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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: 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 
 

Bankgiro:5360-5903 
Plusgiro: 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: 
Örjan Langborg 
Tel. 070-510 91 67 
E-post:  
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PASTORN HAR ORDET... 

ETT KLIV UT I DET OKÄNDA 

Vad innebär det att följa Jesus? Vad innebar det för lärjungarna 

när de lämnade allt och följde Jesus? Vad innebar det att lämna 

sin trygghet i arbete och bostad, och följa med en man som bara 

sa ”Följ mig”? Vad innebär det för dig och mig att idag svara på 

samma kallelse?  

Det innebär såklart många saker men framför allt ser jag denna 

kallelse som att ta kliv ut i det okända. Så var det för lärjungarna, 

så är det för oss.  

För 5 år sedan tog jag ett kliv ut i det okända och hamnade i Vingåker. En för mig 

helt okänd plats med okända människor. Jag visste inte vad som väntade mig 

men jag kände att Jesus kallade mig att följa honom till Vingåker. Det sista Jesus 

säger till sina lärjungar efter att ha sänt ut dem till hela världen är att ”jag är med 

er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:20). Jesus lovar att vara med när vi tar kliv ut 

i det okända. När vi tar kliv för att följa Jesus.  

Jag har känt Jesus omsorg och närvaro så tydligt i all den värme och kärlek jag 

har fått från er här i Vingåker. Ekbackskyrkan är en kärleksfull församling. Jag har 

fått göra spännande möten där jag upplevt hur Jesus har lett mig. Jag har fått 

dela glädje och sorg tillsammans med människor. Det är något av det största en 

människa kan få göra. Att dela en bit av livet men någon. Jag är otroligt tacksam 

över den tid jag har fått dela tillsammans med er. Jag är så otroligt tacksam över 

att jag vågade ta det där klivet ut i det okända. Jag är otroligt tacksam över att 

Jesus löfte gäller än idag.  

Men nu är det dags för ett nytt kliv. Återigen ut i det okända. Jag flyttar visserli-

gen till kända trakter men egentligen vet jag inget om vad som väntar mig. Men 

jag sätter mitt hopp till att Jesus är med mig framöver.  

Det är också ett kliv för Ekbackskyrkan. Det är ett kliv in i något nytt. För jag tror 

det är så. Gud gör alltid något nytt (Jes 43:19). Jag tycker att det är ledsamt att 

lämna er men jag vill uppmuntra er att fortsätta ta kliv. Jag tror Ekbackskyrkan är 

redo för ett nytt kliv. Och Jesus är redo att kliva med.  

Jag skulle vilja skicka med er en fin psalm. Gud för uppbrott och förvandling lär 

oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. 

Det finns underbar förlossning i det blod som gjöts en gång. (Psalm 285)  

Med önskan om Gud rika välsignelse 

Henrik Örnberg 

blivande pastor och föreståndare i Hjo Missionsförsamling 
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PROGRAM... 

SEPTEMBER 
SÖNDAG 1 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg och Adam Harknäs , kyrk-
kaffe. ”Samlingssöndag”  - uppstart på hös-
tens verksamhet, församlingsinformation. 

ONSDAG 4 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Besök av Blå bergens nyckelharpor, 
servering 

LÖRDAG 7 
11.00 KÖRUPPTAKT 
Hemma hos Torsten Lager i Göketorp 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Carin Klintemyr, Söndags-
skola, kyrkkaffe 

TORSDAG 12 
ANDAKT 
10.45 Humlegården 

FREDAG 13 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Henrik Örnberg, nattvard, 
kyrkkaffe. 

FREDAG 20 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 21 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Viktoria Hjulström, Södertälje, ”Ingen söker 
tröst hos perfekta människor", se sidan 7. 

LÖRDAG-SÖNDAG 21-22 
PILGRIMSVANDRING, se sidan 6. 

SÖNDAG 22 
10.00 GUDSTJÄNST 
Pilgrimstema, Henrik Örnberg, Lennart An-
dersson, Viktoria Hjulström, kyrkkaffe 

 

FREDAG 27 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 29 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, kören, kyrkkaffe. intäkter-
na från kyrkkaffet går till Världens barn in-
samlingen. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 

MÅNDAG 30 
TRANEXKURSION 
Samling kl 17 vid Ekbackskyrkan för sam-
åkning till Kvismaren. Medtag fika. Mer in-
formation se hemsidan. 

