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Nävestakyrkans Ungdom är en del av Equmenia, Sveriges största kristna barn och 
ungdomsarbete. Tillsammans med föreningar i hela landet delar vi drömmen om att få vara 
ett sammanhang där barn och unga växer i gemenskap med Jesus och varandra. 
 
Att jobba med barn och unga är ett förtroende. Det är ett förtroende från föräldrar som låter 
sina barn möta andra barn och ledare i våra verksamheter. Det är förtroenden från barnen 
som nu och då öppnar dörrar till sina känslor och tankar och låter en vuxen ledare titta in för 
att försöka förstå. Det är också vår tro att det är ett förtroende från Gud att ge en doft av 
vem han är och av hans kärlek till barn och deras föräldrar. Dessa förtroenden är roliga, 
utmanande, svåra, berikande, krävande och svindlande. Men vi bär det tillsammans med 
Jesus som själv gör plats för barn i sin famn och välsignar dem.  
 
Gudstjänster med alla åldrar 
Under året har vi prövat att förnya formen för gudstjänster för stora och små. Längtan var 
att hitta en form som är enkel och som rymmer mycket delaktighet – både för barn och 
vuxna. Dessa gudstjänster har rymt en bibelberättelse i lego, vuxna och barn som får uppleva 
bibelberättelsen och en predikan på två meningar som säger att Jesus också idag… Vi har 
även haft ett moment som kallats ”på riktigt” där vuxna delat hur de upplevt det vi talat om i 
sitt eget liv. I och med stort utrymme för egen bön i olika former som att rita, läggar lappar 
med känslor, tända ljus m.m. hoppas vi att både barn och vuxna fått en stund där de känner 
att de fått ett möte med Gud.  
 
NU (Nävestakyrkans Ungdom) – en del av Ekeby. 
Utöver de grupper som möts mer eller mindre varje vecka har NU tillsammans med 
församlingen vid några gånger särskilt bjudit in barn och deras familjer. Här kan nämnas 
vårens barnkalas (som firade ett jubileum för Lillträffen) grillfest, skogsvandring, tacokvällar 
m.m. I samband med gruppernas julavslutning bjöds också barn och föräldrar in till en 
julvandring, lotterier och fika.  
 
Under året som gått har de återkommande verksamheterna varit den öppna förskolan 
Lillträff, Nävesta Kids och scout. 
 
Här följer en redogörelse från varje verksamhet. 
 
Lillträffen 
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 pyssla och för de vuxna att mötas. Vid 10 har vi serverat fika och därefter 
har vi haft en sångstund. Därefter har det varit fortsatt fri lek. 
Under året har vi haft 79 olika personer som kommit till Lillträffen, varav 47 har kommit mer 
än tre gånger och där de flesta av de 16 som bara kommit en gång är besökare som tagits 
med av vänner eller familj som bor i Ekeby. Som mest var vi 30 barn och föräldrar vid ett 
tillfälle, vilket blir en utmaning i ljudvolym och stoj för både barn och vuxna. Vi har också vid 
en samling varit tre barn och två vuxna – och allt där emellan. 



Målet med Lillträffen är att skapa en god gemenskap för både barn och vuxna i en miljö som 
ger en doft av Jesus och som bjuder in till församlingen. Att så många kommit många gånger 
tror vi tyder på att gemenskapen är god, både för barn och vuxna. I en enkel bordsbön innan 
fikat och i en avslutande sång på sångstunden har tron fått plats och inför de gånger vi haft 
särskilda arrangemang har barn och föräldrar bjudits in. Så, jo, vi tror att Lillträffen fyller sin 
funktion. 
 
  /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 önskan 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.  
 
Tema för vårtermin var ”att ta till vara” där vi bl.a. använde plåtburkar och naturbilder ur 
gamla böcker. Två kvällar, medan det ännu var vinter, hade vi uteaktiviteter med pulka-åkning 
i skidbacken i Kvarntorp och mörkerspårning i Norrgårdsskogen. När vårterminen övergick i 
vår flyttade scouterna till hajkplatsen där aktiviteterna bestod av att laga, bygga och att skapa 
av vad naturen gav. Vårterminen avslutades med hajk, där 14 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 vi var ca 35 
personer samlade. 
 
