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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


 

 
3 

PASTORN HAR ORDET... 

 
Strandliv 

I postlådan väller reklamen in och många erbjudanden hand-
lar om vad vi kan tänkas behöva och önska oss till somma-
ren. På en av reklambroschyrerna står det: Strandliv. Långa 
dagar på stranden utan stress och måsten! Du är säkert mer 
än redo, men är din garderob det? Många av oss älskar 
strandlivet. Tänk att få ligga på en sandstrand, känna solen 
steka mot huden, höra vågorna slå mot stranden, ta en upp-
friskande simtur och sedan bara slappna av. Andra personer 
är inte alls lika förtjusta i strandlivet. Tränga ihop sig med 
okända och halvnakna människor, svettas och frysa om vart-
annat och sand överallt där man inte vill ha det. 

Jesus och hans lärjungar tillbringade också tid på stranden men då var inte fo-
kus på att sola, bada och slappa. På stränderna runt Gennesarets sjö hände 
viktiga saker i Jesus och lärjungarnas liv. Det var på stranden som Jesus kallade 
sina första lärjungar. Där började den livsförvandlande resan och vandringen 
med Jesus. Det var vid stranden som Jesus undervisade om Guds rike genom 
att berätta olika liknelser. Många ville lyssna till Jesus, så många att Jesus blev 
tvungen att sätta sig i en båt en bit ut på sjön för att alla skulle höra vad han 
sade. Det var också på stranden som Jesus mötte sina lärjungar efter uppstån-
delsen. Jesus gav de sorgsna lärjungarna nytt hopp och de drog upp 153 fiskar 
när de kastade ut nätet igen. 

Jesus och lärjungarnas strandliv har inte så mycket gemensamt med vårt strand-
liv. Men det kunde säkert bli långa dagar utan stress och måsten även för lär-
jungarna. De fick verkligen tid till att lära känna Jesus och se och uppleva allt 
som hände kring honom. På stranden kom Jesus till lärjungarna och hade viktiga 
saker att säga och konkreta uppmaningar som styrde deras liv i en ny riktning. 
Jesus vill komma även till oss på stranden eller andra ställen vi gärna tillbringar 
tid på i sommar. Låt sommaren bli en tid till att lyssna på vad Jesus har att säga 
dig och en tid till att rikta in livet på det som är väsentligt! 

 

 

Ha en skön 

sommar! 

Adam Harknäs 



 

4 

PROGRAM... 

JUNI 
SÖNDAG 7 
10.00 GUDSTJÄNST 
Inger Wetter, Lars Olsson, Terese Ekroth 
sång, kyrkkaffe. 

TORSDAG 11 
10.45 ANDAKT PÅ HUMLEGÅRDEN 
 

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, Else-
Marie Lyreborg Olsson sång, kyrkkaffe. 
Församlingsinformation. 

SÖNDAG 21 
15.00 GUDSTJÄNST I SKOGSHYD-
DAN 
Carin Klintemyr, Aina Andersson. Ta med 
kaffekorg. Läs mer om Skogshyddan på 
sidan 9 

SÖNDAG 28 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lars Andersson, Ebba Ajax 
sång. Nattvard. Hembjudarfika.  
Gemensam med Korskyrkan. 

JULI 
SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Bo och Anita Artmark 

TORSDAG 9 
10.45 ANDAKT PÅ HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 12 
10.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST 
Else-Marie Lyreborg Olsson, Torsten Lager 
Gemensam med Korskyrkan. 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Anne-Marie Rosell, Bengt Rosell 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST 
Sture Larsson, Johan Ekman sång. 
Gemensam med Korskyrkan. 

 
AUGUSTI 

SÖNDAG 2 
15.00 GUDSTJÄNST I SKOGSHYD-
DAN 
Per Söderberg, Carin Klintemyr, Kerstin 
och Lennart Andersson sång. 
Ta med kaffekorg. Läs mer om Skogshyd-
dan på sidan 9 

TORSDAG 6 
10.45 ANDAKT PÅ HUMLEGÅRDEN 
 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Inger Wetter. 

SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg 
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PROGRAM... 

