ÅRSBERÄTTELSE
För Ekeby baptistförsamlings 153:a verksamhetsår (2014)
Avgiven vid församlingens årsmöte 1 februari 2015.
Inledning
Vi kan nu summera ytterligare ett år i församlingens historia.
Församlingen har för sjätte året varit en del i Equmeniakyrkans pionjär- och omstartprojekt som
stödjer nystartade församlingar och som verkar för förnyelse och utveckling i församlingar.
Under detta år har vi fortsatt arbetet mot att förverkliga den vision som fastställdes 2012 ”Vi vill leva
i gemenskap och kärlek till Gud, vi vill reflektera detta till andra människor ”.
Detta har bl.a. tagit sig uttryck i fokus på bön för konkreta saker som vi tillsammans formulerat och
sedan bett för, som t.ex. att hitta en permanent lösning med en pastor som bor på orten, och som
svårt sjuka personer i vår närhet.
Vi har också fortsatt att utveckla olika typer av mötesplatser för att bygga relationer med dem som
inte brukar besöka vår kyrka, som t.ex. grillfest, stickcaféer, tacokvällar och kakbuffé. De flesta som
inte är församlingsmedlemmar kommer till vår kyrka på lillträff och scout.
Ledarskap och anställda
Församlingens ledning bestod av en styrelse på åtta personer.
Jo-Anna Axéll har varit timanställd som pastor på 20% under våren vid sidan av sin anställning i
Sköllersta frikyrkoförsamling. Under hösten var hon föräldraledig och Ann Torstadius var
deltidsanställd med ansvar för planering, undervisning i gudstjänster och ledning av samlingar.
Fastigheten
Den nedre lägenheten har under året stått tom och köket har renoverats och några rum målats.
I övre lägenheten, som hyrs av Mats Persson och Mona Lindberg, har samtliga fönster bytts ut under
hösten. El-centralerna i kyrkan är utbytta och nu har också jordfelsbrytare för ett ökat person- och
brandskydd.
Samlingar
Samlingarna under året har bestått av en gudstjänst och en gemenskapskväll varje månad.
Gudstjänsterna är församlingens ”nav” och centrum, där människor ses för att möta Gud, hans Ord
och varandra till lovsång, uppbyggelse, uppmuntran, tröst och vägledning i den gemensamma tron på
Jesus Kristus. Gudstjänsterna har under året fortsatt med strävan mot förnyelse genom lovsång,
bönestationer och delaktighet. Fyra familjegudstjänster har hållits under året.
Anna Esbjörner och Susanne Bronegård har både bidragit med sång, musik och samordnat lovsången
i gudstjänsterna. Göran Torstadius har spelat till lovsånger och psalmer.
På gemenskapskvällarna har det varit bibelundervisning, lovsång, gemenskap och samvaro.
En cafégudstjänst, två tacokvällar, en kakbuffé och två stickcafér har hållits under året.
Några samlingar har hållits tillsammans med Sköllersta frikyrkoförsamling och ett par
trädgårdsgudstjänster tillsammans med Ekeby församling.
Traditionen att inleda höstterminen med en grillfest har fortsatt även detta år med att Ekebybor
inbjöds till att komma för att äta hamburgare och dela gemenskap. Ca 90 personer samlades till
denna fest i ett fint sommarväder i trädgården vid kyrkan. Vi vill genom detta och liknande projekt
visa gästfrihet och generositet samt knyta nya kontakter med boende i Ekeby.

