Verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Inledning
Ännu ett år läggs till handlingarna. Ett år som vi för alltid kommer att komma ihåg.
Tack för allt arbete ni lagt ner för våra ungdomar under detta utmanande år!
Equemniastyrelsen har bestått av vice ordförande Anna Fager, sekreterare Roger
Hesselius samt ledamöter Evelina Tivehag, Josefine Eriksson, Alfred Fhager, Tobias
Gustavsson med Sebastian Torstensson som suppleant.
Under våren jobbade vi som vanligt med att få valborg, midsommar mm att fungera
och just innan Sverige lamslogs av pandemin fick vi möjligheten att hjälpa till som
serveringsansvariga under Fårfesten i Kil. Verksamheten har därefter gått på
sparlåga men jag är otroligt tacksam till alla er som fortsatt att på ett eller annat sätt
stödja vår verksamhet genom handling och bön. Längre fram i denna
verksamhetsberättelse kan du läsa om hur de olika verksamheterna påverkats men i
stort sett är det bara scoutverksamheten som kunnat fortlöpa som normalt om än
med vissa restriktioner även där. Extra kul tycker jag det var med julmarknaden som
blev digital och därmed nådde en helt annan krets under detta år, ett exempel på att
man kan ställa om istället för att ställa in.
Det är därför glädjande att 2020 verkar bli ett bra år rent ekonomiskt och att
equmenia Fagerås därmed inte hör till alla föreningar som har det tufft rent
ekonomiskt just nu. Låt oss bara hoppas att vår verksamhet inte drabbas allt för hårt
av tappade medlemmar nu när det verkar som att vi kan återstarta åtminstone vissa
delar av vår verksamhet under 2021.
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 om än i annan form 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
När vårterminen 2020 började planerade söndagsskolan för ett nytt upplägg eftersom
deltagandet varit lågt en period. Vi ville bjuda in fler barn och då framförallt barn och
barnbarn till församlingsmedlemmar och andra i församlingens närhet. Tanken var att ha
söndagsskola ungefär 1 gång i månaden med förhoppningen att det då skulle locka fler barn
till de träffarna. Tyvärr hann vi bara ha söndagsskola en gång innan viruset började förändra
livet för oss alla. Inte ens årets höjdpunkt, julspelet, kunde genomföras. Vi hoppas förstås
att livet snart återgår till det normala och att vi får möjlighet att träffas i söndagsskolan
igen.

Rakel och Britt

Neighbourhood gospel 2020
Året alla har på sina läppar! Men vi hade även sången på våra läppar i alla fall under det
första kvartalet. Sen blev det tvärnit. Men vi tar det från början och det var definitivt i början
av året, nyårsdagen. Nyårskonsert i Frykeruds kyrka, är en tradition som snart har varat i 20
år. Det är en fantastisk känsla att få starta året med gospel i kroppen. Vi njuter av texterna i
dessa julsånger. De allra flesta sångerna känns igen men har sin touch av gospel. Efter
julsångerna tog vi oss an gospelmässan "take me to the cross". Vi hade bokningar med
mässan en gång i månaden under våren. Det blev två stycken. Första helgen i februari åkte
vi med mässan till Växjö equmeniakyrka. Vi genomförde också tillsammans med sångare från
Växjö en gospel workshop där vi fick chansen att sjunga gospelgodingar från reportoaren
från förr. Nästa tillfälle med mässa var första helgen i mars då vi sjöng i Tallåskyrkan i
Edane. Detta var vår sista körinsats för året, men det visste vi inte då. Vi valde att ställa in
resten av våren och vi nåddes av nyheten att körsång var livsfarligt. Körsång som annars går
att få läkare att skriva ut recept till eftersom det är så bra för kropp och själ, hade blivit en
smittokälla. Våren blev sommar som blev höst och kören kom aldrig igång något mer under
2020. Nu ser vi fram emot att 2021 eventuellt kan erbjuda tillfällen då vi kan börja sjunga
igen.

Ammi Eriksson

Spårarscout
Vi har haft ett fantastiskt år med våra yngsta scouter! Under våren har ett gäng barn som
varit oss trogna i två år eldat, täljt och lekt. Vi hade hoppats få åka på läger tillsammans
med tyvärr blev inte detta möjligt. Istället fick vi, tillsammans med de större scouterna, vara
på sommarhajk vid Aborrtjärn. En mycket rolig helg i soligt och varmt väder, där
kanotpaddlingen var en höjdpunkt. Under hösten välkomnade vi ett stort gäng nya scouter.
Nu har vi 18 inskrivna spårarscouter vilket är mer än på många år, jätteroligt tycker vi! Vi har
under hösten lekt mycket tillsammans, vi har täljt och kokat äppelmos i stormkök. Vi hade en
coronaanpassad scoutinvigning tillsammans med föräldrarna i regn och rusk i oktober och
avslutade terminen med sedvanlig mörkerspårning i Nästet. Nu ser vi i ledargänget, Rakel,
Åsa och Malin, fram emot 2021!