SÖNDAG 23 
10.00 GUDSTJÄNST 
Samlingssöndag. Adam Harknäs, Lars Ols-
son, sånggrupp, nattvard, kyrkkaffe 

SÖNDAG 30 
FÖRSAMLINGSUTFÄRD TILL MARIE-
FRED 

SEPTEMBER 
ONSDAG 2 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Tempelsångarna från Katrineholm 

 

TORSDAG 3 
10.45 ANDAKT PÅ HUMLEGÅRDEN 
 

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Bo Sävhammar sång, kyrk-
kaffe. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST  
Hans Sundberg, Adam Harknäs, sånggrupp 

FÖRSAMLINGSDAG,  
Pajbuffé, läs mer på sidan 6 

 

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. 

NY HEMSIDA 

Du vet väl om att programmet också 
finns på Ekbackskyrkans hemsida: 

www.ekbackskyrkan.se 

Där publicerar vi aktuellt program och 
eventuella förändringar. 

Hemsidan administreras av Equmenia-
kyrkan centralt, och församlingen beta-
lar ingen avgift för att utnyttja den tjäns-
ten.  

Nu övergår man från ett system till ett 
annat, vilket innebär att vi nu omarbetar 
och anpassa vår sida till det nya publi-
ceringsverktyget. Det betyder bland an-
nat att  den nuvarande sidan inte är helt 
uppdaterad.  

Förhoppningsvis kommer den nya sidan 
att finns inom kort. Adressen är den 
samma. 

Välkommen att besöka hemsidan! 
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RENOVERINGAR  

I KYRKAN 

Renovering av 
orgel och mat-
ta på estraden 
som vi tidigare 
informerat om 
har i skrivan-
dets stund just 
påbörjats, den 
kommer att 
pågå c:a en månad. Under tiden arbe-
tet håller på får församlingssalen fun-
gera som gudstjänstlokal. 

Tidigare under våren startade vi en 
särskild insamling för att täcka kostna-
derna för renoveringen. Insamlingen 
fortsätter under sommaren. Vi har 
kommit mer än halvvägs till målet. 
Behovet är c:a 100 000 kr. 

Du kan ge ditt bidrag genom att sätta 
in din gåva på församlingens bankgiro: 
624-7027 (märk med ”Renovering”) 
eller använda de särskilda kuvert  som 
finns i kyrkan. 

Tack för din gåva! 

FÖRSAMLINGSDAG 

Söndag 13 september får vi bekanta oss lite mer 
med vår nya NFU-handledare Hans Sundberg från 
Uppsala. Hans har stor erfarenhet av församlings-
arbete i Sverige, församlingsplantering och mis-
sion i andra länder.  

Vi kommer att fira gudstjänst och fördjupa oss i vår 
riktlinje för året om att Dela.  

I linje med temat Dela så blir det en pajbuffé efter 
gudstjänsten då flera får ta med sig en paj och 
dela med sig av. Mer information om tider och in-
nehåll kommer efter sommaren. Vi ser fram emot 
en inspirerande och viktig dag! 

FÖRSAMLINGSUTFLYKT 

TILL MARIEFRED 

Söndagen 30 augusti får vi tillsammans 
upptäcka Mariefred. Det blir bussresa 
från Vingåker till Mariefred och första 
stoppet är i Munkhagskyrkan. Där firar 
vi gudstjänst tillsammans med deras 
församling i deras mysiga träkyrka.  

Vi kommer äta lunch någonstans i Ma-
riefred och sedan finns det mycket att 
göra och se i Mariefred. Strosa runt i 
den vackra trästaden, besöka Grips-
holms slott, åka museijärnvägen eller ta 
ångbåten till Taxinge slott. Vi återkom-
mer med mer information i augusti. 
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KVINNOFRUKOST, 

LÖRDAG 19/9 

Höstens första kvinnofrukost gästas 
av Maud Nimheim-Ottosson, Odens-
backen, som berättar om sin tid som 
fängelsepräst. 

PILGRIMSVANDRING 

På Kristi Himmelsfärds dag var det ett gäng morgonpigga personer som packat rygg-
säckarna för att vandra på Ringsbergsleden och trakterna kring Brevens Bruk.  

Inte mindre än 21 personer och fem hundar var med på pilgrimsvandringen. Men vi 
började denna fantastiskt fina morgon, med klarblå himmel, med att lyssna till blås och 
hornmusik från taket på Brevens kyrka. Det var Brevens brukssextett som spelade 
vackert från skyn.  

