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Ekbackskyrkans församling 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro: 624-7027 
Postgiro: 71 91 26-5 
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: 133 12 
E-post: 
lars.olsson.vingaker@telia.com 
 

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

Ekbackskyrkans ungdom 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 
Postgiro: 23 04 51 - 7 
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se 
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se 
 
 
Pastor: 
 
 
 
 
 
Henrik Örnberg 
Tel exp: 0151-51 14 73 
Mobil: 070-510 58 78  
Tel bostad: 0151-161046 
E-post: henrik@ekbackskyrkan.se 
 
Ordförande: 
Else-Marie Lyreborg Olsson 
Tel. 133 96 
E-post:  
elsemarie.olsson@gmail.com 
 
Kassör: 
Per Eriksson 
Tel. 301 09 
E-post:  
lillstu.per@hotmail.com 

SBUF 
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DITT VIKTIGASTE VAL 
 
Valdagen 19 september närmar sig eller har kanske redan passe-
rat när du läser detta församlingsblad. Vi är inne i valtider då ut-
frågningar, debatter, utspel och kampanjer avlöser varandra. I 
denna flora finns en något annorlunda valkampanj utan partipolitis-
ka förtecken. Det är pastorn Niklas Piensoho från Stockholm Fila-
delfia som tagit initiativet till kampanjen Ditt viktigaste val. Valma-
nifestet har rubrikerna: Vård för själen, Kunskap för livet, Omsorg 
på riktigt och Arbete med mening.  Kampanjen använder den poli-
tiska retoriken för att lyfta fram en relevant kristen tro på 2000-talet. 
 

Valen som vi gör på valdagen får konsekvenser för de kommande fyra åren i Sve-
riges land, landsting och kommuner. Vi har en möjlighet att påverka framtiden 
även om det kan vara svårt att skilja på de politiska alternativen. Din och min röst 
påverkar vår vardag. 
 

Ett annat val som du kanske gjort för länge sedan, att tro på Jesus Kristus, får 
också konsekvenser för din och andras vardag. Ditt viktigaste val vill lyfta fram att 
tron på Jesus Kristus inte bara är en privatsak utan faktiskt angår vardagslivet 
med frågor om relationer, värderingar, ekonomi och samhälle.  
 

Ditt viktigaste val att tro på Jesus Kristus ger en grund att stå på och en vägled-
ning i livet som omfattar allt från ditt allra personligaste rum till frågor om världens 
framtid. Det betyder inte att tron på Jesus Kristus ger alla svar på våra frågor men 
vi får kraft och vägledning att leva på ett nytt sätt som är hållbart in i evigheten.  
 

Låt vallöftena från Bibeln inte bara bli löften utan påverka dig själv och din omgiv-
ning i höst och mycket längre än så. Ditt viktigaste val vill bära dig genom svårig-
heter, inspirera dig i arbete och ge hopp om framtiden! 
 

Gud välsigne dig! 
 
Adam Harknäs 

PASTORN HAR ORDET... 



4 

SEPTEMBER 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPPEN GEMENSKAP 
Kyrkoherde Sonya Wallentin och hennes 
make kantor Christian sjunger och spelar, 
servering. 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs och Henrik Örnberg, kören, 
kyrkkaffe. ”Samlingssöndag” - uppstart på 
höstens verksamhet. 

LÖRDAG 11 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Med Carina Jarlsbonde, Kumla 
Ämne: Upptäck din charm. Avgift 60 kr, ing-
en anmälan. 

SÖNDAG 12 
11.00 GUDSTJÄNST I K-HOLM 
Vi firar gudstjänst tillsammans med Maria-
kyrkan i Katrineholm. Henrik Örnberg predi-
kar, Kristina Färdeman är gudstjänstledare. 
Sång av Stina Gustafsson m.fl. Samåkning 
från Ekbackskyrkan 10:15 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Anita Fagerström, nattvard. 
Efter gudstjänsten församlingsmöte angå-
ende pastorstjänsterna, kaffe under för-
samlingsmötet. 

TORSDAG 23 
ANDAKT 
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården 

LÖRDAG 25 
18.00 EKUMENISK BÖN  
I Korskyrkan. 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL 
Ny kyrka i en ny tid. Vad är vårt uppdrag? 
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, musikrå-
det, kyrkkaffe. Se sidan 9. 
 

