
Årsberättelse för 2015 i Ekeby Baptistförsamling 

 

 

När Lukas berättar hur Jesus mättade femtusen män (Luk. 9:10-17) så beskriver han hur Jesus gav 

instruktioner om att de skulle sätta sig ner i grupper om femtio. Först efter att han skapat den 

formen gör Jesus sitt stora under. Formen var på inget sätt undret, men det skapade förutsättningar 

för det. 

På samma sätt är det med årsberättelser. Ett papper som detta är i sig inte något förunderligt, men 

det är en del av den struktur vi och människor innan oss har upplevt sig kallade till. Att samlas i en 

församling, och att hitta former för ledningen av församlingen där alla är betrodda som bärare av 

Guds heliga Ande och värda att lyssna på. Och att i det skapa utrymme för Guds rike och Jesu närhet.  

Undren i Nävestakyrkan har inte varit storslagna som där på sluttningen där människor samlats för 

att lyssna till Jesus, men när vi summerar 2015 ser vi att också vi är välsignade och har all anledning 

att tacka.  

Församlingen i Nävestakyrkan har en längtan att leva tillvända Gud och människor. Den här 

årsberättelsen tar sin utgångspunkt i detta, för att sedan också beskriva vilka redskap vi haft för att 

göra detta.  

 

Gudsinriktning 

Paulus skriver att ”När ni samlas har var och en något att bidra med” (1Kor 14:26). Vi tror att det är 

så, och har försökt forma våra samlingar på det sättet. Vi har under året haft fem olika typer av 

gudstjänster. 

Förmiddagsgudstjänst: Den vanliga gudstjänsten med gemensam sång, bön och undervisning. Med 

plats för barn i gudstjänsten och i Nävesta Kids. 

Bön med alla åldrar: Ett samtal, mer om vad Bibeltexterna gör med oss, än vad som står och en 

andakt i en form där det ska vara enkelt att vara barnfamilj. 

Gemenskapssamling: I en enkel form har vi umgåtts, fikat, lekt, samtalat och bett. Kanske har inte 

alla sett det som en gudstjänst, men det har det varit.  

Hembön: De söndagar då vi inte möts i Nävestakyrkan har vi delat två andakter (en för barn och en 

för vuxna) och i hemmen haft möjlighet att be och påminna oss om Guds närhet. 

Bön: Under hösten började vi bjuda in till bön på tisdagskvällarna. Det har varit en enkel samling med 

tid för samtal och konkreta böneämnen. 

Det går inte att mäta om dessa samlingar gjort oss mer gudstillvända. Vi är bara tacksamma för att vi 

på dessa sätt fått påminna oss om Guds kärlek och närhet. Ett av de vackraste uttrycken för en känsla 

av Gudsnärvaro under året är orden ”Här har jag känt att det varit lätt att andas”. Det, och andra 

erfarenheter av Gudsmöten i stort och smått ser vi tillbaks på med tacksamhet.  

 



 

 

Människoinriktning 

Vi vill i vår församling finnas till för varandra. Uttryck för detta har under året varit alla samtal runt 

fikabord i samband med våra gudstjänster, gemenskapshelgen på Stenbodagården och alla de möten 

som sker när vi inte annonserat en samling men bjudit hem varandra, mötts på gatan eller på andra 

sätt funnits för varandra. Vi är en församling med medlemmar, men vår gemenskap är större än så 

och vi är tacksamma för alla dem vi kallar våra vänner. 

Vi vill också finnas till för vår byggd. Under året har vi bjudit in till grillfest, stickcaféer, tacokvällar, 

kakbuffé och en äventyrsvandring. Vi har även haft fyra samlingar vi kallat ”Familjemorgon” där vi 

bjudit in människor i vår omgivning till ett samtal om utmaningarna och glädjeämnena i att vara 

föräldrar. Många har kommit på åtminstone någon av dessa samlingar och vi upplever att människor 

i Ekeby talar väl om församlingen. 

Även i ett större sammanhang vill vi finnas till för människor. I samband med våra samlingar har vi 

samlat in pengar till bland annat Hoppets stjärnas arbete bland romer och Equmeniakyrkans arbete 

bland flyktingar. Vi har även sökt kontakt med det asylboende som under hösten upprättades i 

Kvarntorp.  

 

Redskap 

Människorna 

Församlingens viktigaste redskap är människorna. Under året har vi fått sända ut familjen Hultman 

till en annan församling, men i gengäld har vi välkomnat familjerna Lundkvist, Eidholm och Örnberg, 

samt att Kerstin Davidsson flyttat över sitt medlemskap till församlingen. Det betyder att 

församlingen under året gått från 37 till 43 medlemmar. Medelåldern i församlingen är 46,3 år och 

medianen är på 46. Utöver dessa människor finns flera till som är viktiga för oss även om de inte står 

som medlemmar i församlingen. Det är med glädje vi ser att människor vill vara en del av 

gemenskapen i Nävestakyrkan. Och vi har plats för fler. 

Församlingens arbete har under året letts av styrelsen med Roland Davidsson som ordförande. I 

styrelsen har även Gustaf Bronegård, Ann Davidsson, Lisbeth Larsson, Stig Olsson (kassör), Elin 

Tärnqvist och Göran Tärnqvist suttit. Styrelsen möttes tio gånger under året.  

I januari tillträdde Jonas Lundkvist tjänsten som pastor i församlingen på 50%. Sedan sommaren har 

han också bott i pastorsbostaden med sin familj. Jonas arbetsuppgifter har under året främst varit 

gudstjänster, scouter och den öppna förskolan Lillträffen. Till det har det kommit tid i samtal med 

människor, både för att börja lära känna de som finns i församlingen och för själavård.  

Till våra mänskliga resurser hör också att vi är en del av omstartsprogrammet inom Equmeniakyrkan 

och att vi genom det har en handledare. Bengt Sandqvist har mött församlingen en gång under året 

och utöver det haft kontakt med församlingens pastor.  

 

 



Lokaler 

I församlingens lokaler har några förändringar gjorts. I pastorsbostaden har familjen Lundkvist 

renoverat den nedre lägenheten. I Nävestakyrkan renoverades barnens rum under sommaren. Efter 

gemensamt arbete har vi fått mer ändamålsenliga lokaler för barnen och vår öppna förskola.  

 

Ekonomi 

Ekonomin finns redovisad i årets bokslut. Det är dock värt att nämna att vi under året balanserade 

inkomster och utgifter – istället för det förväntade underskottet på 120 000 kr. Vi har sett ett ökat 

givande i församlingen, samtidigt som vi lyckats hålla nere kostnaderna för våra lokaler. Även detta 

gör att vi känner oss välsignade.  

 

Vi har all anledning att vara glada för 2015 i Nävestakyrkan. I stort och smått har vår församling fått 

ge form och utrymme för Guds rike i Ekeby. Vi är tacksamma för möten med Gud och människor 

under året som gått och ber om nya möten i det år som ligger framför.  
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Jonas Lundqvist 