Efter musiken gick 
vi in i kyrkan för en 
kort gudstjänst. Vi 
vandrade sedan på 
stigar och små 
grusvägar och hade 
flera fikapauser och 
lunch vid sjön Sot-
tern. Under vand-
ringen delade vi 
tankar om Kristi 
Himmelsfärd och 
berättade för var-
andra om upplevel-
ser, tankar och fun-
deringar. Vi avsluta-
de vandringen i 
Brevens kyrka med 
en pilgrimsmässa. 

 

LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 

 6-8 juni 

6/7-11/8 semester 

5-6 september 
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SAMTAL OM GUDSTJÄNSTER OCH REMISS 

Vi är en av de Equmeniaförsamlingar som fått remissen om Gudstjänst i den nya kyrko-
handboken.  

Under våren har vi haft två samtalskvällar om gudstjänsten och samtalat om gudstjänstens 
flöde, moment och anvisningstexter för gudstjänsten.  

Vi har känt igen oss ganska mycket i materialet men samtidigt finns 
det mycket att samtala om och fundera över när det handlar om guds-
tjänsten.  

Vi har också under vårens gudstjänster praktiserat olika tankar från 
remissen. Har ni tankar om gudstjänsterna och remissmaterialet så 
får ni gärna dela med er av dem till gudstjänstledarna. I augusti ska vi 
skicka in ett svar på remissen till Equmeniakyrkan. 

KYRKOKONFERENSEN: 

Vi tackar för förtroendet att vi fick representera Ekbackskyrkans församling på årets kyrko-
konferens för Equmeniakyrkan. Konferensen var på Svenska Mässan i Göteborg 14-16 maj. 
Vi, liksom många andra deltagare, bodde på hotell Gothia Tower som ligger i anslutning till 
Svenska Mässan och detta gjorde att det blev en stor sammanhållning på konferensen. 

Det var 667 ombud från 343 församlingar (av 750 församlingar). 

8 motioner behandlades. På torsdagen presenterades motionerna och under fredagsförmid-
dagen kunde man sätta sig mera noggrant in i dessa genom ett Påverkanstorg. Detta gjorde 
att det var lättare för oss konferensdeltagare att kunna ta beslut under lördagen. Även bud-
geten behandlades på Påverkanstorget och antogs enhälligt på 
lördagens förhandlingar. 

Fyra nya församlingar hälsades välkomna in i Equmenikakyr-
kan: Agape Katrineholm, Brunnen Göteborg, Equmeniakyrkan 
Lerkil och Beach Church. 

Vi fick vara med på flera bra seminarier, även Gudstjänster och 
många bra kvällssamlingar. Höjdpunkten var ju såklart lördags-
kvällens ordinationsgudstjänst där 5 diakoner och 16 pastorer 
ordinerades, även 3 pastorer från annat samfund togs emot.  

Glädjande för vår församling var att ”vår egen” Johanna Lindar 
och hennes man John ordinerades – det var ett stort och mäk-
tigt ögonblick att få vara med på. 

Nästa års Konferens är i Stockholm och 2017 är det planerat att 
konferensen ska vara i Vårgårda. Ta gärna chansen att åka på 
dessa samlingar. 

Else-Marie & Olle Olsson 

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2014/02/Equmeniakyrkan-alt_NYast.jpg
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SKOGSHYDDAN   
Även i år kommer två gudstjänster att hållas i Skogshyddan. Många känner inte till 
Skogshyddan och dess historia, 
därför återger vi här Carin Klinte-
myrs text från Österåkers hem-
bygdsförenings årsbok 2011. Nå-

got förkortad. 

”Österåkers Friförsamling hade 

1918, under de fyrtio år som gått 
sedan bildandet 1878, växt och 
hade cirka 150 medlemmar utsprid-
da över hela socknen. Visst tog man 
sig gärna till Missionshuset i kyrk-
byn, men kommunikationerna ge-
nom fordon och telefoner var i stort 
sett obefintliga. Av praktiska skäl 
grupperades medlemmarna efter 
boendet i s.k. kretsar, varav Skogens krets var en. Inom kretsarna hölls ibland s.k. stugmö-
ten i hemmen, men visst skulle det vara enklare att inbjuda andra om man hade en lokal på 
närmare håll. 

