ÅRSBERÄTTELSE FÖR NÄVESTAKYRKANS UNGDOM 2019
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.
Här ovan står Equmenias fyra ledord. Kärlek, gemenskap, lärjungaskap och växande. På många
sätt är det ledorden också för vår lokalförening. I vårt arbete med Nävesta Kids, Lillträffen, Scout
och Tweens så försöker vi skapa tider och platser där barn och unga:
- upplever sig älskade och där de uppmuntras att leva kärleksfullt mot andra
- blir en del av en gemenskap där de är önskade, efterfrågade och där de själva bidrar
utifrån sina gåvor och erfarenheter
- får höra om Jesus och får en möjlighet att utforska och uppleva vad ett liv med honom
innebär
- genom allt ovanstående får möjlighet att växa och utvecklas.
Här följer nu en redogörelse över hur detta sett ut i praktiken under 2019.
Under året som gått har de återkommande verksamheterna varit den öppna förskolan
Lillträffen, Nävesta Kids, scout, Tweens och konfirmandgruppen under ht 18 - vt 19. Till det
kommer också Gudstjänsterna för barn och vuxna. Detta är egentligen församlingens
verksamhet, men eftersom den riktar sig till barn tas den med här.
Gudstjänster med barn och vuxna
Under året har församlingen mötts ungefär en gång i månaden till gudstjänster med barn och
vuxna. Tydligt för 2019 är att ledarna för Nävesta kids tagit ett större ansvar för dessa
gudstjänster. Det beror delvis på att församlingens pastor varit barnledig, men framförallt för
att ledarna har massor av kunskap och tankar om dessa gudstjänster som vi ville ta vara på. Ett
särskilt minne från året var när ett av barnen stod vid ljusbäraren en gudstjänst och gjorde
erfarenheten att Guds hjärta är som ett stort ljus: ”Det lyser, men brinner aldrig upp.”
Jonas Lundkvist
Lillträffen
Lillträffen har varit öppen 9-12 både vanliga fredagar och vid 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.
Det har varit en ganska liten, men trogen skara som kommit under året. Framförallt har det varit
pappor som kommit och uppskattat de lite vuxnare samtalen runt fikaborden.
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. Under båda terminerna har det varit 15-20 scouter vid varje
tillfälle. 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 inomhusaktiviteter och pga. ombyggnation av cafédelen
genomfördes aktiviteterna i kyrksalen. Där fick allt planeras för helgrupp och utan vatten och
tillgång till kök, men med fantasi, tålamod, och framtidsutsikter på ännu bättre lokaler gick det
att få till bra scoutkvällar. Aktiviteterna bestod av t.ex. ”Vi flyger” då vi pratade om olika fåglar
och sedan byggde pappersplan som provflögs från läktaren. Vidare hade vi ”Återbruk” där
förpackningar m.m. blev söta, fantasifulla och förskräckliga djur och moster. Inför påsken
gjordens ”Vårpyssel” med Foam Clay lera. Medan det ännu var vinter, hade vi uteaktiviteter vid
två tillfällen. Ett med pulka-åkning i skidbacken i Kvarntorp och ett vinterbesök på hajkplatsen.
När vårterminen övergick i vår flyttade scouterna ut till hajkplatsen där aktiviteterna bestod av
att laga, bygga och att skapa av vad naturen gav. Vårterminen avslutades med hajk, där 8
scouter deltog på kvällen och 5 levde lägerliv på hajkplatsen och sov över i vindskydden. Planen
att hålla Gökotta på Hajkplatsen gick om intet pga. regn och scouterna hämtades hem efter
frukost och packning.
Höstterminen började med uteaktiviteter på hajkplatsen och efter novemberlovet flyttade vi in
i kyrkan. Jonas har haft ansvar för andakterna och temat har varit märkliga platser och fenomen
runt vår jord. Aktiviteter på hajkplatsen var t.ex. ”att göra en vandringsstav och aktiviteterna
har varit en tävlingskväll med ”Klara färdiga res”, ”Världens mat” m.m. och att göra fina söljor i
renhorn att använda till våra halsdukar. Renhorn från svenska renar som Jonas sparat och nu
delat med sig av till scouterna. Inför advent bakades det traditionsenligt med pepparsdeg och
sedan med saltdeg som blev till julgransprydnader. Terminen avslutades med julavslutning en
tisdagskväll i advent där föräldrar och syskon inbjöds att vara med och det samlades ca 50
personer. Jonas inledde med att påminna om alla märkliga platser vi fått höra om och om Guds
kärlek till oss. Sedan tävlade vi i ett memory med bilder från terminen och avslutade med att
njuta av pepparkakorna som vi tidigare bakat.
