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Ekbackskyrkans församling 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro: 624-7027 
Org. nummer: 817606-0229  
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se 
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se 

 
 

Pastor: 

 

 

 

 

 

Adam Harknäs 
Expeditionstid: tis-tors 9-11 (vanligen) 
Tel exp: 0151-51 14 73 
Mobil: 076-884 70 64  
Tel bostad: 0151-107 73  
E-post: adam@ekbackskyrkan.se 
 

Ordförande: 
Lars Olsson 
Tel: 0151-133 12 
E-post: 
lars.olsson.vingaker@telia.com 
 

Kassör: 
Birgitta Carlsson 
Tel. 0151-550021 
E-post:  
birgittacarlsson-vingaker@telia.com 

Ekbackskyrkans ungdom 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro:5360-5903 
Plusgiro: 23 04 51 - 7 
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se 
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se 
 
Ordförande: 
Else-Marie Lyreborg Olsson 
Tel. 0151-133 96 
E-post:  
elsemarie.olsson@gmail.com 
 

Kassör: 
Örjan Langborg 
Tel. 070-510 91 67 
E-post:  
langborg@bredband.net 

 

Ekbackskyrkans innebandyklubb 
 

Ordförande:  
Adam Harknäs, se t.v. 

Kanslist:  
Lilian Strömberg   
tel. 0151-51 14 73,  

 

 

 

e-post: lilian@ekbackskyrkan.se 
www.laget.se/ekbackskyrkansibk 

http://laget.se/ekbackskyrkansibk
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PASTORN HAR ORDET... 

Växa, vila och släppa taget 

När jag var hos frisören senast väcktes en fråga om 
hårstråna jag såg falla. Växer alla hårstrån lika fort? Jag 
hann inte stoppa den i mitt eget tycke lite löjliga fråga att 
lämna mina läppar. Ibland är det inte så dumt att ställa lite 
löjliga frågor för man kan få intressanta svar. Jag fick veta 
många intressanta saker om mina hårstrån som jag inte 
visste. En sak jag fick reda på är att alla hårstrån inte alls 
växer lika fort. Hårstrån på olika ställen på våra huvuden 
(om vi har några kvar) befinner sig i olika faser. Vissa befin-
ner sig i tillväxtfasen, andra i vilofasen och några är på väg 
att lossna. Jag tror att vi har något att lära av hårstråna på 
våra huvuden. 

Hösten är här och många verksamheter, aktiviteter och 
samlingar startar. Höststarten har vi på många sätt gemensam men läget vi själ-
va är i kan variera mycket. De grupper och aktiviteter vi är delaktiga i kan också 
se väldigt olika ut. Jag tror att både vi och våra verksamheter befinner sig i olika 
faser. Vissa är i en tillväxtfas, några i en vilofas och andra i en fas som handlar 
om att släppa taget. Att dessa faser pågår samtidigt är inget konstigt för vår hjäs-
sa. Det är precis som det ska vara och håret är då i harmoni. Kanske är det lika-
dant för våra liv och vår församling. Dessa tre faser kan gå hand i hand och ger 
utrymme till varandra att befinna sig i olika faser. 

Det vore inte så bra om alla hårstrån befann sig i samma fas samtidigt. (Med risk 
för att blotta min okunskap säger jag ändå detta). Om alla hårstrån befann sig i 
tillväxtfasen så skulle vi få gå till frisören väldigt ofta och det skulle i och för sig 
vara bra för frisörerna men väldigt dyrt för oss. Om alla hårstrån befann sig i vilo-
fasen så kunde vi välja en frisyr och inte bekymra oss mer om det, men det skul-
le nog bli lite tråkigt i längden. Om hårstråna själva får välja en fas att befinna sig 
i samtidigt, så verkar fasen att släppa taget vara populärast. 

I församlingen tror jag att vi kan växa, vila och släppa taget samtidigt. Dessa tre 
faser säger viktiga saker om det kristna livet och församlingens liv. Att växa i tro 
och kärlek och på många andra områden är naturligt och gott. Gud vill att vi ska 
växa i likhet med honom och se Guds rike växa i och genom oss. Att vila är en 
gudagiven gåva att ta vara på. Vilan i Guds närhet fyller oss med hans närvaro 
och ger oss ett sunt perspektiv på vår omgivning. I vilan får vi också nödvändig 
återhämtning för att kunna fungera på ett bra sätt tillsammans med andra. Att 
släppa taget är ibland nödvändigt. Inte minst för att släppa in Gud i våra liv och 
verksamheter. Allt hänger inte på oss ibland behöver vi släppa taget för att Gud 
ska kunna verka på sitt suveräna sätt. 