OKTOBER 
ONSDAG 2 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Besök av Fyrklövern med Arne Westberg, 
servering 

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL 
Tema: Gudstjänsten. Adam Harknäs, kyrk-
kaffe  

TORSDAG 10 

ANDAKT 
10.45 Humlegården 

FREDAG 11 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 12 
16.00 VÄRLDENS BARN KONSERT 
Konsert i V Vingåkers kyrka. Intäkterna går 
till Världens barn insamlingen. Inträde 50:- 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Henrik Örnberg, musikrå-
det, insamling till Equmenia, hembjudarfika. 
Hör av dig till Henrik eller Adam om du vill 
bjuda hem. 

FREDAG 18 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 
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PROGRAM... 
SÖNDAG 20 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Lars Olsson, nattvard, 
kyrkkaffe. Församlingsinformation. 

ONSDAG 23 
18.00 GUDSTJÄNST ALLA ÅLDRAR 

FREDAG 25 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 27 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, Kören, av-
sked av Henrik och Ulrika. Kyrkkaffe. 

 

NOVEMBER 
LÖRDAG 2 ALLA HELGONS DAG 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Carin Klintemyr, ljuständning, 
kyrkkaffe.  

ONSDAG 6 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Besök av Byledraget, servering,  

TORSDAG 7 
ANDAKT 
10.45 Humlegården 

FREDAG 8 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg, Therese 
Ekroth, nattvard, kyrkkaffe. 

FREDAG 15 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Elin Olsson, Jonathan Andersson, Else-
Marie Lyreborg Olsson, kyrkkaffe, försam-
lingsinfo. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 

GLOBALA VECKAN 18-24 NOV 

ONSDAG 20 
8.00 MORGONBÖN i Korskyrkan 

18.00 VECKOMÄSSA i V Vingåkers kyrka 

ORSDAG 21 
CAFÉ i  Österåker, tid se hemsidan 

19.00 BÖN i Korskyrkan 

FREDAG 22 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

19.00 BÖN i Ekbackskyrkan 

LÖRDAG 23 
18.00 HELGMÅLSBÖN i V Vingåkers kyrka 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Globala Veckan Ekumenisk gudstjänst i Ek-
backskyrkan, Adam Harknäs, kyrkkaffe. 

DECEMBER 
SÖNDAG 1  
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, Kören, 
kyrkkaffe.  

ONSDAG 4 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Besök av Torsten Lager och Inger Wetter, 
Julgröt och skinksmörgås. 

TORSDAG 5 
10.45 ANDAKT Humlegården 

LÖRDAG 7 
15.00 JULMARKNAD 

SÖNDAG 8  
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, sånggrupp, nattvard, kyrkkaffe.  

 

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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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

PILGRIMSVANDRING, 21-22 SEPTEMBER  

Rejmyre-Regna-Bo 

Du är välkommen att följa med två dagar på Pilgrimsvandring. Spelar ingen roll om det är 
din första vandring eller om du varit med på flera, välkommen är du vilket som. 

Om du inte varit med förut kanske du undrar vad det är för något. Ett sätt att beskriva den 
är - ”att vandra med Gud i hågen”, ”en inre och en yttre vandring” är en annan beskriv-
ning. Det är en poäng i att göra vandringen tillsammans, då kan man ta emot och dela 
med sig av tankar till varandra om man vill. Vandringen har en rytm av aktivitet och vila, 
innehåller också en rytm av andakt, bön, samtal, tystnad och delande. Under vandringen 
kommer vi att fira mässa/nattvard, Adam Harknäs håller i dessa samlingar 

Vår vandring inleder vi med morgonbön i Rejmyre kyrka, därefter vandrar vi c:a 20 km till 
Regna för övernattning i vandrarhemmet. På söndagen vandrar vi c:a 16 km till Bo kyrka 
där vi avslutar. 

Några fler praktiska ting ... 

 Samling kl 8:00 vid Ekbackskyrkan, samåkning till Rejmyre kyrka, morgonbön 9:00. 

 Medtag matsäck för första dagen - två mellanmål och lunch. Kläder för vädret och 

vandring. Lakan för övernattningen i Regna. Och annat du behöver för vandringen. 

 Vi lagar mat tillsammans vid vandrarhemmet på lördagskvällen 

 Efter den gemensamma frukosten ordnar vi tillsammans mat för söndagen, så ta med 

en lämplig plastlåda. 

 När vi avslutat i Bo kyrka får vi skjuts (c:a 16:30) till Rejmyre, därifrån samåker vi till-

baka till Ekbackskyrkan, åter c:a kl 18 (tiderna är osäkra). 

 Anmälan senast 8 september på adam@ekbackskyrkan.se eller Adam Harknäs 076-

884 70 64 eller på en lista i Ekbackskyrkan. 

