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För oss som ledare i Equmenia Kroppetorp
Equmenia är en kristen ungdomsorganisation. Jesus Kristus är Herre, det är Equmenias grund.
Allt vi gör och vill handlar om det, på tusen olika sätt.
Equmenia Kroppetorp är en kristen förening och målet med vår verksamhet är att genom ord och
handling visa på den Gud vi tror på. I vår verksamhet, båda i det vardagliga och på läger, vill vi
ge våra barn, ungdomar, anhöriga, ledare och tillfälliga besökare möjlighet att lära känna Gud
och växa i sin tro.
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag
har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matt 28:19-20

Equmenia Kroppetorp vill ha låga trösklar där alla känner sig välkomna oavsett om det är första
gången någon kliver in i en kyrka eller är en van kyrkobesökare. Du duger och din tro duger! Vi
respekterar andra och varandra då vi kommer från olika sammanhang, har olika utgångspunkter
och har olika bild av vår tro. Equmenia Kroppetorp vill sprida en bra stämning och skapa en
balans mellan det som passar den som är helt ny och samtidigt ge den vana deltagaren något som
får den att växa och ta nya steg. Vi vill lyssna på våra deltagare och varandra, diskutera tankar
och skapa trygghet. Erbjuda utveckling och utmana, utan att ställa krav.
Vi vill sprida Guds ord genom att bygga gemenskap, öka vårt eget och våra deltagares
kontaktnät, umgås under trygga förhållanden och få nya relationer där vi får växa tillsammans
som Guds familj. Vår verksamhet och våra läger önskar vi ska vara starten på något långsiktigt
som tillslut leder till ett beslut om att fullt ut dela den kristna tron och gemenskapen. Den tro som
vi vill dela med oss av ska byggas för hela livet, göra att besökaren vill återkomma och skicka
sina barn på våra aktiviteter generationer framåt. Vi vill väcka en längtan för en kristen
gemenskap oavsett om den i framtiden är i Kroppetorp eller i en annan församling. Vi tror på en
individuell tidsplan i hur man kommer till tro där alla inte går under samma mall.
Som Ledare ska vi presentera vår tro, visa kärlek och respekt samt vara förebilder i hur vi är mot
våra medmänniskor. Vi vill visa på olika sätt att uttrycka vår tro. Genom Guds kärlek ska vi
bygga upp varandra och varandras tro.
"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem."

Matt 7:12
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Här följer några punkter som vi som ledare bör känna till, få information om och som vi tar
gemensamt ansvar för att följa:

Trygghet och Respekt
Equmenia Kroppetorp är öppen för alla och vi försöker se varandra. Du duger och din tro duger!
Vi vill att alla ska känna sig trygga och mötas med respekt i vår verksamhet.
-

Alla får komma med vilka frågor och tankar den vill och bli mött med respekt.
Vi försöker alla vara vaksamma på om någon känner sig utanför, mår eller far illa.
Vi försöker vårda varandra och vårt språk.
Vi följer föreningens riktlinjer för hantering av personpuugifter.
- ”Trygga möten” är en webutbildning som Equmenia rekommenderar och som du gärna kan gå
se länk: http://tryggamoten.scout.se/

Säkerhet
- Vi vill att vår verksamhet ska vara så säker som möjligt. Speciellt när vi är i trafiken eller på
olika friluftsaktiviteter.
- Alla ska använda säkerhetsutrustning så som bilbälte, flytväst och hjälm.
- Vi behöver inte köra hem deltagare efter olika aktiviteter.
- Vi vill att alla ledare känner till Krisplanen i Equmenia Kroppetorp. (Finns en pärm på
kontoret med riktlinjer vid kriser och telefonlista över deltagare och närstående).

Forum för informationsspridning
- Årsmöte (I början av vårterminen).
- Equmeniasamlingar förekommer några tillfällen per termin då vi alla har chansen att träffas
för planering och informationsspridning samt att ta gemensamma beslut om vår verksamhet.
- Ledarutbildningar är ett forum för att diskutera olika teman och ämnen.
- Hemsidan (www.kroppetorp.se)
- Styrelsen tar gärna emot frågor och idéer!
Vi i Equmenia Kroppetorp har ett gemensamt ansvar för att vi följer de gemensamma beslut som
tas i olika forum. Stötta varandra som ledare, dra nytta av andras erfarenheter och styrkor samt att
vi är i varierande åldrar, vilket vi tror är en stor styrka i Kroppetorp.
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