Med önskan om en god och välsignad höst! 

Adam Harknäs 
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PROGRAM... 

SEPTEMBER 
FREDAG 19 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG  21 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, musikrådet sjunger och spelar. Kyrk-
kaffe. 

FREDAG 26 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 27 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Kommunchef Marita Skog. 

SÖNDAG 28 
10.00 GUDSTJÄNST 
Tema: Bedjare i Bibeln: Psaltaren 

Adam Harknäs, Stina Gustafsson, kören. 
Kyrkkaffe, församlingsinformation. 

 
 
 
 
 

OKTOBER 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
PRO-sångarna från Vingåker. 

TORSDAG 2 
10.45 ANDAKT PÅ HUMLEGÅRDEN 

LÖRDAG 4 
16.00 KONSERT VÄRLDENS BARN 
Läs mer på sidan 6 

 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Tema: Bedjare i Bibeln: Jesus 

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, Bo Säv-
hammar, Kyrkkaffe. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Humlegården 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST 
Tema: Bedjare i Bibeln: Paulus 

Adam Harknäs, Lars Olsson, Aina Anders-
son sång. Nattvard, Insamling till equme-
nia. Kyrkkaffe. 

FREDAG  
17.30 KÖRÖVNING 

FREDAG  
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST 
Inger Wetter, kören. Kyrkkaffe. 

TORSDAG 30 
10.45 ANDAKT PÅ HUMLEGÅRDEN 

 

 

EKUMENISK HÖSTKONFERENS  
I KORSKYRKAN 
Läs mer på sidan 6 

LÖRDAG 18 
16.00 OCH 18.00 
Elisabeth Sandlund 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST  
I KORSKYRKAN 
Elisabeth Sandlund 
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PROGRAM... 

NOVEMBER 
LÖRDAG 1 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lennart Andersson, Tor-
sten Lager sång. Kyrkkaffe. 

ONSDAG 5 
14.00 ÖPPEN BEMENSKAP 
Fyra gubbs sjunger och spelar. 

FREDAG 7 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg, Therese 
Ekroth sång, nattvard. Kyrkkaffe, försam-
lingsinformation. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Humlegården  

FREDAG 14 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Gunnel Gustafsson, sång-
kvartett, Ingegärd och Roger Fredman. 
Kyrkkaffe. 

TORSDAG 20 
KONSERT  
Georgie Fame, se sidan 9. 

FREDAG 21 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 23 GLOBALA VECKAN 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I 
ÖSTERÅKER 
Björn Cedersjö, se sidan 6. 

ONSDAG 26 
18.00 GUDSTJÄNST MED ALLA   
Medverkan av ledare och barn på Scouter-
na. 

TORSDAG 27 
10.45 ANDAKT PÅ HUMLEGÅRDEN 

 

SÖNDAG 30 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Carin Klintemyr, kören, Bo 
Sävhammar sång, Kyrkkaffe. 

 

DECEMBER 
ONSDAG 3 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Luciafirande, julsånger, julgröt  och skink-
smörgås. 

FREDAG 5 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 6 
JULMARKNAD 
Ekbackskyrkans ungdom s traditionella jul-
marknad. Mer information se nästa pro-
gramblad eller på hemsidan. 

SÖNDAG 7 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lars Andersson, Johan Ek-
man sång. Kyrkkaffe. 

FREDAG 12 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 14 
10.00 JULSÅNGGUDSTJÄNST 
Alla Ekbackskyrkans sångare medverkar. 
Kyrkkaffe. 

FREDAG  
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 21 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs  

Bön före Gudstjänsterna.  
I regel varje söndag kl. 9.30, är det samling i 

soffrummet till bön inför gudstjänsten.  

