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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... 

Fågelsång 
 
Det är maj månad och jag sitter på min altan och hör fåglar-
na sjunga för full hals. Nya fåglar och läten kommer till och 
de avlöser varandra i en aldrig sinande ström av sång. Jag 
njuter av sången och grönskan och slappnar av för en 
stund. 
 

Varför sjunger fåglarna? Är det bara för att vi ska njuta av 
sången eller övar de inför nästa uttagning till melodifågel-
festivalen? Jag läser på lite om fågelsång och får veta att 
fåglarnas sång under häckningssäsongen framförallt hand-
lar om revir, om att hitta en plats, och sjunga för full hals för 
att markera att den här platsen är min plats. Här vill jag byg-
ga och bo och här vill jag föda mina ungar. På den här plat-
sen vill jag komma till ro. Om det nu är så att en annan fågel kommer inflygande 
på det här området så blir det sång för allt vad strupen håller. Det är nämligen så 
att den som sjunger starkast vinner och får en fin plats, precis som i melodifågel-
festivalen.  
 

I Bibeln kan vi också läsa om fåglar, fågelsång och om fåglar som funnit sin 
plats. Psalmisten säger att sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina 
ungar. Likt fåglarna får vi söka ett bo, en viloplats denna sommar. Du har kanske 
din speciella viloplats som du söker upp år efter år. Eller också söker du upp nya 
platser som kan skänka vila. Det är mycket vi vill ska ske på sommaren men vik-
tigaste är kanske att få en viloplats där vi kan hämta ny kraft och glädje. Sök upp 
den platsen och ”sjung in” den. Som Psalmisten säger så finns det alltid en un-
derbar viloplats hos Gud. Där får vi alltid lovsjunga honom! 
 

Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! Jag förtärdes av 
längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och 
min kropp mot den levande Guden. Sparven har funnit 
ett rede och svalan ett bo för sina ungar: dina altaren, 
Herre Sebaot, min konung och min Gud. Lyckliga de 
som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov.  
(Ps 84:2-5). 
 

Skön sommar! 
 

Adam Harknäs 
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PROGRAM... 

JUNI 
SÖNDAG 1 
10.00 GUSTJÄNST 
Carin Klintemyr, Lennart Andersson. Sång 
av Kerstin och Lennart Andersson. 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Åsa Nyström, kören. 

TORSDAG 12 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, musikrådet spelar och sjunger, natt-
vard. 

MIDSOMMARAFTON 
10.00 MIDSOMMARFIRANDE 
Traditionell firande vid Humlegården. 

 
 

SÖNDAG 22  
15.00 GUDSTJÄNST  
I SKOGSHYDDAN,  
Adam Harknäs, sånggrupp. Medtag fika! 

(Skogshyddan ligger nära Skogens gård i 
Österåker.)  

ONSDAG 25 
19.00 KONSERT MED  
LOUISE HOFFSTEN 
Läs mer på sidan 7 

SÖNDAG 29 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Bernt Axelsson 

JULI 
SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Stina Gustafsson, Bo Säv-
hammar sång, nattvard. 

TORSDAG 10 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Anne-Marie och Bengt Rosell 
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PROGRAM... 
 

 

SÖNDAG 20 
10.00 GUDSTJÄNST 
Sture Larsson, Gunnel Gustafsson, There-
se Ekeroth sång. 

SÖNDAG 27 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Åsa Nyström 

 

AUGUSTI 
SÖNDAG 3 
10.00 GUDSTJÄNST  
I SKOGSHYDDAN  
Carin och Olle Cedersjö, Carin Klintemyr. 
Medtag kaffekorg 

TORSDAG 7 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Lars Olsson, sånggrupp, 
nattvard. 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager predikan och sång, Inger 
Wetter. 

FREDAG 22 
17.30 KÖRÖVING 

SÖNDAG 24 
10.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg, kören. 
Kyrkkaffe, församlingsinformation. 

