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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Inledning 

 

Equmenia Fagerås lägger nu verksamhetsåret 2019 till handlingarna och laddar för 
ett nytt decennium!  

Equemniastyrelsen har bestått av vice ordförande Anna Fager, sekreterare Roger 
Hesselius samt ledamöter Evelina Tivehag, Åsa Nordlund, Andreas Dölerud, Cristine 
Salomonsson, Josefine Eriksson, Alfred Fhager samt Joakim Bäckryd. 

Under våren jobbade vi som vanligt med att få valborg, midsommar mm att fungera 
men vi fick även möjlighet att tjäna lite extrapengar genom att hjälpa till i kafeterian 
under Fårfesten. Hösten inleddes med halvårsmöte varefter vi har jobbat vidare med 
Equmenias utveckling samt tittat på hur vi kan stötta de olika grupperna på bästa 
sätt. Kontinuerligt återkommande på våra möten har varit att ledamöterna kollar av 
med ”sin” verksamhet hur läget är och om våra olika verksamhetsgrenar behöver 
något stöd. 

2018 var ett riktigt dåligt år, rent ekonomiskt och det fokus vi satte på att jobba med 
ekonomin under 2019 har gett resultat då 2019 visar på ett rejält överskott vilket är 
bra så att vi inte utarmar vår kassa. 

Equmenia Fagerås syfte är ju att göra Jesus Kristus känd bland ungdomarna i vår 
bygd samtidigt som vi vill skapa en meningsfull sysselsättning och det har vi haft 
tillfälle att göra många gånger under året. Ett stort TACK till alla ledare och övriga 
engagerade i vår förening som varje vecka delar med sig av sin tid och sitt 
engagemang för de som bor här! 

 

Var redo!   Anders Ekberg 

 



Söndagsskolan 

Söndagsskolan har en lång historia och antalet barn har varierat under tid. Just nu är 
vi inne i en period av få barn och det händer ibland att det inte kommer något barn 
alls. Det är tråkigt förstås men desto roligare de gånger vi blir några stycken. Som 
vanligt är vi först med en stund i gudstjänsten och sedan pratar, pysslar, ritar, leker 
och dramatiserar vi kring någon bibelberättelse. Året avslutades med ett julspel som i 
år framfördes under uppesittarkvällen. Där hade barnen fullt upp med klädbyten och 
olika "hyss" innan vi alla fick träffa Maria, Josef, Jesusbarn, änglar och herdar. Vem 
vet, kanske startades en ny tradition 2019?  

Britt och Rakel 

 

2019-Neighbourhood gospels 26 gospelår!  

Vid fikat, mellan övning och nyårsdagskonsertens start i Frykeruds kyrka, gladde vi 
oss över våra 25 år och jag frågade kören hur många år till vi ska hålla på. Ingen 

hade någon idé på deadline så i glädje har vi bara sjungit vidare         .  

Under våren fanns ett sug efter att gå in i ett sångprojekt och projektet blev 
gospelmässan "Take me to the cross". Det blev intensiva övningar, varje 
onsdagskväll, och premiär av mässan blev den 12/5 i Equmeniakyrkan i Fagerås. 
Efter det tog vi sommarlov.  

Höstens arbete startade upp i slutet av augusti och det första målet för hösten var 
gospelfestivalen. Den dagen beskrivs av någon annan men för oss gospelsångare är 
det en helt fantastisk dag!  

Sen gick hösten in i julens texter om att en frälsare är född till vår värld. Vi hade i år 
två tillfällen att få sjunga dessa mäktiga sånger: 15 dec i Equmeniakyrkan, Fagerås 
och nästa tillfälle ryms inte under 2019 eftersom det var den traditionsenliga 
nyårsdagskonserten i Frykeruds kyrka. Vi ser fram emot vårt 27:e år, 2020!  