Vi reserverar oss för ev. ändringar i program-
met, läs senare annonsering på hemsidan och i 

predikoturerna. 
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INSAMLING TILL VÄRL-

DENS BARN 

Detta händer i Vingåker i samband 
med den rikstäckande insamlingen till 
Världens Barn: 

 Intäkterna på kyrkkaffet den 21 
september går till Världens Barn. 
Då finns troligen även möjlighet att 
köpa choklad från Malmö Choklad-
fabrik. 

 Bösskramling utanför olika affärer 
torsdag-lördag 2-4 oktober. 

 Konsert lördag 4 oktober klockan 
16 i Ekbackskyrkan.  

I konserten medverkarolika lokala 
förmågor: Los Albanos, Ebba Ajax 
Oskar Widén, Emil Andersson, Felicia 
Widén och Anna Pestrea, Hanna och 
Lisa Löfving, m.fl. 

Konferencier: Helena Mårtensson och 
Tove Lindman. 

Eftersom det är Kanelbullens dag så 
kan man fika från klockan 15 och efter 
konserten. Fikat kostar 20 kronor för 
vuxna och inträde på konserten är 50 
kronor för vuxna.  

Vill du hjälpa till på något sätt så kon-
takta Helena Mårtensson 070-
6265665 eller Else-Marie Lyreborg 
Olsson 070-5405954. 

HÖSTKONFERENS 

Tillsammans med 
Korskyrkan och 
Svenska kyrkan 
inbjuder vi till 
höstkonferens 
med Elisabeth 
Sandlund 18-19 
oktober. Elisabeth 
är opinionsredak-

tör på tidningen Dagen och är ofta ute 
och föreläser på olika platser i Sverige. 
Hon kommer tala om påkristningen i 
Sverige, tecken på att den kristna tron 
åter är angelägen för den vanlige 
svensken. Elisabeth kommer även be-
rätta om sin egen väg till tro. Annalena 
och Bengt Geiron kommer sjunga och 
spela under helgen och alla samlingar 
kommer att vara i Korskyrkan. Lördag 
16.00 och 18.00 och söndag gudstjänst 
10.00. 

GLOBALA VECKAN 

Temat för Globala veckan 16-23 no-
vember är 
Helig fred. 
Inget ämne 
känns väl 
mer angelä-
get i dagens 
globala 
värld. Helig 
fred handlar om trons möjligheter att 
skapa fred i en konfliktfylld värld och 
fred människor emellan. Söndagen 23 
november blir det en ekumenisk 
gudstjänst i Österåkers kyrka och då 
kommer direktorn för Sveriges kristna 
råd Björn Cedersjö att predika.  

TEMAGUDSTJÄNSTER 

I höst får vi vid tre tillfällen fördjupa 
oss i böner och bedjare i Bibeln. Hur 
bad dessa personer och vad hand-
lade bönerna om? Dessa och andra 
frågor tar vi upp på temagudstjän-
sterna. 28/9 Bedjare i Bibeln - Psal-
taren, 5/10 Bedjare i Bibeln - Jesus, 
12/10 Bedjare i Bibeln - Paulus. 

http://www.skr.org/kontakt/personal/olle-kristenson-3/
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Kom och var med på                                       

Stickcafé                                                                         
kl. 18.30-20.00                                           

måndagar udda veckor                                       

med start 22 september 2014                                     
(22 sep, 6 o 20 okt, 3 o 17 nov, 1 o 15 dec) 

Vi träffas i Lillstugan i Ek-

backskyrkan och stickar, vir-

kar, syr mm. Vi samtalar & fi-

kar ett enkelt fika.       

Kom med de gånger du kan och vill! 

 

VÄLKOMNA! 

KVINNOFRUKOST 

Nästa kvin-
nofrukost 
blir  lördag 
den 27 
september. 
Då kom-
mer vår 
kommun-
chef Marita 
Skog på 
besök. Alla 
berörs vi 
på ett eller 
annat sätt av den verksamhet som 
Marita leder här i Vingåker. Säkert blir 
intressant att på detta sätt få lära kän-
na Marita lite mer. 

VÅGA MÅLA. 

Vi är några glada amatör – entusias-
ter som varje måndagsförmiddag 
träffas i Ekbackskyrkan och målar, 
pratar och fikar. 

