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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 Olsson 
Tel. 133 96 
E-post:  
else-marie.olsson@spray.se  
 
Kassör: 
Per Eriksson 
Tel. 301 09 
E-post:  
lillstu.per@hotmail.com 

SBUF 
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SEMESTERPLANER 
 
I år har sommaren kommit med raska steg efter den stränga vin-
tern. Det fanns knappt plats för våren innan sommaren. När nu 
sommaren är i antågande kommer också tankarna på semestern 
för många. Vissa har redan planerat semestern i detalj för länge 
sedan med bokad stuga, utlandsresa, upplevelsepaket och besök 
hos hela tjocka släkten. Men för några av oss andra som inte pla-
nerat en enda dag av semestern (kanske bara jag), så finns det 
lite att tänka på inför denna semester. Vad ska man egentligen 
göra på semestern ett år som detta? Slåss med kravallpoliser i Grekland, traska i 
olja i Mexikanska golfen eller ha en riktig långsemester på någon exotisk plats när 
ännu ett askmoln når skyn? I denna tid med galopperande börser, skenande valu-
tor och kriser och katastrofer lite här och var är det kanske läge för en svensk låg-
prissemester. 
Författaren Magnus Sundell har några tips på lågprissemester som kanske kan 
inspirera en semesterfunderare. 
Inte-rail 
För dig som inte gillar eller inte har råd att åka tåg. Med detta kort slipper du åka 
både Intercity, X2000 och vanliga rälsbussar. Istället kan du gå, cykla eller åka 
länsbuss. Även ett bra alternativ för dig som tröttnat på att livet går som på räls. 
Karterresa 
En verklig nostalgitripp. Upplev din barndoms somrar på nytt. Gör en kort nattlig 
turné i kvarteret och palla äppelkart i grannarnas trädgårdar. Sommaren är den 
rätta säsongen för alla sorters kart. Välj mellan äpplen, päron, plommon och körs-
bär. 
Finspångsbåten 
Varför ta Finlandsbåten, när man kan ta båten till Finspång? Lägg båten på en 
kärra och kör de få milen till exotiska Finspång. Där kan du njuta av nöjeslivet på 
Hotell DeGeer eller prova en östgötsk capricciosa på Pizzeria Ekman. Vill du ab-
solut ha taxfree, så lämna hunden hemma. 
 
Det finns mycket att se och göra i vårt fantastiska avlånga land.  
Vad ni än hittar på så önskar jag er en riktigt skön sommar! 
 
Adam Harknäs 

PASTORN HAR ORDET... 
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JUNI 
SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Bo Sävhammar, nattvard, 
kyrkkaffe. 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, kyrkkaffe. 

SÖNDAG 20 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, hem-
bjudarfika. 

FREDAG 25, MIDSOMMARAFTON 
10.00 HUMLEGÅRDEN 
Vi klär och reser midsommarstången vid 
Humlegården. 

SÖNDAG 27, MIDSOMMARSÖNDAG 
15.00 SKOGSHYDDAN 
Karin Cedersjö och Olle Hansen, Adam 
Harknäs medtag kaffekorg. (Skogshyddan 
ligger nära Skogens gård i Österåker.) 

JULI 
- - - 

Under juli och början av augusti är guds-
tjänsterna tillsammans med Korskyrkan. 

- - - 

SÖNDAG 4 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Korskyrkan. Rolf Urby, Ann-Marie Rosell, 
sång Gunnel Larsson. 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Ekbackskyrkan. Ingegerd och Sture Lars-
son.  

ONSDAG 14 
19.00 MUSIKKVÄLL SKOGSHYDDAN 
Sång och musik av Anna-Lena och Bengt 
Geiron, predikan Per Söderberg, Carin 
Klintemyr.(Skogshyddan ligger nära Sko-
gens gård i Österåker.) 

SÖNDAG 18 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Korskyrkan. Rune Onelöv, Lars-Göran 
Lindskog, nattvard. 

SÖNDAG 25 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Ekbackskyrkan. Carin Klintemyr. 

TORSDAG 29 
ANDAKT 
10.00 Nordangård 10.45 Humlegården 

PROGRAM... 
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AUGUSTI 
SÖNDAG 1 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Korskyrkan. Henrik Örnberg, Åsa Ny-
ström. 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg. 

SÖNDAG 15 
UTFLYKTSDAG 
Utflyktsdag till Kilsbergen. Bland annat är vi 
med på Kilsbergsgårdens dag. Läs mer på 
sidan 6 

SÖNDAG 22 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, nattvard 

TORSDAG 26 
ANDAKT 
10.00 Nordangård 10.45 Humlegården 

LÖRDAG 28 
FÖRETAGSMÄSSA 
Företagsmässa vid SIR-hallen intill slottet. 
Vingåkers kyrkor har en gemensam mon-
ter. 