Kostnader: Övernattning i vandrarhemmet 245 kr för del i flerbäddsrum, (50 kr rabatt om 
du är medlem i STF). Gemensam mat och transport Bo-Rejmyre 250 kr. 

Undrar du över något, prata gärna med oss som planerat vandringen, vi är Adam Har-
knäs, Lars Olsson, Ewa Claesson. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 21 SEPTEMBER 

Gäst: Viktoria Hjulström, Södertälje. 
Tema: "Ingen söker tröst hos perfekta människor" . 

Viktoria Hjulström skriver… 

”En människa är ingenting utan andra människor. Min 
väg genom kyrkan till politiken och tillbaka till tron igen har 
präglats av många andra människors erfarenheter och livs-
upplevelser. Här möts så skilda individer som Dietrich Bon-
hoeffer, Mikael Wiehe, Jesu mor Maria, Raoul Wallenberg 
och poeten Christina Kjellsson och många fler. Alla har de 
betytt något för mig i mitt liv. Ingen av oss är på något sätt 
perfekt. Det är vår styrka, detta att vi behöver och berikar 
varandra.” 

Vid sitt besök kommer Viktoria även sjunga en del sånger av 
de personer hon nämner ovan, ackompanjerar gör hon själv 
på pianot. 
 

Välkommen till en morgon med guldkant. 

KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 16 NOVEMBER 

Gäst: Helen Tronstad, Stockholm. Tema: "Vad händer med klimatet?" . 

Helen Tronstad som vi känner från de dagliga 
väderprognoser på SVT tillbringar stora delar av 
sin fritid på sitt torp här i Sörmland.  

Lördagen den 16 november kommer hon hit till 
oss i Vingåker och Ekbackskyrkan på Kvinnofru-
kosten.   

Hur mycket har klimatet förändrats hittills? Vad 
kan vi vänta oss i framtiden?  Hur mycket kan vi 
själva påverka och vilka beslut måste politiker-
na ta för att minska effekterna för våra barn och 
barnbarn? Detta är några av frågorna som Helen 
kommer att ta upp. 

Välkommen till en morgon med guldkant. 
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INFORMATION MM... 

Om Henrik och Ulrika 

Vi har haft den stora glädjen och förmånen att få ha 
Henrik Örnberg som pastor och medarbetare i Ek-
backsyrkan. Det är drygt fem år sedan Henrik började 
sin tjänst i församlingen och mycket har hänt sedan 
dess. Henrik har gjort avtryck på många sätt, inte 
minst genom sitt sätt att vara och genom sin kärlek till 
församlingen. Det är sorgligt att Henrik och Ulrika flyt-
tar ifrån oss, men vi önskar dem lycka till i nya uppgif-
ter i Hjo och Guds rika välsignelse i nya utmaningar. 
Söndagen 27 oktober  får vi möjlighet att uttrycka vårt 
tack till Henrik och Ulrika och önska dem allt gott i 
fortsättningen. 

 

 
Adam 

Historien är full av heliga krig. Nu är det 
hög tid för helig fred! 

Helig fred är temat för kyrkornas globala 
vecka 2013 och handlar om trons möjlig-
heter att skapa fred som är mer än frånva-
ron av krig. En rättfärdig fred, som lovar 
frihet och rättvisa. En fred mellan stater 
och mellan människor.  

Söndag 24 november blir det ekumenisk 
gudstjänst i Ekbackskyrkan med Helig 
fred som tema. Vi kommer även att be för 
fred i våra kyrkor under vecka 47.        
Välkommen på samlingar, aktiviteter och 
gudstjänst! 
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INFORMATION MM... 

LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 

28-29 september 
19-20 oktober 

16-17 november 

Henrik Örnberg är ledig: 

7-8 september 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 

Avliden: 
Ragnhild Gustafsson 21 juli 
 
Döpta: 
Omid Babai 7 juni 

NFU 

Vi har nu fått resultatet från vår NFU-enkät som 35 medlemmar gjorde i våras. Jämför vi 
med vår NFU-undersökning för två år sedan så har några särdrag minskat och några ökat 
men snittet är på samma nivå som för två år sedan. Vi fick flera positiva besked och upp-
märksammades även på saker vi behöver arbeta med. Arbetet med att se över och sam-
tala om funktionen av våra arbetsgrupper i församlingen har gett positiva resultat. Särdra-
get Behovsorienterad evangelisation har ökat markant, delvis beroende av vårt sociala ar-
bete. Inspirerande gudstjänster har också fått en rejäl skjuts framåt, vilket är mycket gläd-
jande. Livsnära smågrupper har minskat något och det har varit en trend under mer än två 
år tillbaka. Vi behöver fundera över våra smågrupper och se hur de kan bli mer livsnära. 
Styrelsen och NFU-gruppen har bara gjort en första analys av NFU-undersökningen och 
mycket mer går att ta fram ur undersökningen. Styrelsen och NFU-gruppen fortsätter att 
analysera resultatet och återkommer även till församlingen i något forum. 

