
Församlingsmöte för Ekeby Baptostförsamling, Nävestakyrkan 

Söndagen den 17 november 2019 

 

Barn och nattvard 

Roland Davidsson (RD) redogjorde för frågan om barnens plats i nattvardsfirandet. Den senaste tiden 

har de barn som velat kommit in precis vid utdelandet och sedan gått igen. Nattvardsfirandet är ett 

erbjudande om gemenskap med Jesus Kristus och med den lokala församlingen och Kyrkan i stort. 

Det finns plats för barn både i Jesu och i församlingen famn, och därför vill vi ge plats för barnen 

också i nattvardsfirandet. Vi ser dock att det har varit svårt att förstå vad nattvarden är om barnen 

bara kommer till utdelandet. Fortsättningsvis kommer barnen att erbjudas att komma in från 

Nävesta kids så att de är med hela vägen från inbjudan, över böner och instiftelseord, fridshälsning 

och utdelande så att de får helheten.  

I samband med samtalet om nattvard berättade RD också att styrelsen tagit beslutet att helt övergå 

till druvjuice för att inte göra det svårt för människor som har eller haft alkoholproblem och som kan 

frestas av smaken av vin.  

 

Program under våren 

RD uppmärksammade församlingen på vilka som sitter i programgruppen (Ann Davidsson, Lisbeth 

Larsson, Jonas Bertilsson, Gustaf Örnberg och Jonas Lundkvist) och att förslag om program för våren 

kan lämnas till dessa.  

 

Gemenskapshelg 

RD lyfte frågan om hur församlingen upplevt Gultebogården som plats för Gemenskapshelgen under 

hösten. Samtalet rörde sig om att platsen var vacker, men att det fanns för lite boendemöjligheter. 

Församlingsmötet beslutade att ge församlingsstyrelsen i uppdrag att om möjligt boka 

Stenbodagården för kommande Gemenskapshelg.  

 

Fredagsfys 

Jonas Lundkvist (JL) berättade om en tanke som kommit om att samlas på fredagseftermiddagar och 

sporta tillsammans barn och vuxna. Många har uttryckt att det är en god tanke, men än är det ingen 

som sagt att han eller hon vill vara med och ansvara för en sådan samling. Idén får vänta till dess att 

någon eller några känner att de kan ansvara för samlingen.  

 

 



Städinstruktioner 

RD redogjorde för de uppdaterade städinstruktionerna som nu finns i städskrubben i nya entrén och 

på hemsidan. Särskilt lyftes att städansvaret börjar måndag fm och slutar söndag em. Det betyder att 

de som städar gör det innan samlingar, de som ansvarar för samlingen ser till att det är hyfsat 

efteråt. Vi har också sett att det finns möss i kyrkan. Fam Torstadius har skaffat fällor för att råda bot 

på detta.  

 

Ordningen i det nya köket 

EvaLott Sörsäter Olsson har skapat ordning i det nya kökets lådor. Var allting finns är uppskrivet på 

listor. På sikt kommer också lådorna att märkas för att förtydliga vad som finns var. Församlingen 

uppmärksammades på att inte lämna tändstickor eller sockerskålar framme på köksbänkarna. Båda 

delarna är lite för lockande för barn. 

 

Övriga frågor 

Ann Torstadius (AT) bjöd in till att delta i den bönesamling som hålls i kyrkan varje torsdag kl 19. 

AT efterlyste också fler ledare till Nävesta kids. Ledare som kan pyssla finns. Särskilt ledare som kan 

hitta på fartiga lekar och uppdrag till barnen efterfrågades.  

Emma Olofsson bjöd in till kören som kommer att sjunga på första advent.  

Susanne Bronegård berättade tillsammans med JL om Tweens som nystartar tillsammans med 

Fystakyrkan den 22/11.   
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