FREDAG 29 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 31  
FÖRSAMLINGSRESA TILL HJO 
Läs mer på sidan 6 

 

SEPTEMBER 
ONSDAG 3 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Håkan Isaksson sjunger och spelar. 

FREDAG 5 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 6  
9.30-12.30 INSPIRATIONSDAG 
Cahtrine Nygren, NFU-handledare, inspire-
rar ledare och alla intresserade om arbetet i 
våra livsnära smågrupper. 

Läs mer på sidan 7 

SÖNDAG 7 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lennart Andersson, natt-
vard. Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Carin Klintemyr, Gunnel Gustafsson, sång-
grupp: Therese Ekeroth, Ingegärd och Ro-
ger Fredman. Kyrkkaffe 

VALDAG, GLÖM INTE ATT RÖSTA! 
 

 

 

 

 

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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FÖRSAMLINGSRESA TILL HJO 

Det var ett tag sedan Henrik och Ulrika Örnberg flyttade till Vreten och Hjo. Sön-
dagen 31 augusti får vi tillfälle att hälsa på dem i deras nya hemmiljö och samti-
digt tillbringa en dag i trevliga Hjo. Dagen börjar tidigt med bussresa till Missions-
kyrkan i Hjo. Där kommer vi fira 
gudstjänst tillsammans med för-
samlingen i Hjo. Efter gudstjäns-
ten blir det lunch i Missionskyrkan. 
På eftermiddagen får vi strosa i 
Hjo och se mer av  denna pittores-
ka ort. Vi kommer också göra en 
avstickare till Vreten där Henrik 
och Ulrika bor innan vi åker hem-
åt. Vi beräknar vara tillbaka i Ving-
åker ca 18.30. 

Adam Harknäs 

OLSSONS DÖTTRAR  

GIFTER SIG 

Under sommaren kommer inte mindre  
än tre ”Olssonsdöttrar” uppväxta i Ek-
backskyrkan att gifta sig.  

Först i raden är Kristin, dotter till Ire-
ne och Lars Olsson. Hon gifter sin 

med sin  Mattias den 12 juli. 

Karin, Inger och John-Erik Olssons 
dotter, är näst i tur. Den 9:e augusti 

gifter hon sig med Willy.  

Det sista bröllopet är den 30 augusti 
då Elin, Else-Marie och Olle Olssons 

dotter, gifter sig med Jonatan. 

Vi önskar dem allt gott och Guds rika 
välsignelse! 

LIVSNÄRA  

Tre söndagar i maj hade söndags-
gudstjänsterna temat livsnära. 

I den första gudstjänsten delade tre 
personer med sig av sin tankar om 
vad livsnära betydde för dem. Enkla 
och fina berättelser som berörde. 

Den andra söndagen handlade om 
det livsnära samtalet. Adam Harknäs 
predikade och lyfte fram flera viktiga 
aspekter på ett bra livsnära samtal. 
Efter gudstjänsten fanns möjlighet att, 
i olika hem, samtala i mindre grupper 
runt en enkel sopplunch. Tyvärr var 
det få gudstjänstbesökare så det var 
inte heller så många som deltog i 
samtalen. De grupper som möttes, 
kunde efteråt berätta om att viktiga 
och givande samtal förts. 

Tredje och sista söndagen fokusera-
de på livsnära smågrupper, bland an-
nat vikten av att samlas i bön. I guds-
tjänsten gavs utrymme till bön i mind-
re grupper i olika bönestationer. 

Pär Lindar 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_hEG926WUDTHRM&tbnid=mlCqzIPa_fNPtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hjo.se%2F&ei=zHB8U6LPIIKpyAPDv4HoDA&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNE1L43WdNAltLw4DO9dVqKIJjoO0Q
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SKOGSHYDDAN 

När det blir sommar vill vi gärna träf-
fas i missionshuset Skogshyddan vid 
Skogens gård i Österåker. Midsom-
marsöndagen kl 15 är det gudstjänst 
med Adam Harknäs och en sång-
grupp. Söndag den 3 augusti kl 10 
kommer Carin och Olle Cedersjö från 
Örebro, de var hyresgäster några år i 
Österåkers missionshus, roligt att få 
träffas igen. Glöm inte ta med fikakor-
gen vid båda tillfällena.     Lars Olsson 

LEDARDAG FÖR LIVSNÄRA SMÅGRUPPER 

En viktig dag för ledarna i våra olika små-
grupper och andra intresserade blir det lör-
dagen 6 september 9.30-12.30.  