1918 blev det ägarbyte vid Skogens gård. Johan Gustav och hustrun Klara Johansson flyt-
tade dit från Gåsinge. ”Johansson i Skogen” var en driftig man, och i arkivet finns ett Gåvo-

brev, lydande :  

”Undertecknade upplåter och bortgiver härigenom till Österåkers Friförsamling av oss tillhö-
riga fastigheten ett mantal frälse Skogen i Östreåkers socken Oppunda Härad i Söderman-
lands län ett stycke mark  innehållande 844,2 kvadratmeter kallad Skogshyddan. Det ifråga-
varande jordområdet är till läge och gräns noggrant angivet å en av Lantmätaren Alf Hed-
man däröver upprättad karta.  
 Sålunda bortgivet och tillägnat Österåkers Friförsamling 

 Skogen den 7 april 1920 

               Joh. Gust. Johansson       Klara Johansson” 

I protokollsboken kan man hitta följande: 

             ”Protokoll hållet å Styrelsesammanträdet den 3 maj 1920.                                                                                                              
§6.  Arbetsföreningen i Skogens krets skall använda sina samlade medel till  missionshus-
bygget därstädes.” 

Och längre fram: 

             ”Protokoll hållet å församlingsmötet sönd. 19/9 1920                                                            
§ 6.  Andra sönd. i okt. hålles invigningsfest i nya samlingslokalen Skogshyddan i Skogens 
krets, som uppförts under förlidna sommar.” 

------ 

(Forts. på sidan 12) 
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EKBACKSKYRKANS IBK 

Säsongen har avslutats men det händer 
ändå en hel del i klubben. Efter en del sonde-
ring så har vi beslutat att starta ett A-lag, 
herrlag till hösten. Det har funnits intresse 
från några personer att starta ett A-lag och i 
våras startade vi en facebookgrupp för intres-
serade. Facebookgruppen fylldes på snabbt 
med många intresserade spelare. Torsdag 7 
maj inbjöd vi till en träff om att starta A-lag 
och vi beslutade då att satsa på ett herrlag 
som kommer spela i division 3 i Sörmland. 
Första träningen var 21 maj och 21 spelare 
och ledare var med på denna inspirerande 
träningsstart i Kvarnängshallen i Högsjö. Trä-
ningarna fortsätter fram till midsommar och sedan startar de upp igen i augusti. Vi kom-
mer lägga ner vårt 99/00 lag men flera av spelarna från det laget ansluter till A-laget. Trä-
nare för A-laget är Stefan Wikström, Andreas Wikström och Pontus Olsson. En lovande 
start som bådar gott för hösten.  

Något annat som är glädjande och spännande är att vi ska starta upp ett lag för tjejer föd-
da 02-05. Vi har under flera år pratat om att försöka starta ett tjejlag men inte haft riktigt 
kraft och ledare till det. Men nu hoppas vi att det ska gå bra och vi har två tränare som 
kommer att hålla i laget, Cecilia Blixt och Joachim Eriksson som tränade Pojkar 04/05 
laget förut. Onsdag 17 juni kl. 19.00 blir det en informationsträff för intresserade i Ek-
backskyrkan. 

Som avslutning på säsongen var två av 
våra lag, 02/03 och 99/00 lagen, med 
på två cuper, Örebrocupen och Katrine-
holmscupen. Spelarna skötte sig riktigt 
bra både på och utanför planen. I Öre-
bro ingick det ett bad i äventyrsbadet 
Gustavsvik, ett uppskattat inslag på 
cupen. 99/00 laget gick till B-slutspel 
men där i kvartsfinalen mot Hovsta IF 
tog det stopp med 2-3. I Katrineholms-
cupen spelade 99/00 laget i 98-gruppen 
och där var motståndet lite för tufft så 
det blev inget slutspel. 02/03 laget gick 
också till slutspel B i Örebrocupen och 
åkte där ut i åttondelsfinal mot Solfjäder-
staden IBK med 6-7 efter straffar. I Ka-
trineholmscupen gick de till kvartsfinal 
och förlorade där mot KFUM Norrkö-
ping.  

Vi i Ekbackskyrkans IBK önskar alla en 
bra sommar.  
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM  

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

Söndagsskolan  

har haft 9 samlingar under våren. Det är en liten men trogen grupp. Vi är otroligt glada 
för vår söndagsskola och för de barn som är med. Känner du några barn som är intres-
serade så inbjud gärna dem. Vi ledare bestämmer några söndagar i taget och inbjuder 
via mejl och hemsida. Höstterminen startar vi på samlingssöndagen den 23 augusti. 