Flera bönedagar har hållits under året där fokus bl.a. har varit att hitta en ny pastor samt att be för
angelägenheter i vår närhet.
Hemgruppen har samlats onsdagskvällar i stort sett varje vecka, antingen i olika hem eller i kyrkan
och samlingarna har haft inriktning på gemenskap, omsorg och bön.
Som bilaga finns en sammanställning av årets samlingar.
Ungdomsarbetet
Församlingens barn- och ungdomsarbete bedrivs i en egen separat förening, Nävestakyrkans
Ungdom. De olika verksamhetsgrenar som bedrevs under året var den öppna förskolan - Lillträffen
för förskolebarn 0-6 år, Scout för 7-12 åringar samt Nävesta Kids, söndagsskola för barn mellan 2-12
år.
Statistik 2014
Under året har tre medlemmar avflyttat, det var Magnus och Maria Fritzon som med sitt
pionjäruppdrag i Göteborg flyttade för att ha sin bas i Nässjö Missionsförsamling samt Cathrine
Kearey som flyttade till Uppsala för studier.
Medlemsantal 140101
Döpta
Döda
Inflyttade
Utflyttade

40
0
0
0
3

Medlemsantal 141231
Vid årets slut var:
Medelålder
Medianålder
Min. ålder
Max. ålder

37
45 år
49 år
17 år
96 år

(44 år)
(48år)
(16 år)
(95 år)

Slutord
”Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i all
avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet,
Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas
ihop genom att alla leder hjälper och stödjer, med just den
kraft som han ger åt varje särskild del. Då växer hela
kroppen till och byggs upp i kärlek.
Ef 4:15-16
Med året 2014 bakom oss, blickar vi framåt mot ett nytt år med stor tillförsikt, speciellt glada är vi
för Jonas Lundkvist som börjar som pastor i januari 2015. Vi ber med Paulus i brevet till Efesierna,
att få fortsätta att växa i alla avseenden och utvecklas som församling. Vår förhoppning är också vi
skall fortsätta att utveckla de relationer människor i Ekeby som vi har, och kunna möta de behov som
finns här av olika slag. Vi ber också om att kunna vara lyhörda och ha öppna ögon för att kunna se
vad Gud vill göra i Ekeby och i vår församling,
Ekeby dag som ovan

Roland Davidsson

Bilaga: Sammaställning av samlingar under 2014:
Datum

Samling

4 Jan
5 Jan
11 Jan
12 Jan
19 Jan
27 Jan
9 Feb
23 Feb
9 Mars
23 Mars
29 Mars
6 April
12 April
17 April
20 April
27 April
4 Maj
18 Maj
25 Maj
29 Maj
15 Juni
20 Juli
3 Aug
23 Aug
30 Aug
31 Aug
14 Sep
28 Sep
4 Okt
6 Okt
18 Okt
24 Okt
25 Okt
26 Okt
30 Okt
9 Nov
16 Nov
30 Nov
13 Dec
21 Dec

Julfest
Bönedag
Bönedag
Gudstjänst
Gudstjänst
Församlingens årsmöte
Gudstjänst med nattvard
Gudstjänst
Gudstjänst för alla åldrar
Cafégudstjänst
Tacokväll
Gudstjänst med nattvard
Bönedag + samling på kvällen i kyrkan
Getsemaneafton
Påskdagsgudstjänst
Gudstjänst
Gemenskapskväll
Friluftsgudstjänst i äppellunden
Gudstjänst
Gökotta
Gudstjänst
Friluftsgudstjänst i Torsta tillsammans med Ekeby Församling
Friluftsgudstjänst i Gölinge tillsammans med Ekeby Församling
Gemenskapskväll
Grillfest i trädgården vid Nävestakyrkan
Gudstjänst med barnvälsignelse
Gudstjänst med nattvard
Gudstjänst för alla åldrar
Församlingsafton
Stickcafé
Gemenskapskväll
Tacokväll
Bönedag + samling på kvällen i kyrkan
Gudstjänst
Stickcafé
Gudstjänst för alla åldrar
Kakbuffé
Gudstjänst i adventstid
Luciafest
Gudstjänst för alla åldrar

Talare

Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Ann Torstadius
Jo-Anna Axéll
Cathrine Kearey
Jo-Anna Axéll
Ann Torstadius
Ann Torstadius
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Lars-Erik Norrsäter
Lars-Erik Norrsäter

Magnus Fritzon
Ann Torstadius
Ann Torstadius

Ann Torstadius
Ann Torstadius
Ann Torstadius
Ann Torstadius
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Ann Torstadius

