämpalek och mycket mer! Ledare från Equmenia Fristad har i år Maja 

Carlsson, Viktor Sjöstrand, Esmeralda Frick, RIchard Ryberg och Malin 

Sandbecker varit tillsammans med  Maria Johansson och Daniel Belfrage 

Equmenia Vängdala. 

 

/Malin Sandbecker 

 

 

Utmanarscouterna 

Under året har Utmanarscouterna fortsatt att ses var fjärde vecka. Vi har haft 

några nytillkomna deltagare vilket har varit väldigt roligt. Under våren hade vi 

5-kamp av det lite udda slaget med bland annat tävling i singla slant. När 

höstens termin drog igång välkomnade vi våra äldsta äventyrarscouter upp till 



vårt gäng. Totalt är vi mellan 10-15 deltagare under vår träffar. Vi planerade för 

en bra termin, kanske blev lite för likt tonårs program och aktiviteter. Något att 

jobba på tills nästa år. Tyvärr kom det nya restriktioner under hösten som 

gjorde att vi fick avsluta vår termin redan i november med då endast 2 

genomföra träffar. Ytterst tråkigt men rätt beslut för att minska smittspridning. 

Det gör oss ännu mer taggade på en ny härlig vårtermin 2021.  

 

Under hösten var några av oss deltagare på en utmanarhajk kallad Panorama. 

Detta var den första någonsin och väldigt uppskattad med deltagare från 

många delar av vårt land. Tyvärr fick deltagarantalet bli begränsat till endast 50 

stycken men det var en härligt kylig och minnesvärd helg!  

 

Utmanarscout har inte några direkta ledare då många av oss som deltar är del 

av våra scoutledare men några har tagit mer ansvar för att organisera 

aktiviteterna. Under våren fylldes de platserna av Simon Sjöstrand och Cajsa 

Carlsson. Sedan under höstterminen begav sig Simon till Åkarp för att 

vidareutbilda sig och Cajsa stod ensam kvar. Dock fick hon stöd från Esmeralda 

Frick och alla deltagare vilket gjorde att det inte blev något problem. 

Utmanarscout är en uppskattad aktivitet för våra yngre ledare som då får en 

chans att vara scout igen. 

/Cajsa Carlsson 

 

 

Verksamhetsberättelse Kidz time 

Vi har som vanligt anordnat Kidz time en gång per termin tillsammans med 

svenska kyrkan. Från vårt håll har det varit Per Ringbo samt nytillskottet 

Evelina Zetterström. Svenska Kyrkans representant har varit Monica 

Schrewelius. 

 

Den 14 mars bjöd vi in till en utomhuspromenad i Astrid Lindgens anda. Man 

fick flyga som Karlsson på taket, sätta svansen på griseknoen och akta sig för 

råttan tillsammans med Nils Karlsson Pyssling. 

Den 10 oktober gästades vi av Klurige Göran och hans bibeluppfinningar. 



Ingen av samlingarna var särskilt välbesökt, säkerligen på grund av 

corona-läget. Men vi som var där tyckte att det var trevliga samlingar. 

 

/Per Ringbo 

 

Söndagsskola, Barnmöten och Gudstjänster för alla åldrar 

2020 har varit ett komplicerat år för söndagsskolan och gudstjänster för barn av 
olika slag. I början av året var allt frid och fröjd. Konceptet med barnmöten och 
gudstjänster med alla åldrar har bakats ihop till en enhet så att första halvan av 
det som kallas gudstjänst med alla åldrar är inriktat på barnen, och den andra 
halvan har riktats till de vuxna, och då har barnen gått en trappa ner och fortsatt 
med någon aktivitet. Barnmöte som egen aktivitet har alltså utgått. Eller, så var 
det tänkt, men så kom Corona och allt blev digitalt. Gudstjänsterna har 
genomförts på youtube. Under andra halvan av vårterminen har Skäggbert (Per 
Lundin, EqumeniJan (Per Ringbo), GudBritt (Malin Sandbecker) och Bävert 
(Lukas Ringbo) haft söndagsskola på Youtube. Efter sommaren trodde vi att vi 
skulle kunna ses igen och gjorde så ett par gånger. Efter gudstjänsten och 
söndagsskolan den 4 oktober bjöd vi in till familjehäng. Barnen hade lagat mat 
på söndagsskolan och vi åt och trivdes tillsammans ett gäng familjer. 
 