Vi har med oss eget material och just 
nu är det mest akvarell och akrylfär-
ger vi målar med. 

Ibland fungerar samspelet mellan 
pensel, pigment och vattenflöden, 
ibland fungerar ingenting. Men hela 
tiden gör vi nya upptäckter, i konsten 
och hos oss själva. Det är ett spän-
nande äventyr att våga måla. 

Välkommen du också! 

Inger Wetter 
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RAPPORT FRÅN STYRELSEN 

Kan tänka mig att en del undrar vad vi gör i styrelsen. Vet att några frågar efter försam-
lingsmöten och undrar varför de är så sällan. Vi har valt att använda 
”församlingsinformation” c:a en gång i månaden vid kyrkkaffet, tror att informationen når 
fler på det sättet. Det hindrar givetvis inte att vi även har församlingsmöten några gånger 
per år, men vi har erfarit att vi inte når så många då. Passa på att ställa frågor vid kyrkkaf-
fet, dyker det upp frågor som vi behöver samtala mer om så inbjuder vi mycket gärna till 
församlingsmöte vid någon annan tid. 

Den punkt vi arbetar mest med i styrelsen är ”riktlinjerna för året”. Både med att formulera 
dessa inför årsmötet och att konkretisera dem under verksamhetsåret. I år är det 
”Livsnära” som vi arbetar med. Hur kan vi få Ekbackskyrkan och våra smågrupper mer 
Livsnära? Under våren resulterade det i några temagudstjänster, och nu i början av termi-
nen en utbildning och inspirationsträff. 

Vid styrelsemötena följer vi också upp församlingens ekonomi. Nu sedan Henrik slutat så 
ser vi att vi har betydligt bättre balans i resultatet. Dock så är det så att kollekterna mins-
kat med nästan 10%, trots det har vi fram till sista juli ett överskott tack vare testaments-
medel som kom i början av året. 

Vi har teckna ett avtal på hyra av en kopiator, den tidigare som vi ägde började kosta för 
mycket i service. Nu betalar vi en hyra och en avgift för varje kopia. 

Vi har i inte minst ungdomsverksamheten sett att Henrik och Ulrika saknas mycket. Det 
har inte lyckats att fylla upp de luckor som uppstått. Styrelsen har samtalat om att kunna 
finna någon ”volontärarbetare” till ungdomsverksamhet, men inte hittat någon lösning, vi 
tar tacksamt emot alla tips om du har någon idé.  

Lars Olsson 

25 oktober, Broängskyrkan  
Kristinehamn  

Välkommen till en heldag med inspiration, 
samtal, seminarier, fest och gudstjänst i 
Region Svealand. 

I alla Equmeniakyrkans 7 regioner hålles 
under hösten Regionfester. I Region 
Svealand vill vi särskilt uppmärksamma 
vår kyrkas vision ”Att vara en kyrka för 
hela livet – där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och världen”. Därför 
temat HELA LIVET! 

Mer information finns på equmeniakyr-
kan.se/regionsvealand och på anslagstav-
lan i Ekbackskyrkan. 

TALA HERRE DIN TJÄNARE HÖR 
Retreat på Kilsbergsgården 

18-19 oktober 2014 

Retreaten börjar kl 9.30 på lördagen och 
avslutas på söndagen kl 15.00. Den 
genomförs i tystnad och det blir tillfälle för 
enskilt samtal med någon av ledarna. 

Retreaten kostar 700 kr och då ingår hel-
pension med logi i enkelrum. 

Vi kan som mest ta emot 15 deltagare 
(eventuellt fler om det är par som kan bo i 
samma rum). Först anmälda gäller. Anmäl 
senast den 6 oktober. 

Mer information finns på equmeniakyr-
kan.se/regionsvealand och på anslagstav-
lan i Ekbackskyrkan 
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GEORGIE FAME, AMANDA SEDGWICK 

Torsdag 20 november 

Ännu en gång har vi glädjen att få arrangera en fantastisk konsert i 
Ekbackskyrkan. Vi gästas av sångaren Georgie Fame, altsaxofo-
nisten Amanda Sedgwick, pianisten Claes Crona, basisten Hans 
Andersson, trumslagaren Johann Löfcrantz Ramsay. Claes Crona 
och med sin trio känner vi sedan tidigare. Att nu få ta emot Georgie 
Fame och Amanda Sedgwick känns hedrande.  