SÖNDAG 29 
17.00 GUDSTJÄNST VID SLOTTET 
Ekumenisk gudstjänst vid Säfstaholms 
slott. Adam Harknäs, Åsa Nyström, barnkör 
och annan sång o musik. 
 

SEPTEMBER 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPPEN GEMENSKAP 
 
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. 
 

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. 

LEDIGHET... 

Adam Harknäs är ledig: 
1-6 juni 
5 juli - 8 aug 

Henrik Örnberg är ledig: 
19 juni - 25 juli semester 
21-22 augusti 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

KILSBERGEN 
Vad är en sommar utan en utflykt? Jag 
vet inte vad svaret är på frågan, men jag 
vet att det är trevligt och spännande med 
en utflykt och att det passar extra bra på 
sommaren. 
Söndagen den 15 augusti blir en Utflykts-
dag med Ekbackskyrkan för alla som vill 
och kan följa med. I skrivande stund är 
inte detaljerna klara, det vi lagt fast är att 
vi deltar vid ”Kilsbergsgårdens dag” klock-
an 16:00, det får bli avslutning på dagen. I 
övrigt är tänkt att på förmiddagen blir det 
några utflyktsmål i Kilsbergen att välja på. 
Lunch äter vi vid Kilsbergen konferens & 
lodge, där kan man beställa mat i restau-
rangen eller så äter man medhavd mat-
säck i fritidsområdet intill. 
Mer information kommer senare.                                                                                                        

Lars Olsson 

FÖRETAGSMÄSSA 
Företagsmässan i Tennishallen vid Säfstaholms slott slår upp sina portar lördag 28 au-
gusti. Kyrkorna i Vingåker ska även i år ha en egen monter där man kan samtala och få 
information om kyrkornas olika samlingar och verksamheter. Detta år kommer fokus i vår 
monter vara på barnen. Det ska finnas möjlighet att tillverka sitt eget skrammelinstrument 
och troligtvis också möjlighet att göra något som har med scouting att göra. Välkommen 
till kyrkornas monter på företagsmässan! 
.                                                                                                                    Adam Harknäs 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

KVINNOFRUKOST 
De Kvinnofrukost vi hade under våren var mycket uppskattade 
och välbesökta. Elise Lindqvist, Stockholm och Gunilla Dahl-
gren, Vetlanda var vårens gäster. Två olika personer och två 
samlingar med olika karaktär. Vår strävan är att det ska vara 
ett blandat innehåll på Kvinnofrukost, både skratt och allvar, 
både underhållande och berikande. 
Under sommaren är det ett uppehåll. Nästa Kvinnofrukost är 
lördagen den 11 september. Då kommer Carina Jarlsbonde, 
Kumla, som gäst och föreläsare. Temat är ”Upptäck din 
charm”: Om att bejaka sitt utseende och sin kropp som den är och samarbeta med det 
istället för att försöka dölja eller ändra. Om färg, snitt, material, mönster etc. Carina är 
pastor i Johanneskyrkan i Kumla. Carina är en anlitad talare/föreläsare i olika samman-
hang i vårt land och andra världsdelar. 
Välkommen att lyssna till ännu en intressant gäst och en morgon med guldkant. Avgift 60 
kr, ingen anmälan. 

SKOGSHYDDAN 
När sommaren kommer får vi möjlighet att 
använda vårt kapell Skogshyddan i Öster-
åker. Midsommarsöndagen kl. 15.00 blir 
det gudstjänst med skapelsen som tema. 
Karin Cedersjö och Adam Harknäs kom-
mer att tala och för musiken står Olle 
Hansen. Glöm inte fikakorgen! 
Onsdag 14 juli kl. 19.00 inbjuder vi till Mu-
sikkväll i Skogshyddan. Anna-Lena och 
Bengt Geiron sjunger och spelar och Per 
Söderberg talar. Välkomna till Skogshyd-
dan i sommar! 
 

 Adam Harknäs 
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 INFORMATION... 

 REGELBUNDET GIVANDE I KONTANTLÖST SAMHÄLLE 
I april månad hade vi en temaserie som vi kallade ”Pengarna och livet”. Vi talade då om 
vår relation till pengar, engagemang i församlingen och givande till församlingen. 25 april 
hade vi ett församlingsmöte där en viktig punkt var vår ungdomssatsning och eventuell 
fortsättning med två anställda i församlingen. Vi fick information om ekonomin, samtalade 
i smågrupper och samlades tillsammans för att sammanfatta gruppsamtalen. I försam-
lingsmötet tog vi ett viljebeslut att fortsätta med två anställningar. Ekonomin är en spring-
ande punkt eftersom vi inte samlar in tillräckligt för att ha två anställningar i ett längre per-
spektiv. Församlingsmötet var dock enigt om att det är möjligt att öka insamlingarna till 
församlingen, mötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Jag har fått i 
uppdrag av styrelsen att skriva något om regelbundet givande till församlingen i detta för-
samlingsblad och i hemgrupperna ges tillfälle att samtala om församlingens ekonomi. 
 

