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#1 Gemenskapshelg Gultebogården:
Synpunkter från gemenskapshelgen där deltagarna tyckte att det var en bra helg. Gott att få samlas 
och ha tid för längre pratstunder. En positiv känsla till platsen som var mysig, lagom stor och med 
ett fräscht kök. Under helgen diskuterades ”vi har blivit fler och vad gör det med oss?”. Det är fint, 
trevligt och väldigt mycket glädje i att växa som församling men samtidigt är det också en utmaning
att bli fler. Det är naturligt att detta ger med sig en del förändringar men som församling vill vi öva 
oss i kärlek och förlåtelse i allt detta. Inför nästa års gemenskapshelg så kan det vara bra att tänka på
att lägga de djupare diskussionerna tidigare under dagen på lördagen.

#2 Från styrelsen:
I samband med det senaste styrelsemötet så diskuterades det att det finns saker inom församlingens 
väggar som behöver styras upp. En av dessa saker (som redan påbörjats) är att det finns en officiell 
lista gällande projektoransvar i samband med gudstjänsterna, det behöver skrivas en städinstruktion 
som underlättar för städgrupperna samt att det överlag behöver styras upp var saker ska vara i 
kyrkan (extrastolar, städutrustning, scoutgrejer mm). Om var sak har sin plats blir det lättare att 
hålla ordning i köket och andra ytor.

Stig hälsar från ekonomisidan att Nävestakyrkan nu har tagit ett lån på 450 000 kr från banken, på 
10 år, som ska täcka det senaste årets ombyggnationer. Tack till alla dem som under tiden har legat 
ute med pengar!

Med hjälp från församlingens mentor, Daniel Strömner, har styrelsen kommit fram till att det är bra 
om kyrkan har en grupp vars uppgift är att ställa teologiska frågor och fundera på var församlingen 
är på väg. Denna grupp har kallats samman och består av Ann Torstadius, Anita Dahlberg, Micke 
Lithell samt pastor Jonas. Första mötet har avklarats och gruppen kommer att fortsätta att träffas 
regelbundet och förmedla sina tankar och funderingar vidare till styrelsen. Gruppen finns för att 
kunna lyssna in Gud bättre, vad vill Gud med vår församling? Hur utmanar Gud oss? Helt enkelt 
lyssna in och förmedla vad som sägs och händer och även ifrågasätta olika saker vid behov.
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