
 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR NÄVESTAKYRKANS UNGDOM 2021 

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. 
 

Året 2021 var året då vi såg fram emot att få återstarta många av våra verksamheter efter ett 
års pandemi. Mycket kunde vi också starta om, men mycket formades också av att pandemin 
inte var över. Delvis har vi kunnat använda tiden till att reflektera över hur vi vill forma vår 
verksamhet. Delvis har vi kunnat genomföra den, om än med justerade former. Klart är i alla fall 
att inte minst under en pandemi behövs platser av glädje, hopp och gemenskap för barn och 
unga. Det har vi genom vår verksamhet försökt ge dem.  
 
Här följer nu en redogörelse över hur detta sett ut i praktiken under 2021.  
 
Under året som gått har de återkommande verksamheterna varit den öppna förskolan 
Lillträffen, Nävesta Kids, scout och Tweens. 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 gudstjänsterna med barn och vuxna hållits ungefär en gång i månaden. Digitalt 
när det behövdes och på plats i Nävestakyrkan när det var möjligt. Under året har Jörgen Lithell 
allt mer blivit en självklar del av församlingens gudstjänster med barnen. Utifrån det har vi fått 
möta glada karaktärer och sånger, allt utifrån olika teman. Under våren följde vi de stora dragen: 
Du är fantastisk i Guds ögon, fast vi är fantastiska gör vi fel men blir förlåtna, Jesus dog men 
lever och att han vill vara vår vän. Under hösten valdes olika teman från gång till gång.  
Tillsammans med Jonas Lundkvist och våra musiker har leken och skrattet fått bära de viktiga 
frågorna.  
 

Jonas Lundkvist 
 
Lillträffen 
Lillträffen fick pga pandemin hålla stängt hela våren men öppnade igen under höstterminen. 
När vi haft öppet 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 om det funnits önskemål om det haft en sångstund. 
Därefter har det varit fortsatt fri lek. Det var få besökare under hösten, vilket säkert hänger ihop 



med pandemin, men den sista gången kom föräldrar som uttryckte en stor vilja att fortsätta ses, 
så vi planerar att hålla öppet igen under våren.  
 

Jonas Lundkvist 
 
Scouterna 
Scouterna träffas på tisdagskvällar mellan kl.18.00 - 19.15 och består av en trogen grupp där de 
flesta kommer varje gång. Under båda terminerna har det varit 20–25 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. Varje tillfälle 
innehåller en andakt som Jonas ansvarat för. De har handlat om oväntade och märkliga 
situationer i människor liv som på olika sätt knutits till att vi alla är älskade av Gud. Under året 
har 12 nya scouter välkomnats och fått Equmenias scouthalsduk med påsytt ”Ekeby Scout” 
märke.  
 
Vårterminen fylldes redan från början, 26 januari, av uteaktiviteter pga. pandemi och smittläge. 
Scouterna gick villigt med ut i skogen trots snö, mörker och kyla. De flesta gångerna var vi på 
hajkplatsen där aktiviteterna bestod av att ta ”ta märken” och spontana byggprojekt. De 
varierades med pulkaåkning, spårning och traditionsenligt fiske vid kanalen. Vårterminen 
avslutades med hajk där 16 scouter deltog på kvällen och nästan lika många levde lägerliv på 
hajkplatsen och sov över i vindskydden. Gökottan fick lov att ställdes in.  
 
Som alternativ till uteblivet sommarläger ordnades en Äventyrsdag 21/6 med möjlighet att 
prova pilbågeskytte, klättra på vägg, bada i pool och laga mat över öppen eld i äkta scoutanda. 
Vi samlades vid Nävestakyrkan på morgonen och 14 scouter och ledare cyklade tillsammans till 
Norrgården för denna heldagsaktivitet. 
Vidare planerades scoutläger på höstlovet tillsammans med kårerna från Betelkyrkan och 
Vintrosa Scout på Uskavigården. Smittalen hölls sig fortsatt låga under hösten och lägret kunde 
genomföras. Från Ekeby deltog 17 scouter och 4 ledare tillsammans med totalt 65 deltagare i 
ett mycket uppskattat tredagarsläger fyllt av scoutaktiveter.  
 