Georgie Fame, en legend inom jazz- och bluesvärlden som gjorde 
stor succé med "Yeh Yeh" och "Bonnie and Clyde" på 1960-talet. 
Han turnerar runt om i världen och i Sverige har han bland annat 
spelat med våra bästa storband. Han har hittills hunnit med 20 
egna skivproduktioner och 14 hit-singlar. 

Amanda Sedgwick är altsaxofonist, sångerska och kompositör som "spelar med stor 
auktoritet och en äkta jazzkänsla som riktigt berör", enligt jazzkritiker. Amanda finns med i 
kompet men sjunger också några duetter tillsammans med Georgie. 

PILGRIMSVANDRING VID IGELFORS 

Lördag 27 september  

Vi vill göra det igen - gå på pilgrimsvandring. Det blir det i trakterna kring Igelfors. När det-
ta skriv så är vi inte helt klara med vilken rutt det blir, c:a 10 km siktar vi på. Vi samarbetar 
med församlingen i Igelfors, kommer att starta och sluta i deras kyrka ”Betel”. Pilgrims-
vandringen blir en dag med, andakt, mässa, samtal, tystnad med en rytm av vandring och 
vila. Mer information kommer inom kort finnas i Ekbackskyrkan och på hemsidan. 
  

Några praktiska ting ... 

  08:00 Samling vid Ekbackskyrkan för samåkning. 

  09:00 Morgonbön i Betel, Igelfors, därefter vandring. 

  Medtag matsäck för två mellanmål och lunch. Kläder för vädret och vandring.  

  Vi tror att vi avslutar c:a kl 16 också det i Betel, Igelfors. Tiden är osäker. 

  Åter i Vingåker c:a kl 17:00. Tiden är osäker. 

 Undrar du över något, prata gärna med Adam Harknäs 076-884 70 64 eller Lars Olsson 
070-645 55 19. 

LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 

13-14 september 
25-26 oktober 
15-16 november 

FÖRSAMLINGSBOKEN 

Avliden: Valborg Thor 8 juli. 

Utflyttad: Berit Karlsson till Värnamo 
Missionsförsamling. 
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EKBACKSKYRKANS IBK 

Be för barnen i våra grupper & deras familjer 
och framför allt för våra ledare! 

HEMMAMATCHER I VIDÅKERSHALLEN 

Lördag 11/10 10.00 EIBK - Mariefred (P02/03) 

Lördag 11/10 12.00 EIBK - Nykvarn (P99/00) 

Lördag 25/10 11.00 EIBK - Torshälla (99/00) 

Söndag 2/11 16.00  EIBK - Malmköping (02/03) 

Söndag 16/11 14.00 EIBK - Onyx 99 (99/00) 

Söndag 16/11 16.00 EIBK - Telge (02/03) 

Lördag 22/11 11.00 EIBK – Nykvarn (99/00) 

Lördag 29/11 11.00 EIBK - Strängnäs (02/03) 

Lördag 6/12    Sammandrag för 06-laget 

Söndag 7/12 14.00  EIBK – Flen (99/00) 

Söndag 7/12 16.00  IBK—Standard (02/03) 

Lördag 20/12 10.00 EIBK - Onyx 00 (99/00) 

Lördag 20/12 12.00 EIBK - Torshälla (02/03) 

Sommaren är en lugn period för Ekbackskyrkans IBK. Några var med på Smajl-
lägret på Hjälmargården och två spelare var med på ett innebandyläger i Norrkö-
ping, Stadium Sports Camp. 

Nu är hösten på väg och då startar alla träningar och matcher. Laget med spela-
re födda 06/07 ökade stadigt i antal förra säsongen så till denna höst gör vi två 
lag av dessa spelare. Ett 06-lag och ett 07-lag.  

Efter sommaren när vi fick besked om träningstider i Vidåkershallen visade det 
sig att vi fått knappt hälften av de träningstider vi önskat. Vi har sedan dess för-
sökt hitta en lösning på detta problem och nu verkar det som att vi ska kunna få 
fler träningstider som är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta med inneban-
dyn på ett bra sätt i Vingåker. 

