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Fadderbarn 
Vår ungdomsförening Equmenia Ekbackskyrkan har ett fadderbarn på 
Filipinerna via organisationen Team Mission. I år är det en flicka som heter 
Julianne Gabrielle Ilano och är 4,5 år gammal. Pengarna går till skolgång, sjukvård 
och allmän omsorg. Vill du veta mer om henne så prata med ledarna. 
Insamlingstillfällena finns med i programmet. Med tanke på att det blir allt mer 
ovanligt med kontanter finns även möjlighet att sätta in en gåva via Swish, 
numret hittar du bak i programmet.  www.teammission.se 

Musikprojekt 
På Fredagshäng planerar man i år att skapa ett musikprojekt. De som kommer 
att leda projektet är Kiipa och Simon.  

Blommornas kväll 
Blommornas kväll är en kväll då scouterna uppmärksammar de av 
församlingens medlemmar som fyllt 80 år. Det gör vi genom att gå runt och 
dela ut en blomma och samtala en stund. Det är ett tillfälle att skapa kontakt 
mellan den äldre och den yngre generationen i församlingen. Ungdomarna får 
berätta om vad de håller på med i scouterna och kanske får höra en historia 
om hur det var längre bak i tiden. Kvällen är mycket uppskattad av både unga 
och gamla. 

Julmarknad 
Julmarknaden är en av höjdpunkterna i Equmenia. Årets marknad är lördagen 
den 7 december. Klockan 15-17 blir det försäljning av diverse lotterier och 
adventsfika (scouterna bakar lussebullar). Det blir även skattjakt, pyssel mm. 
Scouterna säljer grillad korv utanför. Klockan 17 blir det Luciatåg där de barn 
och ungdomar som vill är Välkomna att var med. Vill, ni skänka någon vinst 
till lotterierna går det bra, men framförallt vill vi att ni kommer och är med 
under eftermiddagen. 

  

http://www.teammission.se/


 

 

Spårare/Upptäckare/Äventyrare  
Mötestid: 18:00 – 19:30 

Scoutgruppen består av ungdomar har börjat årskurs 1 och uppåt. Behöver du kontakta 
ledarna så hittar du uppgifterna längst bak i häftet. 

September 

4 Uppstart: Lekar i kyrkan Insamling till fadderbarnet 

11 Freesbeegolf m.m. i Slottsparken 

18 Spårning Samling utanför Folkets park 

25 Eldning 

Oktober 

2 Knopar & surrningar Insamling till fadderbarnet 

5 Tassenatta (lördag) Mer information kommer 

9 Inget möte Ledarsamling 

16 Experimentafton  

23 Blommornas kväll 

30 Inget möte Höstlov 

November 

6 Hantverk/Knivbevis Insamling till fadderbarnet 

13 Hantverk  

29 Bakning + fadderbarn  

27 Tårttävlingen 

December 

4 Pysselkväll + bakning till julbasaren Insamling till fadderbarnet 

7 Julmarknad (lördag) 

11 Julavslutning  

   

 

  



 

 

Fredagshäng 
Mötestid fredagar: 19:00 – 22:00 

 
Fredagshäng riktar sig till dig som går i åk7 och 

uppåt.  

Är du nyfiken så kom och besök oss! 

Namn och kontaktuppgifter till ledarna hittar du  

längst bak i häftet. 

Ungdomarna i Fredagshäng är själva med och 

påverkar programmet. Ledarna kommer att skriva ut programmet i Facebook-

gruppen: 

Fredagshäng – Ekbackskyrkans ungdomsgrupp 
 

Söndagsskolan 
Söndagsskolan träffas vissa söndagar kl.10:00, gudstjänsttiden, i kyrkan med start den 
25:e augusti. Därefter kommer det att stå på hemsidan, Ekbackskyrkans 
facebookgrupp samt i annonsering vilka söndagar det blir. 

 

  

  

https://www.facebook.com/groups/1485364731757778/


 

 

  

– Varför har du bebisen med på fisketuren? 
– Då är det i alla fall en som får napp! 

– Har du följt doktorns råd att vara rädd 
om din dåliga mage och bara äta sånt som 
små barn äter? 
– Ja, jag har ätit fem legobitar, en 
blyertspenna och två stenkulor. Men jag 
känner mig inte ett dugg bättre! 