17.00 REMISSEN 
Församlingskväll med remissen om en ny 
gemensam kyrka. Se sidan 9. 
 

OKTOBER 
SÖNDAG 3 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Margareta Johansson, 
Fredmans, kyrkkaffe. 

15.30 GUDSTJÄNST PÅ SÄVSTA. 
ONSDAG 6 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
PRO-sångarna från Vingåker, servering. 

LÖRDAG 9 
15.00 VÄRLDENS BARN KONSERT 
Konsert till förmån för Världens Barn. Inträ-
de 50 kr, fika 20 kr. 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Besök av elever från bibelskola Apg 29, 
Bibelutdelning till konfirmanderna, nattvard, 
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, insamling 
till Equmenia, kyrkkaffe. Se sidan 7. 

18.00 BÖN OCH LOVSÅNG 
HÖSTKONFERENS 
Gästande talare i årets höstkonferens är 
Peter Örn som talar om: Att gå vidare när 
livet inte blir som man tänkt sig. 

LÖRDAG 16 
9.30-12.00 FÖRELÄSNING  
I Korskyrkan 

12.00-13.30 LUNCH  
På egen hand i Vingåker 

13.30-17.00 SEMINARIER 
I Korskyrkan 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Ekbackskyrkan. Per Hökpers, Adam Har-
knäs, Sonya Wallentin, kyrkkaffe 

 

PROGRAM... 
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TORSDAG 21 
ANDAKT 
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL 
Dopet som skiljer och förenar.             
Adam Harknäs, Örjan Langborg, kyrkkaffe. 
Se sidan 9. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
ONSDAG 27 
18.00 GUDSTJÄNST                     
MED ALLA ÅLDRAR 
Barn och ledare från barn och ungdoms-
grupperna medverkar, fika. 

LÖRDAG 30 
KONST OCH HANTVERK? 
Eventuellt konst och hantverksutställning 
med försäljning, se sidan 6 

SÖNDAG 31 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Gunnel Gustafsson, hem-
grupp medverkar, besök från Gideoniterna, 
hembjudningsfika. 
 

NOVEMBER 
ONSDAG 3 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Haldo visar film från sista mötet i Fridska-
pellet Ekesjö, servering. 

LÖRDAG 6 ALLA HELGONS DAG 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Carin Klintemyr, ljuständ-
ning, Kören, nattvard.  

SÖNDAG 7 
18.00 BÖN OCH LOVSÅNG 
LÖRDAG 13 
EKUMENISK BÖN 
I Korskyrkan 

SÖNDAG 14 
17.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, kyrkkaffe. 

TORSDAG 18 
ANDAKT 
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården. 

SÖNDAG 21 
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL 
Vad betyder medlemskap och tillhörighet? 
Adam Harknäs, Henrik Örnberg, kyrkkaffe. 
Se sidan 9 

SÖNDAG 28 1:A ADVENT 
10.00 JUBILEUMSGUDSTJÄNST 
10:årsjubileum för Ekbackskyrkan, Adam 
Harknäs, Lars Olsson, kören, kyrkkaffe 
 

DECEMBER 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPPEN GEMENSKAP 
Luciafirande med barn från någon förskola, 
servering. 

LÖRDAG 4 
15.00 JULMARKNAD 
SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Bo Sävhammar, sång av 
Olle Cedersjö, nattvard, kyrkkaffe. 
 

PROGRAM... 

Bön före Gudstjänsterna 
Före gudstjänsterna, i regel varje söndag 
kl. 9.30, är det samling i soffrummet till 

bön inför gudstjänsten.  

Vi reserverar oss för eventuella  
ändringar i programmet, läs senare an-

nonsering och predikoturerna. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

VÄRLDENS BARN, LÖRDAG 9 OKT KL 15:00 
Vi är en del av den riksomfattande kampanjen Världens Barn. Världens Barn är Radio-
hjälpens största kampanj och involverar en stor del av det ideella Sverige. I 2010 års in-
samling samverkar Radiohjälpen med tolv organisationer: Afrikagrupperna, Diakonia, 
Erikshjälpen, Hoppets Stjärna, IM/Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Koope-
ration Utan Gränser, Lions, PMU InterLife, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Röda 
Korset. Tillsammans ger det en unik kraftsamling med närmare 40 000 frivilliga samtidigt 
som Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampan-
jen. Världens Barn blir därmed en folkrörelse i sig, en förenande nationell solidaritetsakti-
vitet. 
Här i Vingåker är det böss-skramling runt om i samhället lördag 9 oktober, samt fredag 
lördag 15-16 oktober. En konsert till förmån för Världens Barn blir det lördag 9 oktober 
klocka 15.00 i Ekbackskyr-
kan, 50 kr i inträde och fika i 
pausen för 20 kr 
Lars Olsson 