Vårt äldsta lag 99-laget kommer att spela DM i Torshälla 27 september. För övri-

ga lag börjar matcherna i oktober. 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM  

HÖSTEN 2014. 

SÖNDAGSSKOLAN: 
Vi träffas vissa söndagar på guds-
tjänsttid. Håll utkik på hemsidan och 
i tidningen om vilka söndagar det är. 

SCOUT: 
Från höstterminens start har vi gjort 
om Äntligen Onsdag till enbart Scout 
med de tre olika grupperna: Spårare 
7-9 år, Upptäckare 10-11 år, Äventy-
rare 12 år och uppåt. 

Vi vill inbjuda ALLA att komma med 
på ”Gudstjänst med alla åldrar” ons-
dagen den 26 november klockan 18. 

 

JULMARKNAD 

Lördagen den 6 december blir det tra-
ditionsenlig Julmarknad – mer informa-
tion kommer i kyrkan, på hemsidan och 
i nästa församlingsblad. 

CHILILÄGER 

Vi var 6 ungdomar och 2 ledare som 
åkte iväg på chili/XL på Hjälmargår-
den i somras. Dagarna var fyllda av 
aktivitet och en speciellt uppskattad 
var "masken" , en stafett där ungdo-
marna bl.a. fick ligga i lera och fil-
mjölk. Våra ungdomar verkade myck-
et nöjda med lägret, och jag är tack-
sam över att fått "låna" dessa ungdo-
mar i en vecka. Ledare var Arwid Jo-
hansson och Matilda Thuresson 

SMAJLLÄGER 

Sista veckan i juni var det 13 förvän-
tansfulla barn och några ledare som 
åkte till  Hjälmargården för att vara med 
på årets Smajlläger. Vi hade en  myck-
et bra vecka med många aktiviteter och 
samlingar. Näst sista dagen öppnade 
sig himlen och regnet öste ner. Ett av 
våra tält blev helt översvämmat och allt 
blev genomblött. De flesta barnen fick 
sova inomhus sista natten. Ledare var 
Helena Mårtensson, Arwid Johansson, 
Lilian Strömberg och Adam Harknäs. 
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Plats 

för 

adress 

FÖRSAMLINGSRESA TILL HJO   

Klockan 7 på morgonen den 31 augusti steg ett 30-tal personer på en buss från 
Ekbackskyrkan med målet att hälsa på i Hjo. Det var ju där Henrik och Ulrika 

Örnberg fick sin uppgift när de flyttade från Ving-
åker. Vädret var perfekt, och det fortsatte det vara 
hela dagen. Med fina vyer att se på utefter Vättern 
kom vi i god tid till gudstjänsten i Missionskyrkan i 
Hjo. I gudstjänsten medverkade Adam med predi-
kan och delar av vår kör med sång. Efter att kyrk-
kaffet med smörgås intagits fick vi ett prov på ka-
paciteten av deras nya, Degerfors gamla, kyrkor-
gel med en minikon-
sert.  

  Att Hjo är en stad med anor och stolt bevarar detta 
förstod vi när församlingen ordförande, Sven Lind-
berg, guidade oss och berättade om båtar i hamnen 
och alla de vackra gamla husen i Stadsparken.  

  Sen var det dags att gå ombord på bussen och åka 
till Vreten där Henrik och Ulrika bor. Vägen gick över 
Hökensås med fin utsikt över slätten och 
mot Skövde. Gården är en släktgård, och Henrik och 
Ulrika bor i huset som Henriks mormor och morfar bott 
i. Där blev vi allihop mottagna med lunch! Efter rundtur på 

gårdsbacken var det dags 
att ta farväl. Rena kram-
kalaset! Och vi kände: De 
är VÅRA! De må ha hittat 
hem till rötterna, men en 
hel del rottrådar sitter 
kvar i Vingåker! 

  Stort TACK till Missions-
kyrkans församling och till 
Henrik och Ulrika för allt 
gott av olika slag!  

Carin Klintemyr 

Henrik i sin nya kyrka 

Urban Prybil, som är uppväxt i Vingåker, 
framför sin guldsmedja tillsammans med  

församlingens ordförande Sven Lindberg.  

Hjo Missionskyrka 
Henrik och Ulrika i sitt fina kök 


