
Årsberättelse för 2019 

Ekeby Baptistförsamling  

  

 

Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves. 

Ps 127:1 

2019 var i Nävestakyrkan ett år av byggande. Hela våren präglades vårt program av ombyggnationen 

av köket, cafédelen och den nya entrén. Och det ska nog i ärlighetens namn sägas att det var vi som 

byggde det, om än med hjälp av några snickare.  

Men vi tror att vi har byggt tillsammans med Herren, som det står i texten, och att det därför inte 

kommer att vara förgäves.  

Varför byggde vi om? För att vi behövde mer plats. Varför behövde vi mer plats? För att vi under 

några år har blivit fler. Varför har vi blivit fler?  Det är inte lätt att svara på. Men vi vill ta emot 

varandra som gåvor från Gud och fortsätta arbeta för att Nävestakyrkan ska vara en plats där 

människor ser möjlighet att leva i gemenskap med Gud, i gemenskap med varandra och där vi 

fortsätter att göra plats för fler.  

 

Att bygga en lokal 

Under våren genomfördes det stora arbetet med att bygga ut den nya entrén, att byta ytskikt i den 

förstorade cafédelen och att bygga upp det nya större köket. Hela församlingen har varit delaktiga i 

arbetet på olika sätt med beslut, planering, praktiskt arbete och gåvor som gjort att vi behövde låna 

mindre än förväntat. I samband med grillfesten i inledningen av hösten invigdes så lokalerna och vi 

kan konstatera att de fyller sin funktion för församlingen under vanliga veckor, att vi ryms bättre när 

vi bjuder in hela Ekeby och att lokalerna används som ett utökat vardagsrum för människor i 

församlingen och i samhället. Nu tackar vi Gud för den lokal vi fått vara med och bygga under året.   

 

Att bygga en verksamhet 

Vi har under året fortsatt att mötas till gudstjänst varje söndag (i en rytm av Gudstjänst med barn 

och vuxna, Gudstjänst, Samtal och bön och Gudstjänst med nattvard). Församlingens pastor, Jonas 

Lundkvist, var under våren föräldraledig på delar av sin tjänst. Därför tillfrågade styrelsen några 

andra församlingsmedlemmar om att dela något i gudstjänsten. Det förtydligade det vi redan sett 

under våra Samtal och bön: att Gud har mycket att säga genom många av oss. Under hösten 

samlades vi till gudstjänst under temat ”Lyft blicken” för att se hur vi är en del av en större Kyrka och 

är burna av en större Gud. Vi har under året haft något färre samlingar med hela Ekeby inbjudet 

eftersom vi byggde om, men har under hösten bjudit in till grillfest och kakbuffé och varit uppåt 150 

personer här vid båda tillfällena.  Under hösten började en ny grupp samlas i kyrkan, som har som 

uppgift att aktivt försöka lyssna in Gud och människor och se hur det leder oss vidare i våra 

verksamheter och beslut. I kyrkan finns också varje vecka ett viktigt arbete för barn och unga. Det 



arbetet bedrivs rent tekniskt av föreningen Nävestakyrkans Ungdom, men vi vill ändå nämna det här 

med tacksamhet. Nu tackar vi Gud för den verksamhet vi fått vara med och bygga.  

 

Att bygga en gemenskap 

Under året har vi haft glädjen att välkomna tre nya medlemmar. Det var våra konfirmander John 

Henriksson, Love Neander och Emma Örnberg som också döptes under våren.  Eftersom ingen av 

församlingens medlemmar dött eller lämnat församlingen under 2019 betyder det att församlingen 

under året gått från 57 till 60 medlemmar. Vid årsskiftet 19/20 hade medelåldern i församlingen 

sjunkit till 44,73 år (vi har alltså tillsammans blivit 1,5 år yngre), medianen är på 42 år. Utöver de nya 

medlemmarna har ett antal människor som inte tidigare varit del av vår gemenskap kommit till 

gudstjänster och fortsatt komma tillbaka. Alla dessa nya kontakter är en gåva till oss som påminner 

oss om att vi sagt vi vill forma vår församling så att det finns plats för fler. Det finns också flera 

vuxna, och en stor och växande grupp barn som är viktiga för oss. Även om de inte är medlemmar i 

föreningen så är de verkligen är värdefull del av gemenskapen.  

I början av hösten åkte församlingen på en gemenskapshelg till Gultebogården. Förutom god mat 

och god gemenskap så hade vi där också ett samtal om vad det innebär att vi är en växande 

församling. Vi pratade om att det blir viktigare med tydlighet när gemenskapen växer och om 

utmaningen att hitta sina roller. Vi konstaterade att det alltid gungar i båten när någon ny kliver i, 

men att vi inte är församling främst genom att alla är överens, utan när vi på ett medvetet och 

kärleksfullt sätt acceptera och jobba med våra olikheter och spänningar. Nu tackar vi Gud för den 

gemenskap vi fått vara med och bygga.  

 

Att bygga en församling 

Församlingen är där människor och verksamheter samlas runt och formas av Jesus. Det arbetet har 

under året letts av styrelsen med Roland Davidsson som ordförande. I styrelsen har även Ann 

Davidsson, Lisbeth Larsson, Erik Neander, Stig Olsson (kassör), Elin Tärnqvist, Göran Tärnqvist, Gustaf 

Örnberg och Jörgen Örnberg suttit. Jonas Lundkvist har som anställd suttit med vid sammanträdena 

och varit styrelsens sekreterare.  

Jonas Lundkvist har varit anställd i församlingen som pastor på 60% under våren (den terminen var 

dock Jonas föräldraledig på halva sin tjänst). Under hösten har Jonas arbetet 50 %. Arbetsuppgifter 

har under året främst varit gudstjänster, scouter och den öppna förskolan Lillträffen, samt under 

våren en liten konfirmandgrupp. Till det har det kommit tid i samtal med människor, administration, 

kontakt med Equmeniakyrkan och bön för och med församlingen.   

 

Nu tackar vi Gud för att fått vara med och bygga den här församlingen under ytterligare ett år, med 

Jesus själv som Herre och hörnsten. Det har inte varit förgäves.  

  

Ekeby den 26 januari 2020 

Jonas Lundkvist 