Lille Frasse vaknar upp på 
sjukhuset efter en operation och 
vill genast hem till mamma och 
pappa. 
– Det går inte, min lilla gubbe. 
Du får allt vara här ett par dagar 
först! 
– Gubbe? Hur länge har jag 
sovit!?? 

Pappan till barnen som syr: 
– Var försiktig nu så du inte sticker 
dig med nålen! 
– Nää, det är lugnt! Jag använder 
säkerhetsnål. 

I en tågkupé sitter en sur, 
tandlös gammal man och en 
ung mor med ett litet barn 
som gråter och kinkar. Till 
slut kan mannen inte hålla tyst 
längre:  
– Ni borde stannat hemma 
med den där bråkiga ungen. 
Tänk om han har något som 
smittar. 
– Då kunde du vara glad! Han 
håller på att få tänder! 



 

 

FAQ? 
Här försöker vi svara på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret på din fråga 
är du alltid välkommen att fråga någon av oss ledare. 

Scoutdräkten 

Scoutdräkten består av skjorta eller annat profilplagg och kan beställas av ledarna eller via 
Scoutshop. Beställer du den via kyrkan så har vi ett rabattsystem – prata med oss ledare så 
visar vi er. 

Hälsokort 

Vi samlar in hälsokort för att få veta om medlemmen har någon allergi eller annat som vi 
ledare behöver veta. Vi kan även behöva nå er anhöriga om något skulle hända (vilket vi 
inte hoppas). Är du ny eller om uppgifterna ändras på något sätt vill vi gärna att ni hör av 
er eller säger till så får ni en ny lapp att fylla i. 

Repet 

Repet är Equmenias system för medlemsregistrering. Det är genom det systemet som vi 
rapporterar närvaro samt söker bidrag m.m. För att vi skall kunna söka bidrag behöver vi 
medlemmarnas fulla personnummer. Registret är även kopplat till Skatteverket vilket gör 
att, har vi hela personnumret så sker ändringar automatiskt vid t.ex. en flytt. 

Foto/bilder på nätet 

Ibland vill vi visa upp vad vi gör i form av fotografier som kan läggas upp på hemsidan. 
Är det så att du inte vill finnas med på bild så meddela oss, annars utgår vi från att det är 
okej. 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften är 200 kronor/kalenderår. Ni kan betala direkt till ledarna eller säg till så 
får ni ett inbetalningskort.  

Bankgiro: 5360-5903, Swish: 123 181 9515 

Glöm inte att märka med namn! 

Om du blir sjuk eller inte kan komma på ett möte 

Det är mycket tacksamt om du meddelar oss om det är så att du inte kan komma på ett 
möte. Telefonnummer och e-postadresser hittar du på sista sidan i detta häfte samt på 
hemsidan.  

  



 

 

 

Kontakt 
Om du inte kommer på mötet eller har några frågor får du gärna ringa eller SMS:a 
oss, glöm inte namn. Vill du maila går det också bra men det når oss kanske inte lika 
fort.  

Kyrkan 

Ekbackskyrkan  
Parkvägen 17 
643 30 VINGÅKER  

Hemsidan:  www.ekbackskyrkan.se  

  (klicka på Barn & unga så hittar du Equmenia Ekbackskyrkan) 
 
Telefon: 0151-51 14 73 
E-post: equmenia@ekbackskyrkan.se  
 
Swish: 123 181 9515 
 
 
 

Ledare för Scout  

Jack Bolin (hjälpledare) 
jackisacow@gmail.com  

Gunnel Gustafsson 070-571 67 71 
gunnel.gus@gmail.com 

Magnus Larsson 070-728 85 81 
goliat7111@gmail.com  

Else-Marie Lyreborg Olsson 070-540 59 54 
elsemarie.olsson@gmail.com 

Olle Olsson 076-133 96 02 
olle9@telia.com 

 
 
 

Ledare för Fredagshäng  

Elin Andersson 070-251 96 21  
Helena Arnthorsson  
Kiipa Blomerus  
Simon Olsson  
Heili Routsalainen  

Ledare för Söndagsskolan  

Elin Andersson 070-251 96 21 
Irma Dahlberg 0151-51 16 43 
Else-Marie Lyreborg Olsson 070-540 59 54 
Sanna Olsson 073-534 95 77 
Simon Olsson 070-923 54 33 
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