Höstterminen fortsatte vi med uteaktiviteter på hajkplatsen till oktober månads slut. 
Aktiviteter på hajkplatsen var t.ex. ”att använda kniv, såg och yxa”, att göra upp eld och att 
göra bi-hotell för insekter att övervintra i. Gemensamma lekar som att smyga och ”samla-
saker-stafett” har också stått på programmet. En kväll bjöds föräldrar och syskon in till vår 
trivsamma hajkplats där scouterna utmanade föräldrarna i att tända eld och att släcka den. I 
november samlades vi inomhus och sjukvård och julstök var några av programpunkterna. 
Terminen avslutades med Nävestakyrkans gemensamma julfest. 
 
Ledare under året har varit Jonas Lundkvist, Leif Granat, Ethel Davidsson, Rikard Davidsson, 
Noah Sandberg, Johanna Lindström och som extra resurs och ersättare Göran Tärnqvist. 
 
 /Ethel Davidsson 
 
Nävesta Kids 
Nävesta Kids har träffats de gånger som församlingen har haft gudstjänst. Dessutom har vi 
ordnat familjegudstjänster, en på våren och två på hösten. Terminerna har avslutats 
tillsammans med de andra barngrupperna. På våren var det gökotta i Tärnqvists trädgård 
och i december en julfest med julvandring. 
Nävsta Kids samlar en trogen grupp barn även om antalet barn på samlingarna varierar 
mycket.  



Efter en gemensam stund med alla som kommer till gudstjänsten har ledare och barn gått 
iväg för en egen stund. Vi är tillsammans i något av lek- och pysselrummen. Vid något tillfälle 
när de vuxna satt runt fikaborden ordnade vi Nävesta Kids i kyrksalen. Varje samling har 
innehållit någon form av undervisning och berättelse utifrån bibeln. Vi har använt oss av ett 
material som kallas Himmelrik. Under vårterminen prövade vi oss och märkte att alla idéer 
och förslag som den innehöll inte passade för vår grupp men vi uppskattar det mycket och 
vill gärna fortsätta med det. Vi sjunger, ber och pysslar också när vi träffas. Till vår hjälp har 
vi cd-spelare, bönelåda och pysselidéer från ledarmaterialet. Det har varit mycket viktigt för 
oss att alla barn ska trivas även de som inte gillar att pyssla. Därför har vi försökt att leka och 
tävla med barnen lite mer i år.  
Vi ledare har önskat att samla in pengar till något viktigt ändamål. Dock har vi inte bestämt 
till vad så ännu. Därför har detta uteblivit.  
Behovet av kommunikation mellan ledare och föräldrar har varit viktigt. Därför har Nävesta 
Kids en Facebooksida där det står lite av vad vi har gjort. Där kan vi även skicka ut 
information.  
 

/Ann Torstadius 
 
 
 
Styrelsen 
Det har hållits ett årsmöte och 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  
 Ann Torstadius Nävesta Kids 
 
Styrelsen har förutom att följa utvecklingen i grupperna och planera gemensamma 
aktiviteter också initierat ett samtal med Svenska kyrkan om ett arbete under 2017 för 
tonåringar i Ekeby.  
 
Statistik över verksamhetsåret 2016.  
Vi har varit 29 medlemmar1 varav 20 medlemmar i åldern 7-25 år. 
Det har varit 94 deltagare2 i vår verksamhet under året. Av de deltagarna är 85 stycken icke 
församlingsmedlemmar.  
 
  Deltagare  Ledare 
 vt ht vt ht 
Lillträff 36 30 1 1 
Scout 18 25 6 6   
Nävesta Kids  12 16 2 4 

                                                 
1 Som medlem räknas den som under året betalt medlemsavgift eller medgivit medlemskap, dvs tagit aktiv 

ställning för medlemskap      
2 Som deltagare räknas den som deltagit minst tre gånger i gruppen under terminen. 



 
 
 
Antal samlingar per termin: 
 vt ht 
Lillträff 18 15   
Scout 17   12     
Nävesta Kids 8  8   
 
 
Ett stort TACK till alla som varit ledare under året.  
  
Boskulla den 5 januari 2017 
 
EvaLott Sörsäter Olsson 
 