Vi har bjudit in vår handledare i NFU Cahtri-
ne Nygren som kommer att hålla i denna 
förmiddag.  

Dagen kommer att handla om hur våra små-
grupper ska kunna utvecklas och växa och 
bli mer livsnära. Mer information om uppläg-
get på ledardagen kommer. 

Adam Harknäs 

KONSERT MED  

LOUISE HOFFSTEN 

En av Sveriges populäraste sågerskor 
gästar Ekbackskyrkan i sommar.  

Onsdag 25 juni kl 19 kommer Louise 
Hoffsten tillsammans med sin gitarrist 
och Claes Crona trio till Ekbackskyr-
kan. Se mer kommande information 
på hemsidan och annonsering. 

KVINNOFRUKOST 

Nästa kvinnofrukost blir  lördag den 
27 september. Då kommer vår kom-
munchef Marita Skog på besök. Alla 
berörs vi på ett eller annat sätt av den 
verksam-
het som 
Marita le-
der här i 
Vingåker. 
Säkert blir 
intressant 
att på detta 
sätt få lära 
känna Ma-
rita lite 
mer. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aGbIJWEZgwJDWM&tbnid=D4yQWMVPX9EESM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.efk.se%2Fom-efk%2Fkontakt%2Fpersonal%2Fcahtrine-nygren.html&ei=UHZ8U_CFI8uIyAPoiICICA&bvm=bv.6722
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”SJUNG TILL HERRENS ÄRA, SJUNG EN NY SÅNG”  

PS. 96:1 

Ett rikt och livsnära guds-
tjänstliv präglas av sång 
och musik i olika former. 
Ekbackskyrkan har just 
detta positiva att många 
olika grupper medverkar 
med sång och musik. 

En mycket viktig del i vår 
gudstjänst är församlings-
sången, där vi alla två 
eller tre eller flera är över-
ens, i harmoni, i symfoni 
med varandra vill sjunga 
ut vår glädje och tacksam-
het till vår Skapare.  

Det jag vill säga är att den 
unisona sången är ingen utfyllnad av programmet utan en grogrund för det Gud 
vill säga till oss. 

Räcker det då inte med församlingssång? Nej jag tror vi behöver olika konstella-
tioner som presenterar det glada budskapet. Det kan vara kör, lovsångsteam, 
solist, duett, trio, kvartett m.m. Listan kan göras lång. 

Ekbackskyrkans kör har under många år tjänat i gudstjänsterna. Det har varit 
och är mycket inspirerande att leda kören. Vi mår väl av att tillhöra Samman-
hang, och en kör är ett fantastiskt sammanhang. Min del behövs, men först till-

sammans med andra delar blir det något, dvs. stämsång. När vi delar stämsång-
en, ja, då har vi alldeles speciellt och gemensamt språk! 

Tron kan vara svår att sätt ord på, men genom musiken har jag ofta fått förnim-
ma styrka. Sångerna har starka texter som berör och det känns viktigt! 

Så oavsett om vi sjunger en enkel folkvisa eller får vara med om ett stort sakralt 
körverk, så finns samma fantastiska känsla, min stämma – en del av något stort! 

Glädjen och gemenskapen kring sång, rytm och rörelse kan utgöra en kraftkälla 
för oss människor, där vi kan hämta energi för att möta livet. 

Så välkommen att vara med i Ekbackskyrkan kör. Vi startar höstens arbete med 
första övningen fredagen den 22.8 kl.17.30.  

Torsten Lager 

Körledare 
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LIVSNÄRA HÖST 

I planeringsrådet har vi samtalat om 
hur vi under hösten ska arbeta vidare 
med livsnära smågrupper. 