Adam 
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EKBACKSKYRKANS IBK 

NY SÄSONG 

Nu drar säsongen igång med träning och matcher. I oktober startar seriespel och sam-
mandrag. Lite ändringar är det inför denna säsong. 00/01 laget är ett 99-lag med spelare 
födda 98,99,00,01. De kommer för första gången att få spela mot Katrineholms IB. Det 
ska bli kul med lite derby. I 06 laget får vi förhoppningsvis tillökning med 07:or. Det fattas 
tränare till det laget, men vi hoppas att det ska lösa sig efter föräldramöte. 02/03 laget kör 
på som förut liksom 04/05 laget. Vi hoppas att ni kan komma och titta på våra hemma 
matcher.  Alltid kul för killarna och tjejerna med publik, i vilken ålder de än är i.  

 

   SMAJLLÄGER 
 

Första veckan i juli åkte 25 glada barn och        
ledare till Hjälmargården för att vara med på                                                                   
årets Smajlläger. Vi hade en bra vecka med                                                                           
fint väder, bra läger plats och många roliga                                                                     
aktiviteter. Tillsammans med flera hundra                                                                       
barn och ledare fick vi vara med om en                                                                           
minnesvärd vecka. 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM 

SCOUTLÄGRET TRAMPOLIN 

1-9 augusti 

Vi var 7 förväntansfulla personer som samla-
des torsdagen den 1 augusti för att bege oss 
ned till Loo utanför Alingsås. Väl där möttes vi 
av ytterligare 3700 personer och tillsammans 
började vi att bygga upp ett läger. Det var ett 
gott läger på alla sätt och vis. Solen värmde 
oss för det mesta. Dagarna innehöll morgon-
andakt och olika dagsaktiviteter. På eftermidda-
garna kunde man välja på olika spontanaktivi-
teter. Kvällarna erbjöd lägerbål och olika guds-
tjänster. Dessutom invigdes Equmeniascout 
under lägret och det hölls en stor festdag da-
gen till ära. För våra scouter så tror jag att den 
stora behållningen var alla de nya människor de lärde känna på lägret. Vi vill tacka alla 
som har hjälpt till med att bidra med pengar till lägret. Stort tack. Ett extra tack till Olle och 
Älsa som hjälpte till på plats och lånade glatt ut sina bilar till lägret. Ni är guld värda. 

Henrik 

HÖSTEN I EKBACKSKYRKAN UNGDOM 

Nu har hösten dragit igång och kyrkan fylls av barn och ungdomar. Det är glädjande att 
se många barn på gudstjänsterna och söndagsskolan. På onsdagarna möts Äntligen ons-
dag med Scout och Gott&blandat. På fredagarna träffas Fredagshäng. Vill du möta dessa 
barn och ledare så kom på Gudstjänst med alla åldrar onsdagen den 23 oktober kl. 18.00. 
Detta är en viktig möjlighet att möta barn och föräldrar som inte brukar vara i kyrkan.  

I övrigt så blir det lite förändring framöver med tanke på att Henrik Örnberg avslutar sin 
tjänst söndagen den 27 oktober. I synnerhet när det gäller tonårsarbetet. Henrik har an-
svarat för tonårsscout på onsdagskvällar och Fredagshäng på fredagskvällar. Dessa 
båda grupper går en osäker framtid till mötes. Ta med detta i dina förböner och har du 
idéer på lösningar så tala med Else-Marie Lyreborg Olsson.  

Henrik 
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Plats 

för 

adress 

Foto: Olle Olsson 

Församlingsutflykt till Trosa 

Tidigt på söndag morgon den 25 augusti. samlades vi drygt 30 Vingåkersbor för vidare 
färd till Trosa. Det var Trosalundskyrkan som bjudit in Ekbackskyrkans församling.  

Efter gemenskap under bussfärden med bland annat klurigheter om Sörmland anlände vi 
till Trosa och kunde fira gudstjänst tillsammans. Våra pastorer visade prov på sina teater-
drömmar, men också sin goda förmåga att förkunna. Kören sjöng.  

Efter gudstjänsten blev vi bjudna på fantasiskt goda svampsoppor och information om 
Trosalundskyrkan.  Innan hemfärd kunde vi flanera i pittoreska Trosa och göra fynd i den 
bondemarknad som pågick. 