Den största delen av våra insamlade pengar till församlingen kommer genom kollektbox-
en på söndagsgudstjänsten. Det är en god tradition och handling att ge sin gåva/
veckooffer i kollektboxen på söndagarna. Min gissning är att den äldre generationen mer 
än andra vårdar detta goda sätt att bidra till församlingens arbete. Fortsätt med det!  Vårt 
samhälle och våra vanor har dock förändrats mycket när det gäller våra pengar. Idag är 
det inte lika vanligt med kontanter i plånboken men i princip har alla ett eller flera betal-
kort. Räkningarna betalar de flesta via internet och man ser varken pengar eller papper. 
Jag tror att våra insamlingsvägar behöver stämma mer med våra sätt att hantera våra 
pengar. I stället för ett givande som styrs av tillfälligheter och känslor så kan vi få ett re-
gelbundet givande som styrs av vår vilja att bidra till församlingen. Ett sätt är att varje må-
nad när man betalar räkningarna också föra över en summa till församlingens plusgiro el-
ler bankgiro. Man kan också ha en automatisk överföring varje månad från sin internet-
bank till församlingen. Ett annat sätt är att genom autogiro via Missionskyrkan eller Bap-
tistsamfundet ge en regelbunden gåva till församlingen och olika arbeten i samfunden. 
Ytterligare ett sätt är att låta sin kyrkoavgift gå till församlingen. 
 

Fördelen med att Ekbackskyrkan får större del av sina insamlade medel via plusgiro och 
bankgiro är att vi säkrare vet vad vi har att röra oss med när vi nu står inför ett större eko-
nomiskt åtagande. För oss som enskilda medlemmar är det också en fördel eftersom vi 
kan få ett planerat och regelbundet givande till församlingen. Vill du ha hjälp eller informa-
tion om de olika sätten att ge till församlingen kan du kontakta mig, vår ordförande Lars 
Olsson eller vår kassör Birgitta Carlsson. 
 
Adam Harknäs 
 
 
 

Ekbackskyrkans församling bankgiro 624-7027 

Ekbackskyrkans församling plusgiro 719126-5 

Inbetalningskort för bankgiro och plusgiro finns i 
bokhyllan i församlingssalen. 



9 

INFORMATION... 

VISION FÖR EN 
GEMENSAM FRAMTID 

En kyrka utmanad av Jesus och samtiden 
– med djup och identitet i Jesus Kristus 
– öppen och varm 
– i gemenskap och mångfald 
– genom bön och tjänst för världen 

 ALPHA 
I höst inbjuder vi på nytt till Alphakurs i 
Ekbackskyrkan. Alpha är en grundkurs i 
kristen tro i en enkel och avslappnad 
miljö. Kurskvällen börjar med att vi äter 
tillsammans för att sedan lyssna på ett 
föredrag. Efter föredraget möts vi för 
samtal och diskussion. Kursen är öppen 
för alla och allt får frågas. 
Ta tillfället att gå Alpha i höst och bjud 
med dig en vän, arbetskamrat eller 
granne.  
Har du frågor om kursen? 
Kontakta Adam Harknäs 0768-847064. 

10 torsdagar kl. 18.30-21.00 med start och  
prova-på-kväll torsdag 9 september kl. 18.30. 
Anmälan senast 31 augusti till 
kontakt@ekbackskyrkan.se eller Adam Harknäs 

Gemensam framtid 

 REMISS 
Vi är på väg mot en ny gemensam kyrka. 
Du har säker under några år följt utveck-
lingen i Metodistkyrkan, Baptistsamfundet 
och Missionskyrkan, på väg mot en 
gemensam framtid. 
Nu är det för oss i Ekbackskyrkan, tid för 
fördjupat samtal om den nya kyrkans upp-
drag och utformning. Fram till den 15 ok-
tober har vi möjlighet att lämna svar på 
den remiss som vi fått del av. 
I början av hösten kommer vi att ordna 
samtalskvällar i församlingen om den nya 
kyrkan. Remissen och annat informations-
material kommer att finnas vid en särskild 
plats i församlingssalen 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM 
DETTA HAR HÄNT 

ROCKBANDY 
Under påsklovet så anordnade VKR tillsammans med Fre-
dagshäng Rockbandyn. Det var 8 lag som slogs om vinnarti-
teln. Det var mycket ungdomar som kom och tittade och 
stämningen var god. I Pausen var det en eldshow. Tack alla 
som ställde upp och hjälpte till. Ni är guld värda. 
Henrik Örnberg  
 
 
 

Adam Harknäs håller ordning 

FRAMTIDSPILOTER 
Under två veckor fick jag förmånen att möta 5 
ungdomar som var så kallade framtidspiloter 
från Vidåkersskolan. Dessa ungdomar gjorde 
en studie i hur ekbackskyrkan fungerar och 
vad som händer här. De gjorde även en pre-
sentationsvideo av ekbackskyrkan och vad 
som händer här. Allt detta presenterades på 
en stor mässa i Vidåkershallen den 28 maj.  
 
