
 

Ekeby Baptistförsamlings årsberättelse för 2022 

 

 

Ibland kallas den här typen av texter för verksamhetsberättelser. Utifrån ett föreningsperspektiv 

menar man att vi ser vilka vi är i vad vi gör. Det ligger förstås något i det, men som församling är vi 

både förening och något mer. Vi är vad vi gör, men i relation till Jesus Kristus och till varandra. Därför 

kommer den här årsberättelsen inte i sin uppställning vara upplagd som en uppräkning av vad vi 

gjort, utan från en form av bön som kallas Examen. Namnet till trots handlar det inte om att bli 

godkänd, utan om att se tillbaks på sin dag (eller i detta fall vårt år) för att tillsammans med Gud se 

vad det burit med sig. 

Formen är den att man börjar i att vila i Guds kärlek, att man sedan mins tillbaka, att man ser vad 

Gud gjort i det och slutligen överlämnar man det som varit och det som kommer i Guds händer.  

På sätt och vis är varje årsmöte i sin helhet just det, men nu också alltså denna årsberättelse.  

 

Vila i Gud 

”Lugn, besinna att jag är Gud, upphöjd över folken” säger Gud i Psaltaren 46:11. Som medlemmar i 

föreningen äger vi gemensamt våra tillgångar och verksamheter. Det betyder att vi har ansvar för 

det som händer, både när det som händer är bra och när det som händer inte är bra. Som 

medlemmar i församlingen är det vår tro att vår gemenskap ändå ytterst vilar i Guds händer. Vi har 

som församling, även under det år som gått, levt i tron på Gud som skaparen, vårt ursprung och mål, 

i tron att den guden kom till oss som Jesus från Nasaret, som levde, dog och lever mitt i vår värld och 

som därför är engagerad i det som är våra liv. Och vi tror på Gud som Helig Ande, den obändiga 

livskraften som på olika sätt upprättar den här värden med kraft och omsorg.  

Vi får stanna upp och tacka Gud för vetskapen om att han omger oss på alla sidor och att vi är helt i 

hans hand.  

 

Återblick 

Under året har vi glatt oss åt att börja hitta tillbaka till ett liv i gemenskapen efter att ha påverkats av 

pandemin under två år. Vi har mötts regelbundet på söndagar och utöver det på en vandringsdag 

inför sommaren och en församlingshelg på Björkenäsgården i början av hösten.  



I gudstjänster för barn och unga, vanliga gudstjänster, bön i hemgrupper och i gudstjänster med 

nattvardsfirande har vi påmint oss själva och varandra om vår grund i Gud. Gudstjänsterna har följt 

sin form där vi fått tid att mötas, att lovsjunga, att höra Bibelns ord (med fokus på hopp under våren 

och sedan i någon form av hemspråksundervisning med centrala, men ibland svåra begrepp under 

hösten), med tid för egen och gemensam bön, med Herrens bön och välsignelsen och sedan 

gemenskap runt kyrkfikat. Barnen har haft sin gudstjänst i grupperna Nävesta kids och Nävesta 

tweens. Varje vecka har det också funnits möjlighet att delta i en bönestund en vardagskväll för att 

där få lyfta in bygden, församlingen och det egna livet i guds famn. Under höstterminen prövade vi 

att ge varje dag ett böneämne och tryckte upp kylskåpsmagneter med dessa som en hjälp att be för 

människorna vi möter, barn och unga, samhället, att dela tro med andra, att uttrycka sin 

tacksamhet, att be för församlingen och att öva oss att lyssna till Gud.  

Några gånger under året har vi också firat vår gudstjänst tillsammans med andra församlingar. Med 

Svenska kyrkan i Ekeby har vi firat en ekumenisk gudstjänst i början av det nya året, samt att vi 

sjungit in julen och firat julafton ihop och under påsken delade vi skärtorsdagen och långfredagen 

tillsammans med Larslundskykan i Sköllersta. 

Under året har vi, vid påsk och jul, delat ut en tidning till alla hushåll i och omkring Ekeby för att 

påminna dem om att även de kan få vila i Guds händer. Vi vet inte hur den tas emot, men hoppas 

och ber att den får betyda något för någon.  

För byn har vi också under hösten kunnat anordna både en grillfest och en kakbuffé. Nytt för det här 

året var att valborgsfirandet, också det i samarbete med Svenska kyrkan, förlades till ängen utanför 

Nävestakyrkan. Responsen från byn har som vanligt varit god och människor har uttryckt stor glädje 

över att vi skapar de mötesplatserna.  

När vi ser tillbaka på året ser vi varandra och sådant vi gjort tillsammans. Vi ser också att vi under 

året kommit att sakna människor. Genom dödsfall och relationer som förändrats finns det 

människor vi inte längre möter i vår gemenskap. Även det bär vi till Gud. Detta betyder att 

församlingen vid årets slut hade 60 medlemmar. Medelåldern i församlingen är 46,8 år, medianen är 

på 45,5 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.  

För barnens skull har vi under året haft ett pågående samtalet om hur vi vill att vi ska ha det med 

anställda i församlingen. Jonas Lundkvist har varit anställd som pastor på 40% och 50% under olika 

delar av året. Samtidigt har samtal förts om möjligheten att anställa någon för att jobba för 

församlingens barn och unga. Trots sökande och människor som kallades till intervju hittade 

församlingen ingen till den tjänsten under året. 

Församlingens arbete har under året letts av styrelsen med Roland Davidsson som ordförande. I 

styrelsen har även Jonas Bertilsson, Rodney Dahlberg, Lisbeth Larsson, Erik Neander, Stig Olsson 

(kassör), Elin Tärnqvist, Göran Tärnqvist, Emma Olofsson och Emma Örnberg suttit. Jonas Lundkvist 

har som anställd suttit med vid sammanträdena och varit styrelsens sekreterare.  

 

Var är Gud i det? 

I inledningen av 2023 träffades församlingens styrelse och gruppen som kallas Lyssnarna på Kåfalla 

Herrgård för att se be och tänka inför året som kom. I en genomlysning av våra vägmärken blev två 

saker tydliga. Det ena är att man var tacksam för våra Gudstjänster och att man i enkelheten i de 

samlingarna upplever att Gud är närvarande. Det andra var att vi är trötta. Orsakerna till det kan 



vara olika, men det var något som vi landade i. Att vara trötta är inte farligt. Det är naturligt att bli 

trötta ibland. Och är det så tror vi att Gud just nu och i året som kommer framför oss säger: ”Kom till 

mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila.”  

 

Överlåtelse 

Året som varit behöver vi inte bära längre. Det ger vi åt Gud. Året som vi nu går in i bär vi heller inte 

själva. Även det lägger vi i Guds händer och ber med några ord av Margareta Melin, men formade 

för vårt sammanhang:  

 

DU som ville vår församling 

och har skapat oss efter din vilja – 

allt i oss känner du 

och omsluter med ömhet: 

det svaga likaväl som det starka 

det sjuka likaväl som det friska. 

Därför överlämnar vi oss åt dig 

utan fruktan och förbehåll. 

Som ett lerkärl 

lämnar vi oss i dina händer. 

Fyll oss med ditt goda 

så att vi blir till välsignelse. 

Vi prisar din vishet 

du som tar till dig en liten församling i Ekeby 

och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. 

 

 

Jonas Lundkvist  

Ekeby den 29 januari 2023 

 

   


