Årsberättelse för 2016 i Ekeby Baptistförsamling
När Johannes berättar om hur Jesus mättar flera tusen så är det en liten pojke som kommer med det
han har. Fem bröd och två fiskar. Det är förstås så lite att lärjungarna suckar och, med rätta, menar
att det inte räcker särskilt långt. Men Jesus välsignar det och det räcker och blir över.
Vår församling är heller inte särskilt storslagen. Vi är en enkel gemenskap, med enkla resurser. Men vi
har under året burit oss själva till Jesus och vi har fått känna oss välsignade. Det har räckt. Det har
blivit över.
Församlingen har under året levt med längtan att leva öppna för Gud, öppna för människor och att
leva så att människor öppnar sig för Gud. Utifrån detta har vi hittat några Vägmärken, företeelser
som vi tror kommer oftare ju mer vi blir den gemenskap vi tror vi kallade att vara. Dessa finns
bifogade längst bak. Den här årsberättelsen tar sin utgångspunkt i denna längtan, för att sedan också
beskriva vilka resurser vi haft i arbetet att göra och vara detta.

Vi vill leva öppna för Gud
Som gemenskap är vårt första och viktigaste sätt att öppna oss för Gud att mötas till gudstjänst.
Under året har vi firat gemensam gudstjänst vid tre av fyra helger. Vi tror att mångfald är bra och har
hittat olika sätt att fira dessa gudstjänster. Vi har mötts till det vi kallar vanliga gudstjänsten med
gemensam sång, bön och undervisning och nattvard i kyrksalen, vi har haft samtal och bön i
cafédelen, och vi har också haft gudstjänst för stora och små i en form som vi tror passar för barn. De
söndagar vi inte möts har vi uppmuntrat varandra via vårt veckomail att ändå ta tid för egen andakt
och bön för församlingen. Utöver gudstjänsterna har också vi samlats till bön på tisdagskvällarna.
Under året har gudstjänsterna känts så värdefulla att styrelsen till 2017 valt att planera in en
gudstjänst varje helg.
Allt detta ligger i linje med vårt Vägmärke att söka Gud tillsammans och var för sig. I våra Vägmärken
talar vi också om att dela böneämnen, upplevda hälsningar från Gud och bönesvar med varandra. Vi
har med glädje sett att det växer fram en kultur i våra gudstjänster där fler och fler känner att de vill
och vågar bidra med detta.

Vi vill leva öppna för människor
Vi vill inte bara vara människor som är på samma plats samtidigt, utan en gemenskap där vi fördjupas
i relation till varandra. Uttryck för detta har under året varit alla samtal runt fikabord i samband med

våra gudstjänster, gemenskapshelgen på Kilsbergsgården och alla de möten som sker när vi inte
annonserat en samling men bjudit hem varandra, mötts på gatan eller på andra sätt funnits för
varandra. Vi har i våra vägmärken talat om att vi vill dela våra behov med varandra. Vi tror att det
sker i vardagsmöten snarare än i de stora samlingarna, och det är som det ska.
Vi vill också vara öppna för människor i Ekeby. Därför har vi under året bjudit in till grillfest,
tacokvällar, kakbuffé och en äventyrsvandring. Vi har även haft några samlingar vi kallat ”möte med”
där vi bjudit in människor från bygden som vi tror har något att berika oss med. I de samlingarna har
vi fått möta många av de människor som bor i Ekeby med omnejd och tillsammans med vårt arbete
för barn och unga genom Nävestakyrkans Ungdom, så upplever vi att människor omkring oss säger
att vi bidrar till bygden.
Ett stort arbete under året har också varit den växande och växlande kontakten med människor som
kommit till asylboendet i Kvarntorp. Vi har mötts på caféer i kyrkan, på en grillfest i Kvarntorp och
bjudit hem dem till oss. Det har inte alltid varit lätt att prata med varandra, men vi vet att de har
upplevt sig välkomnade och hjälpta av oss, och vi är glada att vi har fått lära känna dem.

Vi vill leva så att människor öppnar sig för Gud
Det går inte att se till att en annan människa kommer till tro. Det är alltid något mellan en människa
och Gud. Men som församling har vi ett uppdrag att leva på ett sådant sätt att vi med ord och
handlingar banar väg för Gudsmöten. Under året har vi vid tacokvällar, grillfester och andra sådana
samlingar försökt ge en glimt av Gud i några korta ord till de som kommit. I styrelsen har man också
utmanat varandra att nämna att man ber för någon annans situation. Vi har sett till att biblar finns
tillgängliga på de språk som talas av de vi möter i kyrkan och vi har bjudit in människor till en
Alphakurs. Utöver det har vi som enskilda mött och talat med människor vi har omkring oss.
Under året har vi inte sett någon upptäcka Jesus, så vi fortsätter att be och utrusta varandra för
detta.

