Vad behöver vi och vad behöver andra för att vi ska växa som
församling?
Start upp efter pandemin
•
•

•
•
•

Vi behöver samlas och träffas och fira gudstjänster tillsammans.
Det finns en stor uppbyggd längtan efter gemenskap under pandemin. Många som inte
normalt deltar i våra gudstjänster har sett dem via Facebook. Detta gör att vi borde ha goda
möjlighet nå fler i Ekeby och kunna växa. Hur går vi vidare?
Vi behöver nya kontaktytor i Ekeby.
Vi behöver påminna Ekebybor att vi finns som församling, att vi är växande och inte så små
längre
Hur ser samhället ut när vi kommer ut från pandemin?
Livsproblem och djupa problem som hänt under Pandemin.
Kan vi hitta vägar att möte människorna som har sådana frågor

Växa
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bygga relationer i sin vardag med grannar och vänner
Ta med en granne/vän till husgrupp, glasscafé, grillfest, kakbuffe, hemgrupp etc
Skapa en kultur i samhället för att längta till gemenskapen/kyrkan
Nå både de som idag åker till församlingar på annan ort och de som inte är troende
Vi behöver en inre växande
Vi behöver visa att vi är en öppen och välkommande församling för boende i Ekeby.
Dela ut tidningen PåskDagen med ett infobrev om församlingen, gudstjänsterna mm
Alla nya har känt sig välkomnade och sedda i församlingen.
Viktigt att behåller vi denna välkomnade kultur i församlingen när den blir större.
Kanske kan vi försöka få in ett tankesätt/beteende att vi försöker vara öppna för att
prata/umgås med andra än samma personer varje söndag för att undvika att någon hamnar
utanför.
Ett förslag är att kika i medlemslistan och fundera på vad man känner till om de personer
som står där och tänka vad man själv kan påverka för att få personer att känna sig sedda,
hörda och delaktiga i församlingen.
Viktigt att vi ser och möter de personer som är ensamma, som inte har nära familj eller
vänner att umgås med.
Hur bygger vi relationer och får en fördjupad kontakt/gemenskap med föräldrarna till
scouterna? Förr hade vi Luciafest och julfest som en kontaktpunkt, vi bör försöka att hitta
nya vägar.
Öppna verksamheter som glasscafé, kakbuffe och grillfester kan vara en bra utgångspunkt för
samtal och relationsbygge.

Vad tänker du om samlingar för tonåringar, om samlingar för
daglediga och om hemgrupper?
Tonår
•
•
•
•
•

Tweens bör fortsätta och utvecklas tillsammans med Fylstakyrkan
Kanske skapa en tonårsgrupp för högstadieålder, kanske tillsammans med Fylstakyrkan så att
relationer som knutits i Tweens kan behållas.
Förslag på omstart för Nävesta Cafe, en öppen ungdomsgård i Ekeby för tonåringar för att
fånga de ungdomar som inte gillar ”programverksamhet” som Tweens/Tonår
Skapa utrymmen och förutsättningar för delaktighet tonåringar i gudstjänsterna
Hemgrupper för tonåringar?

Hemgrupper
•
•

Får tänka lite annorlunda om vi växer lite till, kanske dags för husgrupper då, men inte nu.
Förslag på återkommande samlingar på olika ställen. Viktigt att mötas på andra platser än
kyrkan. Behöver inte vara ett officiellt möte. Olika delar i församlingen träffas i 1: a hand.
Bygger på att man under tid är samma grupp för att skapa ett förtroende.

Daglediga
•
•

Förslag: Bokcirkel, Stickcafé, städdag, arbetsdag
Vi vill väldigt mycket.

Hur odlar vi enkelhet, personlighet och glädje i vår gemenskap?
•
•
•
•
•
•
•

Värna om vår varma gemenskap även när vi växer
Vi behöver ett inre växande för att fortsätta utvecklas som kristna
Ta hand om och uppmuntra varandra
Se och hälsa på alla i gudstjänster och kyrkfika
Ansvarsfull gemenskap där vi bär och stöttar varandra
Jobba med att bygga kultur och påminna varandra där alla blir delaktiga
Se även svar på första frågan