Ammi Eriksson 

 

Spårarscout 

Spårarscouterna går i klass 1 och klass 2 och för barn i den 
åldern är det mesta som vi hittar på roligt. Det är en 
tacksam ålder att vara ledare för. Som spårare får de testa 
på enklare scouting, lite knopar, spårtecken och att hugga 
ved och elda. Men mest fokus har vi på hur vi är mot 
varandra. Att vara scout är att vara med i medlem i en 
patrull och olika uppdrag är lättare att lösa tillsammans. Vi 
behöver varandra trots våra olikheter. Scouting är mycket 
att vara här och nu, vi har nedkopplad miljö (utan mobiler).  

Malin Ekberg 

 



Upptäckarscout 

Upptäckarscouterna i Fagerås summerar ännu ett år av knopar, eldar och gemenskap 
i patrullerna. Vi har ungefär lika många upptäckarscouter i vår verksamhet i år som 
förra året och det känns jättekul att kunna fortsätta på samma sätt som tidigare! 

Vårterminen inledde vi med utomshusbio varefter vi besökte badhuset och testade 
livräddning. När vädret sedan var bättre fortsatte vi utomhus där vi bland annat 
testade att göra en påskbuffé helt utan el samt på olika sätt förberedde oss för läger. 

Sommaren var full av läger då det fanns möjlighet att både vara med på läger på 
Ladtjärnstorp samt rikslägret på Mohed utanför Söderhamn. På Ladtjärn var temat 
för lägret ”Lins” och dagarna präglades av olika saker man kan upptäcka med hjälp 
av Linser och naturligtvis fick vi äta linssoppa en dag. Rikslägret som hette ”Prisma” 
gick av stapeln mot slutet av sommaren där vi och nästan 3000 andra scouter 
tillbringade en vecka i strålande solsken, En upplevelse utöver det vanliga där 
scouterna verkligen fick utrymme att testa på olika aktiviteter, vandringar och 
upplevelser! Vi delade kök med scouterna från Kil och Karlstad och fick många nya 
vänner på köpet! 

Hösten inleddes som sig bör med tramp, denna gång på Frykstahöjden i Kil. Därefter 
har vi testat på att göra paracord-armband, våra vänner från Kil har varit på besök 
då vi testade på olika värderingsövningar. Scoutåret avslutades sedan med en 
underbar mörkerspårning som Berth Solberg hjälpte till att arrangera. Efter ett kort 
uppehåll var det sedan dags för årets sista aktivitet när tillsammans med Ammi 
framförde ett vackert och stämningsfullt luciatåg.  

 Anders Ekberg 

 

Äventyrarscout 

Äventyrarna består av en patrull som mer eller mindre fungerat tillsammans sedan 
dom var spårare. Häftigt värre! Under året har patrullen träffats tillsammans med 
andra äventyrare från centrala värmland någon gång per månad där värdskapet 
vandrar runt mellan de olika kårerna. Patrullen deltog även på rikslägret Prisma 
under sommaren 



 
Tonår 

Under våren har vi haft aktiviteter både inne och ute. När snön kom spenderade vi 
en kväll i pulkabacken och när våren kom var vi uppe på Blankeberg. Mellan det 
hade vi aktiviteter inomhus och bjöd in Kil till en kväll hos oss.  
I början av sommaren åkte vi till Liseberg. En resa som visade sig vara enklare att 
planera än att genomföra då vi, på vägen dit, blev fast i Trollhättan och inte fick 
plats på den enda bussen SJ skickade till alla tågresenärer. Vi lyckades till slut ta oss 
till Göteborg och avnjöt en dagen på Liseberg. Fyra ledare och fyra tonåringar åkte 
på sommarens Enter. Vi njöt av vädret och gemenskapen tillsammans med 
ungdomar från andra föreningar i Värmland.  
Under höstterminen har vi varit ute mycket och haft olika aktiviteter, tex varit på 
Blankeberg och kört På Rymmen tillsammans med Kil. Vi hjälpte till i sporthallen inför 
Gospelfestivalen och vi blev inbjudna på Come Together i Kil. Höstterminen 
avslutades med ett event i Skårekyrkan där vi blickade tillbaka och mindes 
sommarens Enter. 

