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Nävestakyrkans Ungdom är en del av Equmenia. Vi delar samma dröm 
om att få vara ett sammanhang där barn och unga växer i gemenskap 
med Jesus och varandra. 
Barn växer på så många olika sätt. Kroppsligt, motoriskt, kognitivt. Allt 
det där händer liksom av sig självt. Men så finns det annat som vi vill 
värna om och vårda. Vi ber och hoppas att barn och unga i vår 
gemenskap skall få växa i kärlek till Gud, till andra och till sig själva. 
Genom våra gruppen och i våra andra mötesplatser har vi skapat 
utrymme för den växten. Vi har försökt beskriva och leva ut en god 
gudsbild. Vi har försökt skapa ett sammanhang där man respekterar och 
uppmuntrar varandra och vi har velat vara en plats där var och en får 
höra att just hon eller han är viktig och värdefull. 
 
Gudstjänster med alla åldrar 
Under året har vi haft två gudstjänster med alla åldrar i vår vanliga 
gudstjänst. Utöver det har vi haft gökotta och en gudstjänst för alla åldrar 
i samband med vår gemenskapshelg. Samtal har förts om huruvida det 
är för få sådana tillfällen och vi vill ge mer utrymme för detta under året 
som kommer, vilket församlingsstyrelsen tycker är positivt.  
 
NU (Nävestakyrkans Ungdom) – en del av Ekeby. 
Utöver de återkommande verksamheterna har NU tillsammans med 
församlingen särskilt bjudit in barn och deras familjer. Här kan nämnas 
höstens grillfest med ponnyridning, pilbågsskytte, ansiktsmålning, 
barnteater och invigning av det nya lekrummet. I samband med 
gruppernas julavslutning bjöds också barn och föräldrar in till luciatåg, 
sångsaga, lotterier och fika.  
 

Under året som gått har de återkommande verksamheterna varit lillträff,  
Nävesta Kids och scout. 
 

Här följer en redogörelse från varje grupp skriven av en ledare för 
gruppen. 
 

Lillträffen 

Under både hösten och våren har vi fortsatt erbjuda människor i och 
omkring Ekeby en öppen förskola på fredagsförmiddagarna. I och med 
att Jonas Lundkvist anställdes i januari 2015 blev han ansvarig för dessa 
samlingar. Lillträffen har varit öppen 9-12 både vanliga fredagar och vi 
något tillfälle under loven. Upplägget har i stort sett varit detsamma alla 
gånger. Inledningsvis har det funnits tid för barnen att leka och för de 
vuxna att mötas. Varje fredag har det också funnits möjlighet att pyssla, 
både fritt och med något som förberetts särskilt. Vid 10 har vi serverat 



fika och därefter har vi haft en sångstund. Efter det har det ofta varit 
gemensam lek för de äldre barnen. 
Som ny i sammanhanget var min förhoppning att vinna barnens 
förtroende. Min gissning var att om barnen trivs kommer föräldrarna se 
att detta är en bra plats för deras barn och komma tillbaka. Vi har varje 
samling sjungit en sång som heter ”tycker om dig” där jag velat ge 
föräldrarna utrymme att uttrycka sin kärlek till sina barn. Vid ett tillfälle 
svarade barnen med att uttrycka att de tyckte om mig, vilket jag ser som 
ett tecken på att vi lyckats få dem att trivas. Vid ett annat tillfälle 
berättade en förälder att han börjat ta ledigt varannan fredag för att hans 
barn ville vara på Lillträffen. 
Här bör också nämnas hur glada barnen varit för det nya barnrummet 
som blev klart under sommaren. Nu när böcker, leksaker och pyssel 
finns tillgängliga på ett nytt sätt så är de också använda mycket mer. 
Soffan i lekrummet har också gjort det möjligt för föräldrar att sitta och 
prata medan barnen leker bredvid.  
Även om mycket har varit bra på Lillträffen under året finns förstås 
utmaningar kvar. Bitvis blir det högljutt i lokalerna då många barn 
kommer samtidigt. Då det är varmt ute har vi prövat gå ut i slutet och ha 
gemensamma lekar ute vilket varit lyckat. Men fortfarande blir det 
högljutt när alla är inne. Trons plats i samlingarna är också ett område att 
utveckla. Under hösten har vi sjungit barnpsalmen ”När Gud sade ordet 
som skapade mig” varje gång. Mer kan göras för att erbjuda enkla möten 
med Gud och för att öppna upp för samtal med föräldrarna.  
  /Jonas Lundkvist 
  
Scouterna 
Scouterna träffas på tisdagskvällar mellan kl.18.00 - 19.15 och består av 
en trogen grupp där de flesta kommer nästan varje gång. Vår 
målsättning för scoutprogrammet är att planera utomhusaktiviteter så fort 
årstid och väderlek tillåter. På våra scoutsamlingar vill vi erbjuda barnen 
upplevelser i naturen, att de får känna glädje och möjligheter i Guds 
skapelse, och att vi människor är en del av skapelsen. Vi samtalar också 
om att vi har ett ansvar att vara rädda om varandra och naturen. Vi vill 
förmedla alla människors lika värde och lika rättigheter och värnar om ett 
gott kamratskap.  
 
