ÅRSBERÄTTELSE
För Ekeby baptistförsamlings 152:a verksamhetsår (2013)
Avgiven vid församlingens årsmöte 26 januari 2014.
Inledning
Vi kan nu summera ytterligare ett år i församlingens historia. Under detta år har församlingen fortsatt
att utveckla gudstjänsterna men också provat några nya idéer som tacokväll och cafégudstjänster.
Vi har haft glädjen att döpa två ungdomar under året och dessutom fått hälsa två nya inflyttade
medlemmar välkomna.
Magnus Fritzon slutade sin anställning i somras för att anta nya utmaningar i Göteborg, och därefter
har arbetet med sökandet efter en ny pastor pågått. Jo-Anna Axéll har vikarierat under hösten och
bidragit med predikohjälp i gudstjänster och samlingar.
Omstartsprojekt, inre utveckling och vision
Församlingen har för femte året varit en del i Equmeniakyrkans pionjär- och omstartprojekt som
stödjer nystartade församlingar och som verkar för förnyelse och utveckling i församlingar.
Församlingen har genom detta projekt gjort en omstart med ett långsiktigt mål att formas som en
levande församling för vår tid och för vår byggd. Inriktningen på undervisning och gemenskap för
medlemmar i alla åldrar har fortsatt och genomförts i form av gudstjänster och gemenskapskvällar.
För att skapa mötesplatser för vänner som inte är så kyrkvana så vi provat cafégudstjänster på olika
teman, stickcaféer, tacokvällar och frukostsamlingar.
Under hösten testade vi ett koncept med cafégudstjänster för att bjuda in vänner och grannar i Ekeby
till gemenskap och samtidigt på ett enkelt sätt visa på hur det kristna budskapet är aktuellt i dagens
samhälle. Vi hade en serie med tre cafégudstjänster med temat ”Frid i själen” och med underrubriker
som ”den goda oron”, ”måndagsångest” och ”tokstress”. I dessa samlingar talade Jo-Anna om hur vi
idag mår som människor i ett samhälle där det aldrig blir helg, där affärer har öppet sju dagar i
veckan, där lampan alltid lyser och många till slut blir utmattade.
Hon visade på att Bibeln berättar att människor i alla tider har oroat sig för samma saker som vi
oroar oss för idag och att mötet med Jesus är grunden till verklig frid.
Ledarskap och anställda
Församlingens ledning bestod av en styrelse på tio personer. Styrelsearbetet har under året delats upp
i två arbetsgrupper så att en arbetsgrupp har ansvar för församlingens inre liv såsom vision, omsorger
gudstjänstplanering och diakonala uppgifter. Den andra arbetsgruppen i styrelsen ansvarar för
föreningsadministration med fastigheter och anställda. Denna fördelning har gjort fler personer
delaktiga samtidigt som arbetsbördan fördelats på fler händer.
Magnus Fritzon har arbetat som pastor på 60% under vårteminen men sade upp sig och slutade den 1
augusti för att flytta till Göteborg. Under hösten har Jo-Anna Axéll vikarierat som pastor på 20%
parallellt med sin pastorstjänst på 80% i Sköllersta frikyrkoförsamling.
Fastigheten
Magnus och Maria Fritzon hyrde den nedre lägenheten i pastorsbostaden fram till 1 augusti och Mats
Persson och Mona Lindberg hyr den övre lägenheten. Baptisternas Svealands Distrikt hyr övervåning
i kyrkan för sitt kontor. Köket i den nedre lägenheten har renoverats under vintern och elcentralerna
försetts med jordfelsbrytare för ökat person- och brandskydd.

Samlingar
Samlingarna under året har bestått av en gudstjänst och en gemenskapskväll varje månad under våren
och två gudstjänster under hösten. Dessutom har vi samlats till en bönekväll och tre
hemgruppssamlingar varje månad.
Gudstjänsterna är församlingens ”nav” och centrum, där människor möts 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. Maria Frizon, Anna Esbjörner och Susanne Bronegård har både
bidragit med sång, musik och samordnat lovsången i gudstjänsterna. Göran Torstadius spelat till
lovsånger och psalmer.
På gemenskapskvällarna har det varit bibelundervisning, lovsång, gemenskap och samvaro.
Tre cafégudstjänster, två tacokvällar, en frukostsamling och fem stickcafé har hållits under året.
Några gudstjänster har hållits tillsammans med Norrbyås baptistförsamling 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 75 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 med speciellt fokus på att hitta en ny pastor.
Hemgruppen har samlats tre onsdagskvällar varje månad i olika hem och samlingarna har haft
inriktning på gemenskap, omsorg och lärjungaträning.
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 Söndagskolan Nävesta Kids är för barn mellan 212 år. Tonår har bedrivits tillsammans med Norrbyås baptistförsamling under våren och tillsammans
med Sköllersta frikyrkoförsamling och Pålsboda pingstförsamling under hösten.
Statistik 2013
Under året har vi haft glädjen att välkomna fyra nya medlemmar. Jonas och Helena Hultman kom till
församlingen genom flyttbetyg och den 19 maj hölls en dopgudstjänst då Maja Torstadius och Lovisa
Davidsson bekräftade sin tro genom dopet.
Tre av vår församlings medlemmar har fått bryta upp från jordelivet under året för att vara hos
Herren.
Ingvar Frodell avled den 31 mars. Han blev 79 år. Ingvar föddes den 19 april 1934 i Ekeby. Ingvar
döptes 16 september 1945 i Ekeby och har varit med i församlingen sedan dess.