Vi har haft ett fantastiskt gäng som hållit i Söndagsskola en gång i månaden 
eller något mer när restriktionerna har tillåtit. Ivar Serrander, Elias Sethson, 
Noah Savhammar och Mathilda Savhammar. De har berättat bibelberättelser, 
lekt skattjakt, pysslat, bett och lekt ännu mer. Nån gång har Per Lundin hälsat på 
med gitarren. Under höstterminen har Petra Wilandsson sällat sig till skaran 
ledare och kommer att vara ansvarig i fortsättningen tillsammans med övriga. 
 
Antalet barn som deltagit i de olika samlingarna har varierat från 2 - ca 12 barn. 
På Youtube är tittarskaran större, men det är svårare att gissa vem som tittar. 
 
Fredax 

Nytt för Equmenia Fristad från och med hösten är Fredax – för dem som går i 
åk 6. Efter en lite trevande start med en knapp handfull glada ungdomar gick 
proppen plötsligt ur och vips var det ett gäng på 15 pers som mellan 18.00 och 



20.00 på fredagskvällarna dök upp för att spela innebandy, biljard, kolla på film, 
laga tacos och pizza och mycket annat. Första halvan av höstterminen körde vi 
Fredax och tonår omlott en halvtimma då vi fikade och hade andakt. Tyvärr såg 
vi oss tvungna att bryta denna goda strategi när starkare restriktioner infördes 
och istället infördes en halvtimmas glapp mellan grupperna. Ledare har varit 
samma gäng som på tonår. 
 
Tonår 

Ledare under våren var Per Lundin, Per Ringbo, Simon Sjöstrand, Cajsa 
Carlsson, Olle Serrander och Richard Ryberg. Det var en trogen grupp på 
mellan 5 och 10 tonåringar som deltog i de aktiviteter som erbjöds. Det blev 
mycket spelande och matlagning/bakning och lite bilkurragömma. En aktivitet 
som dröjer sig kvar i minnet är kvällen i maj då vi cyklade runt och sjöng en 
sång för äldre i församlingen som satt i coronakarantän. Corona, ja. Mycket 
under detta år har ju inte blivit. Tonårslägret ställdes in och blev ett dagläger 
under två dagar. Hönökonferensen ställdes in. iGod ställdes in. Under hösten 
ställde vi några gånger in tonår, mest pga oklarhet om vad som gällde med 
restriktionerna, någon gång pga sk symptom hos ledarna. 
Hösten, ja. Det är ju en egen historia. Olle och Simon for till Lund för att 
studera, så då var ledarna ett mindre gäng. Cajsa hade ett par längre 
praktikperioder under året. Ett starkt inhopp vid ett tillfälle gjorde Peter 
Serrander och Kjell-Ove Sethson. Samtidigt så har gänget tonåringar vuxit 
starkt. Första delen av terminen låg deltagarantalet på mellan 20 och 25 pers. 
Fantastiskt. Ökande restriktioner och att åldersgruppen 16 och uppåt till slut inte 
fick lov att komma på grund av detta gjorde att gruppen minskade något. En del 
av den fantastiska tillströmningen har vi att tacka Equmenia i Vänga för, vars 
ledare skjutsat ett helt gäng goa tonåringar till Fristad varje fredag. Ett axplock 
bland populära aktiviteter under hösten kan vara: Maxad turné då vi åkte på 
bussresa mellan Borås snabbmatsrestauranger, Tårttävling, Gocart/ Lazerdome 
och Avancerad lek med Per Ringbo. 
Till det självklara hör ju förstås att vi haft andakt varje gång, och nästan varje 
gång har vi fikat med benäget bistånd från församlingens kyrkvärdsgrupper. 
 
/Per Lundin 


