Årsberättelse för 2022
Ekeby Baptistförsamling

För människor som hellre tittar framåt än bakåt kan årsberättelser kännas lite stela. Händelser och
siffror och namn från året som har gått. Det ligger ju redan bakom! Är det inte bättre att vi lägger
vår tid och bön på det som ligger framför?
Jag skulle vara benägen att hålla med om det inte vore för att Bibeln ger en annan bild. Den som
läser Nehemja möts av sida upp och sida ner av det som varit. Där finns förteckningar om vad man
byggt och vem som gjorde det, långa listor om hur många man var i varje familj. Stolta beskrivningar
av gudstjänster och ärliga beskrivningar av interna konflikter.
Nehemja är inte den roligaste boken i Bibeln, men den finns där. Varför? För att varje siffra var en
människa och varje människa var viktig för Gud.
Så lyfter Nehemja till slut hela sin långa sammanställning och skriver: ”Min Gud, kom ihåg detta och
räkna mig det till godo.” (Neh. 13:31b)
Nu lyfter också vi fram vår redogörelse inför Gud i både ärlighet och tacksamhet och i vetskap om att
alla siffror och händelser beskriver människor och möten i Guds närhet.

Under året har församlingen fortsatt leva med våra Vägmärken. De är mål vi sträcker oss mot och
företeelser som vi tror kommer oftare när vi blir mer den församling vi vill vara. Dessa får
tillsammans med rubrikerna församlingsboken, lokalerna och ekonomi, utgöra grunden för denna
årsberättelse.

Vi vill leva öppna för Gud
Under året har samhället delvis varit fortsatt nedstängt på grund av pandemin. Men viljan att leva
öppna för Gud har lett oss till andra former och platser för möten. Under våren, när restriktioner
gjorde det svårt för oss att fira gudstjänst i tillsammans i kyrksalen sände vi i stället gudstjänster över
Facebook. Där kunde vi mötas och vi såg även att många människor som annars inte kommer till
våra gudstjänster följde sändningarna. Även våra bönesamlingar på torsdagarna har under året
delvis varit digitala. Det är inte samma sak att be framför en skärm som att be i samma rum, men det
är bättre än att inte kunna dela bönen alls. Under hösten, när vi kunde ses igen prövade vi att byta ut
formen Samtal och bön som vi haft några år till att i stället mötas i hemgrupper en söndag i
månaden. Syftet var att ge utrymme för personligt delande och gemensam bön. I slutet av terminen
beslutade vi att fortsätta med den formen – eftersom vi tror att det är en form som bland annat
hjälper oss att öppna våra vardagsliv för Gud och varandra.
Till det kommer också de stunder vi mött Gud enskilt, eller då vi längtat efter Gud. De stunderna är
svåra att beskriva här, men är ändå liksom själen i vår vilja att leva öppna för Gud.

Vi vill leva öppna för människor
När Paulus skriver till en av de första församlingarna, den i Galatien, skriver han: Bär varandras
bördor. (Gal. 6:2) Att leva så nära varandra så att vi anar de bördorna och kan hjälpa varandra bära
dem är en del av en församlings kallelse. Under det här året har det funnits sådana bördor i
församlingen. Det har handlat både om ohälsa och om oro för sin egen situation eller andras. Ingen
har vetat allt om alla och det är som det ska, men glimtvis har vi fått ana saker om varandra och
burit varandra i det.
Vi har också under hösten kunnat anordna både en grillfest och en kakbuffé. Responsen från byn har
som vanligt varit god och människor har uttryckt att de saknat att möta andra under pandemin.
Under året har vi också valt att påminna oss om att världen är större än vår vardagsvärld då vi tagit
beslut om att som församling engagera oss i Open Doors. Vi har gjort det genom att på exempelvis
torsdagsbönerna följa deras bönekalender, vi har haft gudstjänster där vi talat om Open Doors och
valt att gå in i ett regelbundet givande till organisationen.
Även här finns det sådant som inte går att sammanfatta i en gemensam text. Möten som vi har med
grannar, arbetskamrater och vänner är inte något annat än vårt liv med Jesus utan en del av det liv
han lever genom oss.

Vi vill leva så att människor öppnar sig för Gud
Vårens gudstjänster på Facebook såg vi som en möjlighet att visa för människor hur vi uppfattar livet
med Jesus. Vi beslutade därför att fortsätta med någon sådan sändning varje termin även då vi fått
möjlighet att se fysiskt igen.
Inför hösten delade vi ut boken BRO till tro i församlingen. Ett litet häfte som handlar om hur Böner,
Relationer och de Ord vi använder för att beskriva vår tro kan hjälpa människor att själva öppna sig
för Gud. I församlingsstyrelsen återkom vi också till ett samtal om hur vi välkomnar nya människor in
i gemenskapen och såg hur många olika steg som ligger i det.
Under året har vi också jobbat aktivt med att hitta nya former för vårt Nävesta kids, vårt arbete för
att bjuda in våra barn i gemenskap med Gud och varandra. Det har lett till att vi prövat en ny form
med åldersindelade grupper och vi har också börjar söka efter någon att anställa för barnens skull. Vi
är på inget sätt klara med det arbetet men vi försöker följa våra vägmärken och röra oss i rätt
riktning.
Kan det vara så att människor genom detta och annat vi gjort öppnat en dörr på glänt till Gud? Det
vet vi sällan. Men utifrån vår förmåga och kreativitet vill vi fortsätta försöka skapa stunder och
miljöer där människor kan ana att de är älskade och sökta av Gud.

Församlingsboken
Under året har vi haft glädjen att välkomna Emma Bergman i församlingen, och har också fått ta
avsked av Kerstin Davidsson. Detta betyder att församlingen vid årets slut hade 62 medlemmar.
Medelåldern i församlingen har stigit med ett sjunkit till 45,8 år, medianen är på 44,5 år. Utöver
medlemmarna finns förstås flera barn och vuxna som är viktiga för oss. Även om de inte är
medlemmar i föreningen så är de en del av gemenskapen.

Församlingens arbete har under året letts av styrelsen med Roland Davidsson som ordförande. I
styrelsen har även Jonas Bertilsson, Rodney Dahlberg, Ann Davidsson, Lisbeth Larsson, Elisabeth
Lithell, Erik Neander, Stig Olsson (kassör), Elin Tärnqvist, Göran Tärnqvist 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 50%.

Lokaler
Nehemja och hans folk byggde murar. Under året har vi inte byggt så mycket på våra lokaler som vi
gjorde föregående år, men vi är tacksamma för den nya entrén och cafédelen och ser fram emot att
få fylla dem med liv. Under året har en utvändig målning av kyrkan påbörjats och planerna på att
bygga en större parkeringsplats väntar på att sjösättas.

Ekonomi
Ekonomin finns redovisad i den ekonomiska rapporten. Vi kan dock se att vi även i år har samlat in
det vi har behövt och lite till, detta trots att vi under året började ge bidrag månadsvis till Open
Doors. Överskottet har bland annat gjort det möjligt att förnya instrument och tekniskt material som
behövts för att underlätta för våra musiker i gudstjänsten och för de som följt våra gudstjänster
digitalt. Vi är oerhört tacksamma för en ekonomi som gör det möjligt för oss att fundera på vilka
satsningar vi vill göra inför året som kommer.

Vår Gud, kom ihåg detta. Räkna oss det till godo och led oss vidare in i ett nytt år med dig.

Jonas Lundkvist
Ekeby den 27 januari 2022