EKBACKSKYRKAN 10 år, ”FRAMTIDEN TILLHÖR OSS” 
Ekbackskyrkan bildades 1:a advent år 2010. Det var fyra församlingar som bildade en ny 
gemensam församling. Att fylla 10 år, visst är det värt att fira. Mycket är det som har hänt 
sedan dess. Inte minst med fastigheterna, vi har hittat bra köpare och byggnaderna har 
kommit till ny användning. Fortfarande pågår förändringen allt är inte klart ännu. Anställda 
i församlingen har växlat. Pastorer och ungdomsledare har kommit och gått vidare till nya 
uppdrag. Ett stort antal nya medlemmar har tillkommit. Många är det som flyttat hem till 
vår Herre, vi saknar dem. 
Mycket händer på tio år om man tänker tillbaka. Det skulle vara kul att veta hur många 
besökare det varit i kyrkan under dessa år. Tänk vad många barn som varit med i ung-
domsarbetet, gudstjänstbesökare, de som varit på konsert, kvinnofrukost, utställning, öp-
pen gemenskap, mm, mm, eller besökare till arrangemang då kyrkan varit uthyrd. Det 
kanske inte blir 100 000 besökare, men väldigt många är det. 
Helgen den första advent i slutet av november kommer vi att fira 10 års jubileum. Bjud 
gärna med vänner här i Vingåker eller de som bor på annan ort. Mer information kommer 
senare. Har du tips om hur vi firar, hör gärna av dig till Adam Harknäs eller Lars Olsson. 
Låt oss inte bara se tillbaka på det som varit. Redan nu kan vi glädjas åt kommande år. 
”Framtiden tillhör oss, du och jag ska forma den... ” (Börje Ring).                 Lars Olsson 

KONST OCH HANTVERK… 
För några år sedan hade vi en konst och hantverksdag med utställning och 
försäljning. Vi vill gärna prova på nytt, det var ju mycket uppskattat att se 
hur många lokala förmågor det finns, många med anknytning till församling-
en. Vill du vara med eller har tips på någon annan så hör av dig till Lars 
Olsson tel 133 12. Preliminärt så blir det lördag den 30 oktober. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

KVINNOFRUKOST 
Under hösten är det planerat två Kvinnofrukost. Den första är redan lördag 11 september. 
Då kommer Carina Jarlsbonde från Kumla, hon talar kring ämnet ”Upptäck din charm”. 
Det börjar klockan 9.00 med en väl tilltagen frukost, därefter är det Carinas tur att tala. Du 
kan läsa mer om det i förra programbladet. 
Nummer två av Kvinnofrukost är planerat till en lördag i mitten av november. Just nu är 
det inte klart med namn och vilken lördag det blir. Det är inte alltid lätta att få och ge be-
sked om tider, det är många saker som ska passa in. Men Kvinnofrukost blir det och för-
stås en god frukost och säkerligen även denna gång en spännande och intressant förelä-
sare. Du får titta efter kommande affischering och annonsering. 
Välkommen till en morgon med guldkant. Avgift 60 kr, ingen anmälan. 

HÖSTKONFERENS 2010 
LÖRDAG 16 - SÖNDAG 17 OKTOBER 

Höstkonferensen som arrangeras av Vingåkers kristna råd och 
som i år Svenska kyrkan ansvarar för, får i höst en välkänd 
gästtalare. Peter Örn har varit partisekreterare för Folkpartiet, 
generalsekreterare för Röda korset, vd för Riksteatern och 
Sveriges Radio och är dessutom en uppskattad talare och för-
fattare. Lördagen 16 oktober blir det föreläsning av Peter örn 
på förmiddagen. Peter kommer bl a tala om att gå vidare när 
livet inte blir som man tänkt sig. Under eftermiddagen kan man 
välja mellan tre seminarier som handlar om kris, katastrof och 
oro. Samlingarna under lördagen kommer vara i Korskyrkan 
och lunchen får man äta på restaurang eller hemma. Söndag 
kl. 10 firar vi gudstjänst gemensamt i Ekbackskyrkan. Välkom-
men med på en spännande höstkonferens! 
Adam Harknäs 