I början av vårtermin var olika kartor och ”att hitta rätt” temat för de flesta 
scoutgångerna. Två kvällar, medan det ännu var vinter, hade vi 
uteaktiviteter med pulka-åkning i skidbacken i Kvarntorp och 
mörkerspårning i Norrgårdsskogen. Vi hann också med tårmästerskap 
och påsk-pyssel. När vårterminen övergick i vår flyttade scouterna till 
hajkplatsen där aktiviteterna bestod av att laga vindskydd, gungor och 
dass och att bygga rep-bro. På hajkplatsen är det alltid möjligt att hugga 
ved, tälja eller gunga men fri lek och spontana bygg-idéer uppmuntras av 
oss ledare. Vårterminen avslutades med hajk, där 25 scouter levde 



lägerliv på hajkplatsen och sov över i vindskydden. Efter en tidig frukost 
mötte scouterna upp med föräldrar och församling hos Tärnqvists i 
Björka för traditionsenlig Gökotta där det var ca 70 personer samlade. 
 
Höstterminen fortsatte med uteaktiviteter på hajkplatsen till oktober 
månads slut. Några av teman för utekvällarna var ”att använda kniv, såg 
och yxa”, att skapa med det som finns i skogen” och att göra upp eld. En 
tisdagskväll bjöds föräldrar och syskon in till scout och vår trivsamma 
hajkplats. Scouterna utmanade föräldrarna i att tända eld och att vara 
först att elda av snöret ovan elden. En kväll i november slog vi in 
julklappar till barn på barnhem i Lettland. Scouterna hade med sig 
avlagda och urväxta leksaker som de ville ge vidare till andra barn. Vi 
packade även en del hygienartiklar och det blev fem banankartonger 
som skickades via Hoppets stjärna. Från barnhemmet har vi fått tackbrev 
med tack för att vi inte glömmer dem i en tid när många grupper har 
behov av insamlade medel. Ett tiotal scouterna deltog i Nävestakyrkans 
luciafest och tre scouter bidrog med Luciatåget under ledning av Elin 
Tärnqvist och Göran Torstadius. Jonas presenterad sedan julevangeliet 
med hjälp av sånger som Lillträffen sjungit under terminen, alla var med 
och sjöng sångerna som de små barnen kände igen.  
 
Ledare under året har varit Jonas Lundkvist, Leif Granath, Ethel 
Davidsson, Rikard Davidsson, Cecilia Almgren, Noah Sandberg, 
Johanna Lindström och som extra resurs och ersättare Göran Tärnqvist.  

/ Ethel Davidsson 
 
 

Nävesta Kids 
Till Nävesta Kids har under 2015 kommit pigga och glada barn i åldrarna 
2-8 år. Vi har träffats de gånger som församlingen har firat gudstjänst. 
Efter en kortare gemensam stund med alla gudstjänstfirare har barn och 
ledare samlats i ett eget rum. Varje samling har innehållit undervisning 
från bibel, sång och bön. Barnen har även haft möjlighet att pyssla och 
rita något som vi har pratat om.  Även om årets samlingar har varit få till 
antalet har vi ledare uppfattat det som om barnen tycker att de är 
värdefulla.   
Nävesta Kids har ordnat en familjegudstjänst under vårterminen där 
ledarna spelade drama. På hösten ordnade vi en liten teater under 
grillfesten.  
 /Ann Torstadius 
 
 
Det har hållits 3 ledarsamlingar/styrelsemöten under året. 
 
Styrelsen har under året varit sammansatt på följande sätt: 
 Ordförande: EvaLott Sörsäter Olsson 



 Kassör: Stig Olsson 
 Övriga ledamöter: Ethel Davidsson     
 Scout 

  Jonas Lundkvist Lillträffen  
 Helena Hultman (vt) Nävesta Kids  

 Ann Torstadius (ht) Nävesta Kids 

 
 
 

Statistik över verksamhetsåret 2015.  
Vi har 19 medlemmar* i åldern 7-25 år.  
Det har varit 77 deltagare* i vår verksamhet under året. Av de 77 
deltagarna är 71 stycken icke församlingsmedlemmar.  
 

Som medlem räknar vi endast dem som betalt  medlemsavgift. 
 
 
 
 
 

  Deltagare  Ledare 
 vt ht vt ht 
Lillträff 27 30 2 1 
Scout 29 20 5 8   
Nävesta Kids  9 0* 3 2 
 
Medlem = betalt medlemsavgift eller medgivit medlemskap dvs tagit aktiv ställning för medlemskap      
Deltagare = deltagit minst 3 gånger i gruppen under terminen och behöver inte tagit aktiv ställning 
* Nävesta Kids har endast haft tre samlingar under ht. Inget barn har varit med på alla tre 
samlingarna. 
 
 

Antal samlingar per termin: 
 vt ht 
Lillträff 18 15   
Scout 15 14     
Nävesta Kids 7 3   
 
 
 

Ett stort TACK till alla som varit ledare under året.  
 
  
Boskulla 160113 
 
Årsberättelsen är sammanställd av 
 
 
 
EvaLott Sörsäter Olsson 
 



 

 


