Församlingsmöte för Ekeby baptistförsamling, Nävestakyrkan
Den 25 april 2021 kl 11.00
Digitalt möte via Zoom
1. Uppkoppling: Församlingsmedlemmarna kom in i mötet genom länk
utskickad via vårt veckomail. Efter att ha hjälpt varandra hade vi
ljudkontakt med nästan alla. Detta protokoll skickas särskilt ut till de som
ville vara med men inte kunde.
2. Från styrelsen: Roland berättade om vad som sagts vid det senaste
styrelsemötet. Detta var att:
- Församlingens pastor använder tiden som blir över under pandemin
till att ha extra utrymme för själavård och för inläsning, just nu av
ledarskap.
- Det gemensamma valborgsfirandet i byn ställs in pga pandemin.
- Tidningen Påskdagen delats ut i ungefär 350 ex i byn. Vi har inte fått
så många kommentarer om detta. De få vi har fått har dock varit
positiva.
- Konfagruppen som vi bjudit in till inför hösten kommer troligen inte
bli av eftersom några av ungdomarna i den åldern har hittat andra
konfagrupper – vilket vi ju är glada för. Om vi inte har konfa föreslår
styrelsen att vi bjuder in till Alpha istället.
- Torsdagens bönesamlingar numera är dubblerad i förhoppningen att
två olika tider ska göra att fler får möjlighet att vara med.
- Ekonomin i församlingen ser bra ut och vi ligger något över
insamlingsbudget.
Intäkter: 138 435, Kostnader 98 229, Överskott 40 206 kr
Insamlingsbudget tom mars: 88 935 vilket är 7 935 kr över budget.
3. Från Lyssnarna: I församlingen finns gruppen som kallas Lyssnarna och
som består av församlingens pastor samt Ann Torstadius, Anita Dahlberg
och Micke Lithell. Utifrån framtidsdrömmen om att få fortsätta
välkomna människor till församlingen har gruppen läst och talat med
varandra utifrån häftet ”Bro till tro” som beskriver ett ganska okonstlat
sätt att dela sin tro. Styrelsen har beslutat att köpa in ett sådant häfte till
varje hushåll i församlingen, samt att ge utrymme för det temat under
hösten i våra gudstjänster.

4. Från Equmeniakyrkan: Under veckan som föregick församlingsmötet
sände Equmenia fyra gudstjänster med våra riksevangelister.
Församlingen uppmärksammades på dessa för den som ville delta i fina
gudstjänster och samtidigt få en bild av vårt sammanhang.
5. Missionssatsningen: Jonas Bertilsson redogjorde för vårt nya
engagemang i Open Doors. Missionsgruppen (Jonas Bertilsson, Hanna
Lundkvist, Ida Örnberg och Göran Tärnqvist) gav två förslag till
församlingsmötet. Dels att aktivt stödja projektet ”Aldrig glömd” som
uppmärksammar de tio länder där förföljelse mot kristna är som svårast,
och dels att avsätta 2000 kr i månaden i stöd för detta under 2021 från
och med april månad. Församlingsmötet beslutade i enlighet med detta.
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