APG 29 
Mellan den 9-14 oktober har Ekbackskyrkan tillsammans med Mariakyrkan i Katrineholm,  
den stora glädjen att ta emot praktikanter från bibelskolan Apg (apostlagärningarna) 29. 
Denna bibelskola finns på några platser runt om i världen men nu har turen kommit till 
Sverige och Västkusten. Det är en global lärjungaskola som tränar människor i radikalt 
lärjungaskap. Bibelskolan drivs av Missionskyrkan, equmenia och våra systerkyrkor. Det 
är 6 ungdomar, några från Sverige och några från andra länder, som kommer hit för att 
finnas med och stötta oss i vårt arbete. Vi ser med glädje fram emot detta. Det behövs 3 
st hem som kan ta emot 2 ungdomar i 5 nätter och hjälpa dem med lite mat och husrum. 
Hör av dig om du har möjlighet och vilja att öppna ditt hem för detta.  
Henrik Örnberg 
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 INFORMATION... 

 EKONOMIRAPPORT 
Många siffror finns att redovisa för den som önskar. Vid församlingsmöte och kyrkkaffe 
kom mer utförlig redovisning att finnas. Vill här ta några övergripande siffror. 
Först det mest glädjande. Sedan vårens församlingsmöte och gudstjänstserien om givan-
de, har vi sett en mycket positiv utveckling av ”veckoffret”. Exempelvis 50 % bättre under 
juli månad jämfört med förra året. Vi ser både ett ökat givande och att det är mer regel-
bundet. 
För 2010 ser det ut som om underskottet blir 250 000 kr om det inte blir några stora repa-
rationer. Vi har ett kapital på c:a 1,3 milj. i bankmedel, vi räknar då inte med tillgångar i 
fastigheter. 
Vi kan hoppas på en fortsatt positiv utveckling så att underskottet blir mindre. 
Lars Olsson 

 FÖRSAMLINGSMÖTE OM PASTORSTJÄNSTERNA 
Söndag 19 september är det Valdagen. Tänker då i första hand på val till riksdag, lands-
ting och kommun. Det är en viktig dag då vi får ta vara på vår rättighet att rösta. I Ek-
backskyrkan har vi församlingsmöte efter gudstjänsten där vi har att ta ställning till en vik-
tig fråga för församlingen. Vi har tidigare tagit ställning till en ungdomssatsning som varar 
i tre år. En del av den satsningen är att vi har en särskild tjänst - en pastorstjänst med 
ungdomsinriktning. Visserligen pågår satsningen fram till augusti 2011, men det är nu tid 
att besluta vad vi gör efter det. 
Vi hade ett församlingsmöte under våren då vi i mindre grupper bl. a. diskuterade om vi 
ska fortsätta med två pastorer. Församlingsmötet uttalade en tydlig vilja att fortsätta med 
två tjänster och uppdrog åt styrelsen att utreda om vi klarar det ekonomisk och hur tjäns-
terna ska inriktas. 
I styrelsen har vi tillsammans med ungdomsrådet och ungdomsledarna vridit och vänt på 
frågan vilken typ av anställning som behövs för ungdomsarbetet. Helt tydligt har det varit 
att det har fungerat alldeles utmärk med en pastor med ungdomsinriktning, särskilt bra 
med att det är just Henrik Örnberg som har tjänsten. Vi har funderat på ungdomsledare 
eller ”ettåring”, men det är en pastor som behövs. Henrik har framfört önskemål om vissa 
ändringar i tjänsten om det blir aktuellt med fortsatt anställning. Henrik vill mer ägna sig åt 
strategisk planering, utveckling av gudstjänsterna, mer hembesök exempelvis, och mind-
re av detaljplanering, vill även jobba färre kvällar som är fast planerade. Vi tror att Henriks 
önskemål går att förena med de behov som finns och vi sluter upp kring de förändringar-
na.  
Vad gäller det ekonomiska, så har det efterfrågats uträkningar vad som behöver samlas 
in om man fördelar det per person i församlingen, även någon typ av enkät om vad man 
planerar att ge. Vi har inte funnit att vi kan gör något av detta på lämpligt sätt. Vi kan bara 
tala om regelbundet medvetet givande och informera om den ekonomi vi har. Information 
finns här i en ruta intill. Information kommer även vid kyrkkaffe och församlingsmöte. 
Styrelsen förslag till församlingsmötet är... 

att erbjuda Henrik Örnberg fortsatt anställning som pastor i Ekbackskyrkan. 
Lars Olsson 
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INFORMATION... 