Doris Olsson avled den 12 juni. Hon blev 92 år. Doris föddes den 19 maj 1921 i Frogesta. Doris
döptes den 5 juni 1938 här i Ekeby och har varit med i församlingen sedan dess.
Arne Persson avled den 28 november. Han blev 84 år. Arne föddes den 31 augusti 1929 i Ekeby och
döptes den 21 april 1946 i Ekeby och har varit med i församlingen sedan dess.
De har nu fått flytta hem till den Herre och mästare de bekände sig till. Till ett hem utan sjukdom och
lidande, där fullkomligheten råder. Detta är även en trygghet för oss och vårt gemensamma hopp mitt
i sorgen och saknaden. Vi hämtar tröst ur bibels ord från Joh. 11:25-26 där Jesus sa: ”Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror
på mig - skall aldrig någonsin dö.”
Medlemsantal 130101
Döpta
Döda
Inflyttade
Utflyttade

39
2
3
2
0

Medlemsantal 131231
Vid årets slut var:
Medelålder
Medianålder
Min. ålder
Max. ålder

40
44 år
48 år
16 år
95 år

(48 år)
(53år)
(18 år)
(94 år)

Slutord
”Så sade han: Vad är då Guds rike likt? Vad skall jag
jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man
sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och
himlens fåglar bygger bo bland grenarna."
Luk 13:18-19
Med året 2013 bakom oss, blickar vi framåt mot ett nytt år med viss bävan, men också med stor
förväntan. Vi ber om att vår församling skall få vara som ett senapskorn som får fortsätta att växa
och utvecklas, samt att vi också skall få växa som människor i Guds rike.

Ekeby dag som ovan

Roland Davidsson

Bilaga: Sammaställning av samlingar under 2013:
Datum

Samling

5 Jan
13 Jan
27 Jan
3 Feb
7 Feb
9 Feb
17 Feb
25 Feb
9 Mars
16 Mars
17 Mars
20 Mars
28 Mars
31 Mars
6 April
10 April
21 April
25 April
26 April
28 April
30 April
5 Maj
9 Maj
11 Maj
19 Maj
1 Juni
16 Juni
7 Juli
21 Juli

Julfest
Gudstjänst med nattvard
Församlingens årsmöte
Gudstjänst
Stickcafé
Gemenskapskväll
Gudstjänst
Stickcafé
Gemenskapskväll
Konsert i Hidingsta baptistkyrka
Familjegudstjänst
Stickcafé
Getsemaneafton
Påskdagsgudstjänst
Gemenskapskväll
Stickcafé
Gemensam gudstjänst i Hidingsta
Stickcafé
Gemenskap och Tacokväll i Ekeby
Gudstjänst med nattvard
Valborgsmässofirande
Gudstjänst
Gökotta hos Tärnqvist i Björka
Frukostgemenskap
Gudstjänst i pingsttid
Gemenskapskväll
Gudstjänst
Gemensam gudstjänst i Hidingsta Baptistkyrka
Friluftsgudstjänst i Torsta tillsammans med Ekeby Församling
Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet tillsammans med Ekeby
Församling
Gemenskapskväll
Grillfest i trädgården
Gudstjänst
Äventyrsvandring
Cafégudstjänst
Församlingshelg Kilsbergsgården
Gudstjänst
Cafégudstjänst
Gudstjänst
Cafégudstjänst
Taccokväll där vi äter och umgås
Gudstjänst
Luciafest
Gudstjänst

4 Aug
17 Aug
31 Aug
8 Sep
14 Sep
29-sep
5-6 okt
13-okt
20-okt
10 nov
17 nov
22 nov
1 dec
7-dec
15 dec

Talare
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Simon Ådal
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Stig Alesand

Magnus Fritzon
Magnus Fritzon

Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Magnus Fritzon
Stig Alesand
Lars-Erik Norrsäter
Lars-Erik Norrsäter

Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll
Jo-Anna Axéll