Höstterminen fortsatte med uteaktiviteter på hajkplatsen och efter novemberlovet kunde vi 
åter vara inne i kyrkan med aktiviteter som att tillverka söljor, göra knopar, ABC-sjukvård och 
tillfällen för lek och pyssel. Till vår glädje kunde vi bjuda in föräldrar och syskon till julavslutning 
och tillsammans upprepa förra årets succé med fackeltåg genom byn. Drygt 50 personer tågade 
med facklor Lövegatan upp och vidare till Nävestakyrkan där alla bjöds på pepparkakor och 
värmande glögg. Kvällen avslutades med högtidlig märkesutdelning och kort andakt av Jonas.  
 
Till höstterminen förstärktes ledargruppen med Marie-Louise Södergren och i övrigt som 
tidigare Jonas Lundkvist, Leif Granat, Rikard Davidsson och Ethel Davidsson.  

Ethel Davidsson 
 
 
 
 



Nävesta Kids 
I början av året hölls ett samtal med ledare och föräldrar till barn i Nävesta kids. Det som utlöste 
samtalet var att till slut bara en av våra ledare fanns kvar, samtidigt som vi har en stor barngrupp 
som vi vill möta. Resultatet blev att Anna Henriksson, Emma Olofsson och Belinda Neander satte 
sig ner och formade en ny modell för vårt Nävesta kids. Resultatet blev en tredelning där barn 
under f-klass är föräldrarnas ansvar, barn från f-klass till 2an är en grupp och barnen från 3an 
och uppåt är en grupp. För den äldre gruppen gick Anna Henriksson och Susanne och Gustaf 
Bronegård in som ledare, och för mellangruppen tog föräldrar ansvar olika söndagarna med en 
mall för ett upplägg att luta sig mot. Under hösten har vi kunnat jobba på det sättet och varit 
glada över att se att vi har kunnat möta barnen utifrån deras åldrar.  
För 30 år sedan klev Ann Torstadius in som ledare i församlingens söndagsskola. Många av dessa 
år har hon också varit ansvarig för gruppen. Under året har Ann klivit av ansvaret men är fortsatt 
engagerad för barnen i församlingen. Vi vill uppmärksamma detta stora engagemang och tacka 
Ann för allt hon gjort och betytt för barn i församlingen.  

Jonas Lundkvist 
 
 
Tweens 
Under året fortsatte vi vårt arbete för barn i mellanstadiet tillsammans med Fylstakyrkan, ett 
samarbete som känts berikande för båda församlingarna. Programmet har bestått i olika lekar 
och utmaningar och vi har sett hur barn tagit med sig vänner till samlingarna vilket vi ser som 
ett tecken på att de har trivts. Även de avslutande andakterna med en berättelse från en ledare, 
sång och möjlighet för den som vill att dela böneämnen har varit viktiga stunder för gruppen. 
En av höjdpunkterna under året var att vi, som i fjol träffades under sommaren på Talludden för 
några dagars kollo. Ledare från oss har varit Susanne och Gustaf Bronegård samt Jonas Lundkvist 
under våren.  
 

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 2021 
Vi hade 2021 21 medlemmar1 i åldern 7-25 år, vilket är en mer 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 medlemmar. Av scouter har alltså i princip alla valt att bli 
medlemmar.  
 
Det har varit 45 deltagare2 i vår verksamhet under året, och runt femton personer har på olika 
sätt varit med som ledare under året, vilket motsvarar förra årets siffror.  
 
Ett stort TACK till alla som varit ledare under året och som på andra sätt gjort Nävestakyrkans 
unga till en plats där barn får vara och växa.   
  
 
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. 