Ledare under året har varit Leif Granat, Ethel Davidsson, Rikard Davidsson och på höstterminen
även Jonas Lundkvist som då var tillbaka från föräldraledighet. Som extra resurs och ersättare
har Göran Tärnqvist deltagit vid några tillfällen och Gustav Örnberg deltog på hajken.
Ethel Davidsson

Nävesta Kids
Nävesta Kids är församlingens söndagsskola och träffas de gånger som församlingen har
gudstjänst, vilket för det mesta är söndagar klockan 10. Under vårterminen träffades vi 13
gånger. Första halvan av terminen byggde församlingen om cafédelen. Därför kunde vi inte ha
tillgång till smårummen under den perioden. Några gånger har vi varit i övre salen men vi har
även varit utomhus samt i Ekeby skolas gympahall. Varje Nävesta Kids samling har innehållit
någon form av gemensam stund ofta med bibelberättelse och bön. Barnen har dessutom fått
pysslat, ritat och lekt både gemensamma lekar men även fritt. Vi har använt oss av
ledarmaterialet Himmelrik ibland men även format våra samlingar utifrån det som varje ledare
själv valt. Ledarna under våren har varit Anna Henriksson, Ida Örnberg, Emma Örnberg, Christina
Carlsson, Jonas Bertilsson, Sune Davidsson och Ann Torstadius. Jonas Lundqvist samt några
föräldrar har varit med och hållit i ett par samlingar i gympahallen. Utöver de vanliga Nävesta
Kids gångerna har vi tillsammans med musiker hållit i tre gudstjänster för stora och små.. Temat
på gudstjänsterna har varit bön, församlingen som en kropp samt tacksamhet. De har innehållit
drama, musik, besök av dockan Fia, bönestunder med målning och ballongsläpp från läktaren.
Under höstterminen har Nävesta Kids träffats 11 gånger. Ledare har Jonas Bertilsson, Ida
Örnberg, Sune Davidsson, Emma Örnberg, Anna Henriksson samt Ann Torstadius varit. Vi har
glatt oss över att kunna vara tillbaka i ungdomsvåningen och haft våra samlingar där. Vid ett
tillfälle träffades vi i Ekeby skolas gympahall.
Vi har haft självbild/identitet och lärjungaskap som tema på våra samlingar. Vi har pratat om att
vara trygg hos Gud, att inte vara perfekt, att vi hör ihop, hur man är en bra kompis, vad det
innebär att tro på Jesus. Dockan Fia har varit med vid några tillfällen och funderat tillsammans
med barn och ledare. Barnen har även fått baka. Församlingen har haft tre gudstjänster för små
och stora. De har Jonas Lundqvist ordnat tillsammans med några Nävesta Kids ledare samt
musiker.
Ann Torstadius

Tweens
Under våren och hösten har vi jobbat vidare med Tweens. Under våren tillsammans med
Larslundskyrkan och under hösten inleddes ett nytt arbetet tillsammans med Fylstakyrkan.
Vi är glada att vi har andra grupper att samarbeta med eftersom våra Tweens är för få för att bli
en egen grupp. Återkommande har varit inledande kladdkaka och en avslutande andakt.
Programmet däremellan har bestått i olika lekar och utmaningar. Ledare för gruppen har varit
Jonas Lundkvist samt Susanne och Gustaf Bronegård.
Jonas Lundkvist
Konfa
Även om Konfirmandarbetet organisatoriskt räknas som en del av församlingens arbete så
nämner vi det här eftersom det rör de barn och unga vi träffar i vår gemenskap. Tre av församlingens tonåringar deltog i konfirmandarbetet. Huvudsakligen bestod det i samtal och
undervisning i Nävestakyrkan, men vi gjorde också en resa en söndag för att besöka både en
karismatisk gudstjänst i Västerås och nunnorna på Mariagården.
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 2019
Vi hade 2019 19 medlemmar1 i åldern 7-25 år, vilket är två färre än i fjol. Eftersom det bara är
deltagare i åldern 7-25 som är intressanta ur bidragssynpunkt är det scouterna vi har tillfrågat
om att aktivt ta ställning för medlemskap. Av 28 scouter valde alltså ungefär två tredjedelar att
bli medlemmar.
Det har varit 57 deltagare2 i vår verksamhet under året. Av deltagarna är 42 stycken inte
församlingsmedlemmar.3
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.
3
Att vi anger detta beror på att det är en uppgift som efterfrågas i vår redovisning till Equmenia.