 Henrik Örnberg 

Robin och Pontus kollar in pingisbordet 

EKBACKSYRKANS INNEBANDYKLUBB 
Våren hos våra innebandyspelare avsluta-
des högtidligt med medaljutdelning på 
gudstjänst med alla åldrar den 21 april. Nu 
väntar ett välförtjänt speluppehåll efter ett 
år av träning och matcher av olika slag. Till 
hösten så startar träningarna för våra 3 lag 
igen och då förhoppningsvis med en ny 
sarg. Styrelsen för ibk har under våren ar-
betat med att samla in sponsorer till denna 
sarg och nu närmar det sig ett inköp. Vi ser 
med spänning fram emot detta och hoppas 
att det ger en ny dimension till träningarna i 
höst.  
 Henrik Örnberg 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM 
PLANERAT 

KONFA 
Till hösten så blir det konfirmationsläsning här i Ekbackskyrkan. Här kommer vi att prata 
om Gud, om Jesus, om vad tro är, om vad livet handlar om, om kärlek och mycket mer. 
Vilken veckodag som vi träffas på är inte bestämd än men troligtvis blir det antingen fre-
dag eftermiddag eller några lördagförmiddagar. Vi kommer även att åka på övernattning-
ar och avsluta läsningen med ett läger tillsammans med andra konfirmander runt om i 
Sörmland. Om du har frågor eller är intresserad av att vara med så hör av dig till Henrik 
Örnberg.  

LÄGER 
Den 30:e juni åker 26 förväntansfulla barn till Hjälmaregården för att delta på SMAJL läg-
ret. De kommer inte att vara ensamma då lägret består av ca 500 barn och ledare. Det 
blir ett läger fullt av spännande aktiviteter såsom intressegrupper, lägerbål, bibelsamling-
ar, frivillig bön, fritid, bad och mycket mer.  
 
För de lite äldre tonåringarna (högstadiet och uppåt) blir det Chili-läger den 2-7 augusti. 
Här kommer dagarna att vara fyllda av seminarier, andakter, lägerbål, intressegrupper, 
fritid och annat kul. Om du vill hänga med så tala med Henrik Örnberg. 
 
Den 14-15 augusti kommer även äntligen onsdag att åka till 
Getsjötorp i kolmårdskogen för att ha en hajk tillsammans. Det 
blir kanotpaddling, lägerbål, spårning och annat kul. Vi avslutar 
med en gudstjänst på söndagen.  
 
Ta med dessa läger och hajker i dina förböner under sommaren  
 
 Henrik Örnberg 

NATTVANDRING 
Under valborgsmässoafton var vi några som nattvandrade i Vingåker. Vi delade ut bullar 
och talade med ungdomarna som var ute. Detta gav mersmak i alla fall för undertecknad. 
Därför har jag planerat att nattvandra även under skolavslutningen den 11 juni. Då kom-
mer jag att vara ute i Lyttersta för att där befinner sig många ungdomar på skolavslutning-
en. Om du vill hänga med och vara en vuxen denna kväll så hör av dig till Henrik Örn-
berg.  
 Henrik Örnberg 
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Plats 

för 

adress 

Våga pröva dina vingar 
Och lita på vinden som bär  
Våga pröva dina vingar 
För tiden att lyfta är här 
 
Våga lämna det som binder 
Allting som hämmar din tro 
Våga lämna det som binder 
Och låta det gamla bero 
 
Vägra att fastna i tider som flytt  
Krypa som larver på blad 
Våga förvandlas och födas på nytt 
Möta en ny morgondag 
 
Våga pröva dina vingar 
Och lita på vinden som bär  
Våga pröva dina vingar 
För tiden att lyfta är här 

Skåda nya horisonter 
Du bara har anat förut 
Skåda nya horisonter 
På resan som aldrig tar slut 
 
Ingen kan säga vart vingarna bär 
Himlen är större än så 
Framtidens Herre som möter oss där 
Är alltid nära ändå 
 
Våga pröva dina vingar 
Och lita på vinden som bär  
Våga pröva dina vingar 
För tiden att lyfta, tiden att lätta 
Tiden att lyfta är här 

VÅGA PRÖVA DINA VINGAR 
av Ingemar Olsson. 

Framförd första gången 13 maj 2010 på Conventum Arena i Örebro vid konfe-
rensen Gemensam Framtid 