LEDIGHET... 

Adam Harknäs är ledig: 
11-12 september 
30-31 oktober                           
13-14 november 

Henrik Örnberg är ledig: 
18-19 september 
16-17 oktober 
 6-7 november 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 

Utflyttad: 
Stefan Olars till Hjortensbergskyrkan i 
Nyköping. 

GUDSTJÄNST MED SAMTAL 
I höst kommer vi pröva en lite annorlunda 
gudstjänst tre söndagar. Vi kallar dem 
Gudstjänst med samtal eftersom det i 
gudstjänsten blir tillfälle att samtala om 
gudstjänstens tema. Vi kommer ha tre oli-
ka teman men med den gemensamma 
nämnaren att dessa tre ämnen också 
samtalas om i förberedelserna inför en ny 
gemensam kyrka i Sverige. Vi har valt 
dessa tre teman eftersom de också är an-
gelägna för oss i Ekbackskyrkan och 
Vingåker. Utgångspunkten är en ny kyrka 
i en ny tid i Sverige och i Vingåker. 
Söndag 26 sept Ny kyrka i en ny tid.         
Vad är vårt uppdrag? 
Söndag 24 okt Dopet som skiljer och    
förenar. 
Söndag 21 nov Vad betyder medlemskap 
och tillhörighet? 

Adam Harknäs 

 SAMTAL OM REMISSEN 
EN NY GEMENSAM KYRKA 

Som vi skrev i sommaren program blad 
så har vi fram till den 15 oktober på oss 
att svara på en remiss om utformning av 
den ny kyrka som är på väg att bildas. En 
kyrka gemensam för Metodistkyrkan, 
Baptistsamfundet och Missionskyrkan. 
Söndag den 26 september kl. 17 blir det 
tillfälle till samtal. Vill du ta del av remis-
sen i sin helhet så finns det några ex i kyr-
kan, eller så pratar du med Lars Olsson 
eller någon av pastorerna. 
Vi kommer särskilt att samtala om... 
Medlemskap och tillhörighet, det talas om 
dessa två begrepp i remissen. Vem är 
medlem och vem är tillhörig? 
Den lokal församlingsledningens uppgif-
ter. 
Inga distrikt, men regioner som får en an-
nan roll. 
Har vi något namnförslag? 

Lars Olsson FRÅN UTFLYKTEN  
TILL KILSBERGEN  

Elva tappra personer var vi som följde 
med på utflykten till Kilsbergen. Vi gick en 
spännande vandring till Vargkitteln där vi 
tog en välbehövlig paus. Över stock och 
sten gick vandringen bokstavligt talat. En 
bitvis brant stig intill en vindlande bäck. 
Tur att matsäcken fanns med. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Olsson 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM OCH IBK 
DETTA HAR HÄNT 

LÄGER, LÄGER OCH EN HAJK 
Under sommarens varmaste 
period samlades 800 barn 
och ledare på Hjälmaregår-
den för ett SMAJL läger. 
Från Vingåker åkte 28 barn 
och några ledare. Solen 
sken på detta läger på 
många sätt.  
Under sommarens inte fullt 
lika varma period så var det 
dags för tonårslägret Chili på 
Hjälmaregården. Strax un-
der 500 tonåringar och leda-
re samlades för dagar av se-
minarium, intressegrupper, 
kvällsprogram, andakter och 
mycket mer. Gud är god och 
trots att det regnade de två 
första dagarna så var stämningen god. Framförallt blev många ungdomar berörda av Gud 
detta läger och detta kan inget regnväder ändra på. Från Vingåker var vi 6 ungdomar och 
2 ledare.  
Sommaren avslutades med en hajk för äntligen onsdag. 14 barn och några ledare åkte till 
Getsjötorp, utanfr Rejmyre, för att paddla kanot, fiska, bada, tälja och mycket mer.  
 