Åsa Nordlund

Upptäckarscout
Upptäckarscouterna i Fagerås summerar ännu ett år av knopar, eldar och gemenskap i
patrullerna. I våras var vi nästan två patruller men efter sommaren har nya scouter kommit
vilket gör att vi nu har två fullstora patruller i vår kår. Kul!
Vårterminen kunde genomföras trots pandemin och vi såg till att samtliga aktiviteter
genomfördes utomhus. Några av vårens höjdpunkter var utomhusbion och besöket från
Roger på Karlstads brandförsvar samt att vi undersökte vad som hände med de olika saker vi
grävde ner på Blankeberg för ett år sedan.
Tyvärr gick det inte att genomföra scoutlägret i år på grund av de restriktioner vi varit
tvungna att förhålla oss till men vi i Fagerås gjorde ett eget scoutläger vid Aborrtjärn där
kårens scouter genomförde en scouthajk med paddling, orientering och olika andra
scoutaktiviteter. En riktigt härlig hajk som visar att det inte behöver vara stort och äventyrligt
för att vara riktigt kul!
Hösten gick sedan även den i coronans tecken men vi kunde faktiskt genomföra hela
programmet innan Sverige införde tuffare restriktioner. Som avslutning fick vi möjlighet att
besöka Naestet i Högåsen där Berth Solberg hade planerat en riktigt fin mörkerspårning och
där vi även fick beskåda det nybyggda kapellet.
Tyvärr kunde vi inte detta åt genomföra något luciatåg men hoppas ta nya tag under 2021.
Anders Ekberg

En kexchoklad samt t-shirt med otroligt passande tryck som legat nedgrävda i jorden uppe på
Blankeberg ett år

Äventyrarscout
Äventyrarna har under året träffats stötvis främst i samband med övriga scoutgrupper i
centrala Värmland. Under sommaren genomfördes en paddling i Dalsland där några
äventyrare deltog och hela patrullen var även med på scoutlägret vid Aborrtjärn.

Tonår
Vårterminen började bra vi hade det bra med ledare och tonåringar. Men när mars kom och
gymnasiet fick distans så tog vi beslut att pausa tonår ett tag. Vi startade upp tonår efter
några veckor efter vi tagit beslutet att pausa. Detta blev ett stort fall av tonåringar för oss
och ibland var det bara ledare som kom och inga tonåringar. Sen kom hösten vi var lite
oroliga med tanke på hur många ledare vi tappade det var bara jag Josefine kvar som ledare
men som tur var så ställde Helena upp och var med. Vi har också kört ihop med Kil. Vi har
haft varannan vecka. Detta upplägg har varit toppen vi hade många tonåringar som kom och
det blev ett gött gäng. Men sen kom nya restriktioner som gjorde att vi inte kunde ha tonår
irl. Så vi hade det digitalt vilket inte var det bästa. Svårt att hitta ett bra upplägg för tonår
digitala. Vi hade två träffar digital 1 gång där vi spelade spel via Google meet och 1 gång där
vi jul bakade vi snapchat.

Josefine Eriksson

Söndagsvolley i Fageråshallen
Volleyboll säsongen 2020 blev kort pga en viss pandemi. De första månaderna på året var
som vanligt, då vi träffades på söndagskvällarna och spelade lite volleyboll. Deltagarantalet
brukar ligga på ca 12-15 st och upptagningsområdet av sugna volleybollspelare är i en radie
på ca 3 mil runt Fagerås. Vi hoppas på att vi får pandemin under kontroll så att vi kan få
träffas igen på söndagskvällarna och utöva lite fysisk aktivitet.

Lars-Erik Salomonsson

Valborgsmässofirande, Midsommarfirande och
Frykerudsdagen
….. fick tyvärr ställas in pga pandemin

Gospelfestival
Årets gospelfestival blev digital på youtube pga pandemin.

Julmarknad
Då vi inte fick ha en fysisk Julmarknad gick det ändå tack vare vår fantastiska
julmarknadskommitte att genomföra en digital julmarknad. Genom annonser på facebook
kunde köparna boka varor som sedan hämtades ut i kyrkan under den vanliga
julmarknadslördagen. Tack för ert engagemang för vår förening och så hoppas vi att vi kan
återkomma med en ”vanlig” julmarknad nästa år igen.