Vi konstaterade att det i kyrkan finns 
mängder av grupper. Någon hade 
räknat till ett 25-tal. En del arbets-
grupper valda av årsmötet, andra 
öppna för vem som vill vara med. 
Några som bildats spontant utifrån 
behov eller intressen, andra mer or-
ganiserade med fast planering och 
struktur. 

Att grupperna fyller behov var vi över-
ens om. Vi menade att det är viktigt 
att behoven styr de grupper som 
finns. Vi funderade också på hur vi 
kan ta reda på om det finns behov 
som inte tillgodoses. Diakonala grup-
per, föräldraarbete, grupper för asyl-
sökande och nyanlända, bönegrup-
per, var några områden som nämn-
des. Miljö– och hållbarhetsfrågor, in-
ternationella frågor är andra områden 
som kan vara angelägna att arbeta 
med.  

Vi trodde också att vi måste bli bättre 
på att tydliggöra vilka grupper som 
finns och att öppet bjuda in alla intres-
serade till dem. 

Har du som läser detta, förslag och 
idéer hur vi ska arbeta med de livsnä-
ra frågorna under kommande höst, 
ber vi att du lämnar dessa till någon i 
planeringsrådet eller till pastor Adam. 

Pär Lindar 

BOKTIPS 

Richards & O’Brien: Utan västerländs-
ka glasögon. Nya perspektiv på Bi-
beln, Argument 

Kan vi 
förstå Bi-
beln ut-
ifrån den 
tid och det 
kulturella 
samman-
hang den 
skrevs i?  

I boken 
”Utan väs-
terländska 
glasögon”  
menar 
författar-
na, två 
ameri-
kanska teologer, att det är något vi 
har mycket svårt att göra. Vi vill gärna 
tolka den utifrån de värderingar och 
den västerländska kultur som gäller 
idag. Om vi blir medvetna om skillna-
derna mellan Bibelns kultur och tid 
och vår, kommer vi att läsa och förstå 
Bibeln på ett helt nytt sätt, menar för-
fattarna. De ger många tankar och 
exempel på hur vi genom våra glas-
ögon och kulturella förförståelse av 
exempelvis tid, pengar, rätt och fel, 
individ kontra kollektivet, får en skev 
bild av vad Bibelns författare egentli-
gen tänkte och menade. De pekar 
också på de skillnader som finns mel-
lan kristna i olika kulturer idag. 

En bok som utmanar och manar till 
eftertanke om hur våra kulturella tolk-
ningar påverkar vår läsning av Bibeln.  

Pär Lindar 

LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 

7-8 juni 

13/7-18/8 semester 
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EKBACKSKYRKANS IBK 

Nu är planeringen i gång inför säsongen 2014-2015. Vi har tänkt starta en ny kull 
födda -08 till hösten. Men bara om det finns intresse från några föräldrar att träna 
killarna/tjejerna. Annars lägger vi det på is till nästa säsong. Vi försöker fortfaran-
de hitta någon som kan hjälpa Per-Åke Perman att träna 99/00 laget och vi söker 
också tränare till 04/05 laget.  

Innebandyfesten 25 mars blev som vanligt en kanon kväll. Vi bjöd på korv med 
bröd, dricka, kaffe och sockerkaka. Vi var ca 60 spelare sedan tillkommer det 
några ledare och så klart en del syskon och föräldrar som ville titta. Vi delade 
upp dem i två grupper pga den stora åldersskillnaden. Så 99-03 i en grupp och 
04-07 i en annan. Sedan delade vi in dom i små grupper. Alla såg ut att trivas 
både de som var nere på golvet och de som satt på läktaren.  

Den 4-6 april åkte vi med två 
lag till Örebro för att spela 
innebandy hela helgen. Det 
var 16 spelare i 02/03 laget 
som åkte till cupen. De fick 
spela fem matcher och hade 
en jätterolig helg. 99/00 laget 
åkte med 12 spelare och tog 
sig vidare till A-slutspel efter 
att ha kommit tvåa i gruppen. 
Där åkte vi tyvärr ut i kvartfi-
nalen mot ett bättre Trosa/
Edanö. Det var ändå en 
mycket bra prestation av la-
get. 