Sammanfattningsvis har det varit en god sommar. Nu ser vi fram emot en god höst till-
sammans.  
 Henrik Örnberg 

NYA INNEBANDYSARGEN ÄR HÄR! 
Efter mycket arbete fick vi vår nya sarg i mit-
ten av augusti. Insamlingen av pengar genom 
sponsorer har gått bra men vi är inte färdiga 
riktigt än. Vi kunde ändå besluta att köpa in 
sargen eftersom Ekbackskyrkans IBK fick 
låna en summa pengar av Ekbackskyrkans 
Ungdom. Vi tror att den nya innebandysargen 
blir ett lyft för innebandyverksamheten och 
även ett antal lättare lyft än med den gamla 
sargen. Tack till er som varit med och spons-
rat den nya innebandysargen! 
 Adam Harknäs 

Glada och varma barn på Smajllägret.  
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM OCH IBK 
PLANERAT 

GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR 
Onsdagen den 27 oktober kl. 18.00 är det dags för den viktigaste gudstjänsten på hela 
terminen. Barn och ledare från Äntligen onsdag och Ekbackskyrkans IBK har hand om 
gudstjänst med alla åldrar. Det kommer mycket barn och föräldrar på denna gudstjänst. 
Jag kan inte nog poängtera vikten av att församlingen finns med på denna gudstjänst och 
hälsar alla nya bekantskaper välkomna. Kom och var med på en god kväll.  
 Henrik Örnberg 

KONFIRMATION 
Detta läsår blir det konfirmationsundervisning i Ekbackskyrkan. För närvarande är vi 9 
ungdomar som ska vara med. Ev. blir vi några fler. Vi kommer att träffas varannan ons-
dag kl. 14-16. Vi kommer även att vara med på gudstjänsten den 10 oktober då det blir 
bibelutdelning.  
 Henrik Örnberg 

NYTT LAG 
Ekbackskyrkans IBK planerar för ytterliga-
re ett nytt lag till hösten. Vi inbjuder killar 
och tjejer som är födda 2004 att börja 
spela och träna innebandy. Träningarna 
kommer vara på tisdagar i Hansjöhallen 
och innehålla både lek, spel och övningar. 
Ledare och tränare kommer vara Robert 
Kravos. Vi inbjuder föräldrar och barn till 
en informationsträff måndag 4 oktober 
18.00 i Ekbackskyrkan. 

Spelare och tränare i laget 02-03 

DOMARKURS 
Varje innebandyförening måste ha egna 
domare annars får man varje år betala en 
avgift till distriktet. Vi har ännu inga utbil-
dade domare men vi har arbetat med att 
få egna domare drygt ett år. Nu har vi 
äntligen fått möjlighet att ha en domarkurs 
på hemmaplan för de som är intresserade 
av att döma innebandy. Vi är fortfarande i 
stort behov av personer som vill gå en 
domarkurs så kontakta mig om du skulle 
vilja gå föreningsdomarkursen eller om du 
vet någon annan som skulle kunna vara 
intresserad. Söndag 19 september kl. 
14.00-17.00 domarkurs 
i Ekbackskyrkan. 
Adam Harknäs 
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Plats 

för 

adress 

EKBACKSKYRKAN 10 ÅR, 1:a ADVENT 
”FRAMTIDEN TILLHÖR OSS” 

Framtiden tillhör oss,  
du och jag ska forma den.  
Inga andra kan göra det.  

Framtiden det är vi. 
 

Jag hoppas på dej, jag hoppas på mej,  
för inom oss alla finns det hopp,  

hos män och kvinnor, hos unga och gamla och små  
att vi ska våga leva för det som vi verkligen tror på  
och lyssna till våra drömmar och innersta tankar. 

 

Vi kan inte bara stå  
som liftare vid historiens väg,  

beskåda det som andra redan gjort.  
Framtiden den är snart långt, långt borta  
och iklädd glömskans förskönade dräkt  

är allting så självklart och ingenting verkar svårt. 
 

Låt fantasin få blomma i frihet.  
Då ska Guds rike vidgas allt mer.  

Det som är omöjligt nu, det blir alldagligt då  
vi ber Gud att vi ska orka att vara oss själva tillsammans en dag.  

I sanningens klara ljus är vi fyllda av Gud 
 

Framtiden tillhör oss,  
du och jag ska forma den.  
Inga andra kan göra det.  

Framtiden det är vi. 
 

Text: Börje Ring 