Scout  

har även under våren haft tre patruller. En del programpunkter har vi haft 
tillsammans och en hel del gånger har vi haft patrullmöten. Terminens and-
akter har handlat om olika delar av FN:s Barnkonvention. Den mest trogna 
gruppen är de äldsta: Äventyrarna. 

Gudstjänst med alla åldrar  

Det var mycket trevligt att så många från 
församlingen tog tillfället i akt att vara med 
oss på Gudstjänst med alla åldrar och fira St 
Georgsdagen. Det kändes som det blev en 
kväll över generationsgränserna. 

Höstterminen  

startar vi med att åka på hajk helgen 21-22 
augusti. Under hajken kommer vi att göra 
olika ”scout-aktiviteter”, dessutom kommer 
ledarna och scouterna planera höstens pro-
gram tillsammans. 

Fredagshäng  

planerar att starta upp igen till hösten. Fredagen den 4 september klockan 19 samlas 
de för uppstart och planering. Ta med det här i dina böner, framförallt att vi ska få några 
ledare som är intresserade att vara med i denna viktiga grupp. 

Läger i sommar 

SMAJL på Hjälmargården 1-5 juli. Det är ett 10-tal deltagare och 3-4 ledare som åker 
från Ekbackskyrkan. 

Chili/XL på Hjälmargården 28 juli-2 augusti för tonåringar. 9 deltagare från Ekbacks-
kyrkan och vi kommer troligen att ha ett samarbete med equmenia i Lindesberg när det 
gäller ledare och även deltagare. 
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Även om alla medlemmar i Skogens krets verkligen hade bestämt sig för att klara av det 
här, och också fick hjälp av grannar och vänner, uppstod en skuld. Det var efterkrigstid 
och många hade svårt med ekonomin. På ett församlingsmöte 18 dec. 1921 ”beslöts att 
upptaga kollekt för att minska Skogens krets skuld i Skogshyddan”. 

--------- 

Det som är speciellt med Skogshyddan, är det som möter när 
man kommer in, nämligen fondmålningen. Den är målad av 
Johan August Johansson, Katrineholm 1925. Johan August 
föddes i Pelarne socken i Småland 1865. 1871 gick flyttlasset till 
Hedby (Heby) i Dillnäs socken i Södermanland. 1917 flyttade 
han till Katrineholm. Johan August utbildade sig till yrkesmålare. 
Han målade både hus och vackra tavlor. Han gjorde fondmål-
ningar i åtskilliga kapell och missionshus, de flesta tyvärr borta 
på grund av ombyggnad och ägarbyten. Den målning, som finns 
i Skogshyddan föreställer en herde med får och har texten: 

                      Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följa mig. 

Många har minnen för livet från Skogshyddan. Särskilt förstås av dem som bott runt Sko-
gen. Mina minnen är kanske tidigast från krigstiden, då Missionshuset i kyrkbyn togs ut till 
förläggning av militär två gånger om. Då kom Skogshyddan till användning för hela för-
samlingen.  Juldagens eftermiddag hölls redan 1921 en julgudstjänst där. Det blev en 
tradition som fanns kvar länge. På senare tid har elpriserna gjort att det blivit omöjligt att 
ha elen kvar och då har möten hållits där enbart sommartid, 2-3 gånger. Denna sommar, 
2011, hölls ett möte på ”midsommarsöndagen” och ett kvällsmöte den 26 juli, då Per Sö-
derberg medverkade, en tradition vi gärna bevarar. 

Lördagen den 2 maj 1992 sände Sveriges Television en Helgmålsbön från Skogshyddan 
inför ”Herdens söndag”, producerat av Per Söderberg och med medverkan av pastor 
Fredrik Wernheden. 

 En händelse som kunnat bli ödesdiger inträffade 2003. Johan August Johanssons barn-
barn besökte Skogshyddan med anledning av målningen där. De möttes av en skräpig 
lokal. Åskan hade slagit ner och gjort en skada på ena sidoväggen vid taket. Vi är glada 
att det inte blev större skador, utan att Skogshyddan fortfarande kan vara en plats för 
möten mellan människor och Jesus, den gode Herden. 

Carin Klintemyr ” 

(Forts. från sidan 9) 

 

Plats 

för 

adress 