Vi bodde i Adolfsbergsskolan 
med båda lagen. Vi hann 
även med ett besök på Gus-
tavsviks äventyrsbad som 
var en skön avkoppling från 
innebandyn. Grabbarna var 
ganska så nöjda och trötta 
efter helgen. Ledarna beröm-
de killarna för bra samman-
hållning och att man tog 
hand om varandra under 
hela helgen. 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM  

ÄNTLIGEN ONSDAG 

Onsdagen den 21 maj hade vi inbjudit 
barnen och deras familjer och försam-
lingen till avslutning för ”Äntligen Ons-
dag”. Vi var på Hjälmargården. Det 
var en jättefin kväll och solen lyste 
över vattnet. Först var det en samling 
på scenen, Helena höll i samlingen. 
Vi presenterade en del av det vi gjort 
under terminen och barnen fick kom-
ma fram och berätta. Sedan hade 
Adam en andakt. Eftersom andakter-
na under terminen har handlat om Tio 
Guds bud, så pratade han om det. 
Barnen hade skickat ett sms till Adam 
där de skrivit om budorden till ett 
språk som passar 2014.  

Vi avslutade kvällen med att grilla 
korv tillsammans.  

Tyvärr var det inte så många barn och 
föräldrar med och framförallt ingen 
från församlingen.  

Vår önskan är att det blir större upp-
slutning nästa gång vi gör en inbjudan 
– det skulle betyda mycket för oss 
ledare! 

Om gruppen ska fortsätta på samma 
sätt i höst vet vi inte, det ska vi prata 
om på en ledarsamling i början av 
juni. 

SMAJL -14 –LÄGER 

Vi har inbjudit våra barn att åka på 
SMAJL-läger på Hjälmargården veck-
an efter midsommar. Det är ett myck-
et uppskattat läger av de barn som 
varit med förut. Eftersom det bara är 
två ledare som har möjlighet att följa 
med så kan vi tyvärr bara ta med ett 
begränsat antal deltagare från Ving-
åker. 

SÖNDAGSSKOLAN 

Vi har träffats sex gånger under vå-
ren. Vi räknar med att fortsätta vissa 
söndagar i höst också. Vi meddelar i 
tidningen/pålysningar, på vår hemsida 
och via mejl till aktuella familjer vilka 
söndagar det är söndagsskola. 

FREDAGSHÄNG 

Efter att Henrik Örnberg slutade så 
har fredagshäng fortsatt att träffas 
varannan fredag kväll, men med en 
ny ledargrupp. Några nya ungdomar 
har också kommit under våren. Den-
na termin har vi bland annat åkt pul-
ka, tittat på film, lagat mat, spelat in-
nebandy och grillat. Hösten är oviss 
för fredagshäng eftersom vi inte vet 
om vi har ledare till hösten. 

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

för 

adress 

SOMMARKORAL 

Sven Petri 

Jag tackar Dig, Gud, för sommarens tid,  
då hela naturen blommar,  

för liljornas prakt, för grönskande lid,  
och ängarnas rikedomar.  

Det är som om lyftes bort en flik 
av slöjan som skymmer här min blick,  

och jag skådar in i Din himmel.  

Jag tackar Dig, Gud, för sommarens sång  
från jublande fågeltunga,  

för vindarnas sus och vågornas gång  
för allt som Ditt lov vill sjunga.  

Det bor i min själ en längtans sång,  
en ton av den höga sommarsång,  
som sjunger så skön i Din himmel.  

Jag tackar Dig, Gud, som låter mig se  
en glimt av Ditt goda rike,  

där kärlekens makt åt allting kan ge 
 en skönhet förutan like.  

En gång skall min själ i evighet 
få skåda den sommarsalighet,  

som blommar så skön i Din himmel.  
 