Resurser
Människorna
Under året har vi haft glädjen att välkomna tre nya familjer i församlingen: Elisabeth och Micke
Lithell, och Belinda och Erik Neander med barn och Anna Esbjörner med familj. En av församlingens
äldre medlemmar, Sven-Olov Frodell dog under året vilket betyder att församlingen under året gått
från 43 till 47 medlemmar. Medelåldern i församlingen sjunker och är nu 45 år, medianen är på 41 år.
Utöver dessa människor finns flera till som är viktiga för oss även om de inte står som medlemmar i
församlingen. Det är med glädje vi ser att människor vill vara en del av gemenskapen i Nävestakyrkan
och med varje ny människa, gammal som ung, kommer nya gåvor och vägar för Gud att tala.
Vi är glada över den kultur av uppmuntran som vi känner växer fram och hoppas den ska göra oss
modiga att låta nya människor pröva sina gåvor nu, och ber att det ger oss kraft att hålla ihop om det
kommer tuffare tider längre fram.
Församlingens arbete har under året letts av styrelsen med Roland Davidsson som ordförande. I
styrelsen har även Ann Davidsson, Lisbeth Larsson, Jonas Lundkvist (sekreterare), Stig Olsson

(kassör), Elin Tärnqvist, Göran Tärnqvist och Jörgen Örnberg suttit. Styrelsen möttes nio gånger under
året.
Jonas Lundkvist har varit anställd i församlingen som pastor. Under våren arbetade han 30% och var
föräldraledig resterande tid. Under hösten arbetade han 60%. Arbetsuppgifter har under året främst
varit gudstjänster, scouter och den öppna förskolan Lillträffen, samt under hösten Alphakursen. Till
det har det kommit tid i samtal med människor, administration och bön för församlingen.
Till våra mänskliga resurser hör också att vi är en del av omstartsprogrammet inom Equmeniakyrkan
och att vi genom det har en handledare. Bengt Sandqvist har mött församlingen en gång under året
och utöver det haft kontakt med församlingens pastor.

Lokaler
I församlingens lokaler har några förändringar gjorts. I pastorsbostaden har en ny altan och en ny
trappa byggts. I Nävestakyrkan har vi med glädje sett att våra lokaler börjar bli för trånga när vi
bjuder in till större samlingar. Därför har under höstterminen ett arbete initierats för att hitta
lösningar för att frigöra mer yta i cafédelen.

Ekonomi
Ekonomin finns redovisad i årets bokslut. Det är dock värt att nämna att vi inför året skrev upp vår
insamlingsbudget för att få en budget i balans. Trots detta samlade vi in mer än vi budgeterat. Det är
med glädje vi tar oss an uppgiften att för kommande år förvalta det överskottet så att det kommer till
användning för Guds rike bland oss och omkring oss.

Vi har så vitt vi vet inte haft några stora bespisningsunder under 2016. Kakbuffén räckte i och för sig
till över 100 personer och det blev flera lådor över – men så var det ju inte fem bröd, utan över 50
sorter från början. Men även utan bespisningsunder känner vi oss välsignade då redan passerat ett
flertal av de vägmärken som vi satte upp för 2016. Vi ber att få leva vidare i gemenskap med
varandra och i tjänst för vår herre Jesus Kristus under året som kommer.

Ekeby den 29 januari 2017
Jonas Lundkvist

Vägmärken 2016
Vi vill som församling formas och utvecklas för att Guds rike ska få växa i oss och i Ekeby. Detta är
inte något färdigt, utan något pågående. För att försöka förstå om vi är på rätt väg söker vi
vägmärken; händelser och företeelser som vi tror kommer oftare ju närmare vi är det liv vi längtar
efter. Dessa är inte mål i sig, men avstämningspunkter att fira eller söka. Dessa vägmärken rör både
oss som enskilda och som gemenskap.

Vi vil leva öppna för Gud
Utifrån vår tro att Gud är livets källa vill vi öppna oss för Honom för att ta emot den närhet,
upprättelse, vägledning och kraft som vi och andra människor behöver.
Vi tror att vi gör det när vi ser att:
-

Vi söker Gud i gemensamma samlingar och i egen andakt.
Vi delar böneämnen, Bibelord, upplevda gudstilltal och bönesvar med varandra.
Vi fattar beslut i bön och utifrån hur Jesus beskrivs i Bibeln.
Våra samlingar rymmer tillbedjan och tacksamhet för att Gud är den Han är.

Vi vill leva öppna för människor
Vi vill bli mer lika Jesus Kristus. Han levde som människa, nära människor. Därför vill också vi ge plats
för människor och mänsklighet.
Vi tror att vi gör det när vi ser att:
-

Vi som enskilda och som församling lär känna nya människor.
Vi vågar vara ärliga med våra egna behov.
Människor i vårt närområde säger att vi fyller behov för enskilda och för samhället.
Vi och andra vågar utmana våra roller och växa i våra gåvor så att det leder till mångfald av
uttryckssätt och former i vår gemenskap.

Vi vill leva så att människor öppnar sig för Gud
Utifrån vår tro och erfarenhet att Gud är kärlek vill vi leva så nära Gud och så nära människor att
Jesus blir synlig i våra liv på ett sätt som gör att fler förstår att Han också älskar dem.
Vi tror att vi gör det när vi ser att:
-

Vi delar böner och gudserfarenheter med människor omkring oss.
Vi ber att Anden skall röra människor vi nämner vid namn.
Människor som vi inte tror tror vill finnas med i vår gemenskap och våra samlingar.
Människor döps och blir medlemmar i vår gemenskap.

