
ÅRSBERÄTTELSE FÖR NÄVESTAKYRKANS UNGDOM 2018 

Nävestakyrkans Ungdom är barn- och ungdomsarbetet som lever och formas i gemenskap med 
Nävestakyrkan i Ekeby. Organisatoriskt är det också en del av det nationella arbetet i och genom 
Equmenia. 
 

Jesus sa: Låt barnen komma till mig. Som en del av det uppdraget och som en del av vår omsorg 
och kärlek till barn vi har och möter, så har vi format ett antal platser och gemenskaper där vi 
tror att barn och unga växer i gemenskap med Jesus och varandra, för att citera Equmenias 
ledord. 
 

Här följer nu en redogörelse för dessa.  
 

Gudstjänster med barn och vuxna 
Under året har vi mötts ungefär en gång i månaden till gudstjänster med barn och vuxna. Ett 
särskilt minne från året är gudstjänsten i samband med församlingens gemenskapsdag där 
barnen var en del av nattvardsfirandet och två barn delade ut gåvorna. Många av oss anade i 
det en helig stund. 
 

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 grillfest, 
tacokvällar m.m. I samband med gruppernas julavslutning bjöds också barn och föräldrar in till 
en julsamling, lotterier och fika. Det vi har bjudit in till har alltid blivit av och blivit uppskattat så 
när som på den äventyrsvandring vi fick ställa in med kort varsel på grund av stormvindar.  
 

Under året som gått har de återkommande verksamheterna varit den öppna förskolan 
Lillträffen, Nävesta Kids, scout, Tweens och den nya konfirmandgruppen under hösten.  
 

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

 
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. 
Antalet deltagare varierar från en termin till annan. Under året har vi dock haft god uppslutning,  

 

/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.  
 



Vårterminen startade med inomhusaktivitet som att ”Hitta kartan”, pyssel inför Alla hjärtans 
dag, tårtmästerskap och ”Sant eller falskt”. En kväll, ”Skärpning”, ägnades åt knivkunskap och 
att träna på att bryna knivar. Medan det ännu var vinter, hade vi uteaktiviteter vid två tillfällen. 
En med pulkaåkning i skidbacken i Kvarntorp och en med att göra snöskulpturer och snölyktor i 
kramsnö utanför kyrkan. 
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 4 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. 
Nävesta scout deltog i scoutlägret ”Sten-Sax-Påse” tillsammans med scoutkårer från Vintrosa, 
Betel, Hovsta frikyrkoförsamlingar och Mikaeli församling. Lägret byggdes upp på Järle Gård som 
upplät mark och tillhandahöll färskvatten och ett mindre kylrum. I övrigt restes tält för boende 
och maten lagades utomhus av ledare och scouter tillsammans. Bad erbjöds i Järlån och det blev 
många bad per dag då dagstermeraturen stadigt låg över 25°. Från Nävesta var Leif Granat och 
Rikard Davidsson med som ledare och fyra scouter deltog.  
Höstterminen började med uteaktiviteter på hajkplatsen till oktober månads slut, därefter 
inomhus i kyrkan. Temat för andakterna i början av terminen var ”de fyra elementen”. Jonas 
ansvarade för dem och för andakterna i övrigt under båda terminerna.  Aktiviteter på 
hajkplatsen var t.ex. ”att använda kniv, såg och yxa” och att göra upp eld. En kväll klättrades det 
på vägg och hinderbana i Norrgården. I november fortsatte terminen med tema ”Trolleri” och 
till advent tillverkades trä-änglar med guld, silver och koppardetaljer och bakades pepparkakor. 
Terminen avslutades med julfest där Jonas talade med en ängel som besökte oss, 
traditionsenligt luciafika och lotterier.  
Ledare under året har varit Jonas Lundkvist, Leif Granat, Ethel Davidsson, Rikard Davidsson, och 
som extra resurs och ersättare Göran Tärnqvist. Dessutom var Johanna Lindström ledare under 
vårterminen. 
 

/Ethel Davidsson 
 
Nävesta Kids 
Nävesta Kids har under året som gått provat att dela in barnen i två grupper eftersom antalet 
barn stadigt har ökat de senaste åren och fler ledare har kommit till. På vårterminen hade vi 13 
samlingar och på höstterminen 9. Därutöver har vi haft två gudstjänster för barn och vuxna på 
vårterminen och tre på höstterminen. 17 barn kom på vårterminen och 19 på höstterminen.  
Barnen som kommer till Nävesta Kids har vi under vårterminen valt att dela in i två grupper. På 
våren fick den yngre gruppen heta miniKids med ålders spannet på 0-6 år. Till hösten fick 
gruppen heta den yngre gruppen eftersom vi ansåg att de helt minsta barnen inte kunde vara 
med utan fick tas om hand av sina föräldrar. Ofta har samlingarna följt ett mönster med 
berättelse, sång och bön och mycket pyssel men ledarna har ändå yttryckt att de har kunnat 
vara spontana.  
Den andra gruppen har haft en längre samling med bibelberättelse och samtal. Det har varit bön 
med hjälp av bönelådan och barnens böner och även i den här gruppen har det varit mycket 
pyssel. Därtill har barnen vissa gången kunnat leka med bilbana, innebandy och liknande 
rörligare lekar.  
Den totala upplevelsen av Nävesta Kids sett från ledarnas sida är att det har fungerat bra och vi 
tror att mycket beror på att ledarantalet har ökat och att vi har haft två grupper. Det är med 



stor tacksamhet som vi har märkt att de oroliga samlingar som vi haft föregående år har kunnat 
förändras till mer rofyllda. 
Ledare under året har varit Susanne Bronegård, Ida Örnberg, Anna Henriksson, Sune Davidsson, 
Göran Tärnqvist, Emma Örnberg, Jonas Bertilsson, Jörgen Örnberg, Malin och John Brauer, 
Hanna Lundqvist samt Ann Torstadius. 
 

/Ann Torstadius 
 
 
Tweens 
Under våren och hösten har vi jobbat vidare med Tweens tillsammans med Larslundskyrkan. 
Gruppen har träffats minst en gång i månaden under terminerna och stora delar av gänget var 
också på lägret sommarsmajl på Hjälmargården. Det har varit mellan fem och femton besökare 
varje gång och vi har roat oss med allt från försvunna diamanten i lajvformat till sockvars, 
tårtbakartävling och möjlighet att bara hänga. I slutet av kvällen har vi alltid haft en andakt där 
vi märkt att barnen (om man fortfarande kan kalla dem det) gärna är med och delar med sig av 
sina tankar och funderingar.  
 

/Jonas Lundkvist 
 
Styrelsen 
Det har hållits ett årsmöte och några 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 och Tweens 
 Ann Torstadius Nävesta Kids 
 
Statistik över verksamhetsåret 2018  
Vi har 21 medlemmar1 i åldern 7-25 år, vilket är färre än fjolåret, då vi jobbade aktivt för att få 
in alla scouters medlemskap. 
 
Det har varit 56 deltagare2 i vår verksamhet under året. Av de deltagarna är 38 stycken icke 
församlingsmedlemmar.  
 
Ett stort TACK till alla som varit ledare under året.  
  
 
EvaLott Sörsäter Olsson 
 

                                                 
1 Som medlem räknas den som under året betalt medlemsavgift eller genom underskrift tagit aktiv ställning för 
medlemskap      
2 Som deltagare räknas den som deltagit minst tre gånger i gruppen under en termin. 


