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bli sedd och känna sig
som en del av vår
gemenskap.
känna sig trygg hos
oss.
känna att han/hon blir
respekterad och
rättvist behandlad.
känna sig bekväm i de
aktiviteter vi ordnar.
på ett kreativt sätt få
en inblick i kristen tro
och kristet liv genom
undervisning, samtal
och ledarens exempel.
få möjlighet att själv
bearbeta kristen tro
och ta ställning.
få möjlighet att
fördjupas i tron och
utmanas till ett liv i
kristet ledarskap.

är ansvariga för
verksamheten i stort.
 tar beslut kring
verksamheten i stort.
håller kontakten med
deltagarnas föräldrar
(kontaktperson inför
läger, allergier,
sjukdomar o.s.v.). 
coachar unga ledare. 
för en tydlig
kommunikation om sin
närvaro.   

är tillsammans med
församlingens barn-
och ungdomsråd
ytterst ansvariga för
församlingens barn-
och ungdoms-
verksamhet. 

är en frivillig uppgift för
ungdomar som vill ta
steg i ledarskap. Vi
rekommenderar att man
har gått vår ledarkurs. 
att utifrån egna
förutsättningar vara en
förebild för yngre
tonåringar.
växer stegvis in i ett
ledarskap – är både
deltagare och ledare.
finns med i
utformningen av
verksamheten (t.ex.
terminsplanering).
får ansvar för aktiviteter
och andakter under
ledares handledning. 

att leva tillsammans med Jesus och att ha ett hjärta för
församlingen. 
att vi i möjligaste mån deltar på ledarsamlingar och
ledarutbildningar. 
att ungdomarna aldrig har långt till en vuxen ledare.
att bidra till en positiv och uppmuntrande atmosfär
genom att se och uppmuntra alla ungdomar.
att vi håller på de regler som finns (verksamhetens egna
regler samt alkohol- och drogpolicyn).
att vi aldrig tillåter mobbning/utfrysning.
att undvika riskfyllda aktiviteter (kursen "trygga möten" i
åtanke). 
att alla i gruppen har ett vårdat och trevligt språkbruk.
att alla ungdomar lämnar aktiviteten tryggt och säkert.
Någon ledare stannar alltid tills den sista deltagaren går
hem eller blivit hämtad.
att våra lokaler är trygga och säkra.
att bilkörning sker lagligt och med gott omdöme.
att verksamheten är drogfri. 

"Equmeniakyrkan Herrljunga vill vara
en gemenskap där tron på Gud och

kärleken till andra kan växa"

Alla barn och
ungdomar är lika
välkomna i våra

aktiviteter!

Antagen av Equmenia Herrljungas
årsmöte den 23/9-18

Namn Datum Ordförande 

Ledarens underskrift: Jag har lämnat in ett utdrag ifrån polisens
belastningsregister.