Evelina Tivehag 

Söndagsvolley i Fageråshallen 

Volleybollåret 2019 har varit ett gott år. 
Vi är ett härligt gäng på 12-15 st som 
träffas varje söndagkväll och spelar lite 
volleyboll. Gänget är flitiga på att 
komma och det tyder på att man är 
sugen på att lära sig mer om 
volleybollspelet men den största 
bidragande orsaken är nog den sköna 
GEMENSKAPEN - högt till tak och glada 
skratt är ledorden. Är du sugen att 
hänga på - dörren till hallen är alltid lite 
på glänt. 

Lars-Erik Salomonsson 

 

Valborgsmässofirande 

Årets valborgsfirande inleddes med det nu traditionella Rogers quiz” i 
Equmeniakyrkan där man kunde avnjuta den fantastiska fikabuffén samtidigt som 
man försökte lösa Rogers tankenötter. Lite senare på kvällen förflyttade vi oss upp 
till Blankeberg där våren sjöngs in och ”vår” pizzabagare Ali berättade om sin resa till 
Sverige. Tyvärr gick det inte på grund av torrt väder att tända elden just på 
valborgsmässoafton i år men några dagar senare var ett tappert gäng uppe vid 
Karsbol igen och slutligen var valborgsfirande komplett. Vi vill rikta ett stort tack till 
samtliga som hjälper till att få denna kväll så bra och speciellt till Christer och Janne 
som varje år fixar Fagerås största eld! 



Midsommarfirande 

… hade vi helt traditionsenligt vid Baptistkyrkan med klädning av midsommarstången 
som sedan bars fram av många barn och vuxna tillsammans till musik av 
Midsommarorkester. Efter att stången rests av både barn och vuxna fick vi möjlighet 
att dansa de traditionella danserna ledda av Ammi och Kerstin innan vi fick lyssna på 
mer musik från spelemännen (och kvinnorna) innan Helena höll i andakten med hjälp 
av hästen Dumle. När musiken tonat ut kördes traktorn fram och alla som ville fick 
möjlighet att åka runt Lundsområdet. De barn som önskade kunde även rida på 
Dumle. Sammanfattningsvis en härlig förmiddag som i år lockade rekordmånga 
Fageråsbor, både nya och gamla. 

 

Frykerudsdagen 

Som vanligt strålade solen från himlen när det var dags för årets Frykerudsdag (den 
41:a i ordningen). Som dagvärd var Georg Forsberg engagerad. Som underhållning 
detta år var bandet M.Ö.R från Hammarö engagerade och de spelade mycket 
publikvänlig Sven-Ingvarsmusik. Som vanligt kunde man göra fynd på 
loppmarknaden och auktionen, köpa med sig något av de för dagen 1000 bakade 
tunnbröden eller varför inte testa lyckan i något lotteri. Nytt för i år var att man 
kunde köpa en sockenkarta med massor av hemman och bynamn utsatta samt att 
man kunde rösta fram den finaste veteranbilen där en ståtlig nästan hundraårig 
Chevrolet tog hem priset. Godisäventyret som arrangerades av Equmenia hade detta 
år Astrid Lindgren-tema där Madicken och Lisabeth invigde från scenen. Slutligen 
delades Frykerudsäran ut till Bengt Carlstedt och Bertil Haglund. 

Fotboll 

På grund av lågt intresse har Fotbollsaktiviteterna lagts på is tills vidare. 

 

Gospelfestival 

Årets gospelfestival slog återigen rekord och under en oktoberlördag fylldes hela 
Fagerås av lyckliga människor som vandrade mellan de olika konsertlokalerna.  

 

Julmarknad 

Tomtar, hemstöpta ljus, bakverk, sylt, marmelad och naturligtvis massvis av olika 
juliga lotterier, ja listan kan göras lång över allt som fanns att handla på Equmenias s 
julmarknad i Equmeniakyrkan första lördagen i advent. När dörrarna öppnades 
fylldes kyrkan snabbt av köpsugna Frykerudsbor och efter några timmars försäljning 
var det dags att avsluta med lotteridragning, andakt och sång i kyrksalen. 


