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PASTORN HAR ORDET... 

ATT SE LIVET FÖR VAD DET ÄR 

OCH INTE VAD DET BORDE VARA…. 

I skrivande stund är våren i antågande. Snön smälter sakta men 

säkert. Saker som gömts i snö kommer fram i tö. Jag påminns om 

sakernas tillstånd. Jag får se mitt garagetak igen och påminns om 

att det är dags att lägga ny papp. Jag börjar se allt det fina i träd-

gården men också allt det som borde se annorlunda ut. Solens 

strålar värmer gott men påminner mig samtidigt om alla de saker 

som inte blev färdiga. Alla de saker som jag önskar skulle se ut på 

ett annat sätt. Det kan handla om alltifrån mitt hus till mitt eget trosliv.  

Våren innebär att nytt liv spricker fram och jag önskar många gånger att nytt liv 

ska spricka fram i mitt eget liv på olika sätt. Denna längtan efter något nytt är god 

anser jag. Det är bra att inte alltid nöja sig. Viljan att växa är viktig. Men samtidigt 

så kan också dessa känslor göra mig nedslagen när saker och ting inte blir som 

jag tänkt mig. Det behövs balans.  

Mitt i dessa känslor så påminner en bok av Tomas Sjödin, mig om två saker: 

Livet är till sin natur något pågående. Det ska inte bli färdigt för medan det pågår 

lever våra drömmar och vår längtan. Jag tror att det ligger ganska mycket i dessa 

vilsamma ord. Det är lätt att jag tror att livet är där borta. När jag är klar med allt 

det jag skulle göra. Men livet är det pågående. 

Tomas påminner mig också om gamla visa män som uppmanar mig att släppa 

taget. Att jag ska acceptera att ett och annat inte blev gjort och det är inte hela 

världen. När jag släpper på ambitionen öppnar sig en yta som hjälper mig att fak-

tiskt glädja mig åt det halvfärdiga som faktiskt blev gjort.  

Jag hälsar därmed våren välkommen. Jag ber om en vår där jag ska få fortsätta 

att drömma och längta, efter ett nytt garagetak med 

också efter Guds rike. Jag ber om en vår där jag 

ska kunna leva med att saker och ting blir inte alltid 

som jag tänker mig. Jag ber om en vår där jag ska 

glädja mig åt allt som händer och inte gräma mig 

över allt som inte händer. Jag ber om en vår där jag 

ser livet för vad det är. 

Henrik Örnberg 
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PROGRAM... 

MARS 
SÖNDAG 3 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, ung-
domskör från Linköping. Insamling till THS 

ONSDAG 6 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Johan Pedersen visar bilder från Norge. 

TORSDAG 7 
ANDAKT 
10.45 Humlegården 

SÖNDAG 10 
10.00 ALPHAGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, sång 
av Madelene Fredriksson och Andrej 
Dashko, kyrkkaffe. 

FREDAG 15 
17.30 KÖRÖVNING 
19.00 ARWID I TANZANIA 
Arvid Johansson visar bilder och berättar 
om sin resa till Tanzania, insamling till barn 
och ensamstående mödrar i Tanzania. Ser-
vering. 

LÖRDAG 16 
17.00 ANNIKA ÖSTBERG 
Föreläsning med Annika Östberg, se sid 6. 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Örjan Langborg, sång av 
fam. Löfving, nattvard, kyrkkaffe. 

FREDAG 22 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖDRAG 23 
20.00 CHRISTIAN KJELLVANDER 
Konsert med Christian Kjellvander, samar-
rangemang med Vingåkers kommuns 
energi- och klimatrådgivning under Earth 
Hour 2013. Entré 100 kr, se sidan 6. 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Karin Cedersjö, Henrik Örnberg, Sång av 
Ebba Ajax, kyrkkaffe och församlingsinfo. 

TORSDAG 28, SKÄRTORSDAG 
19.00 GETSEMANESTUND 
           MED NATTVARD 
Adam Harknäs, Henrik Örnberg 

FREDAG 29, LÅNGFREDAG 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Korskyrkan, Henrik Örnberg. 

SÖNDAG 31, PÅSKDAGEN 
10.00 GUDSTJÄNST 
Åsa Nyström, Adam Harknäs, kören, till-
sammans med Korskyrkan i Ekbackskyr-
kan, kyrkkaffe. Ekbackskyrkans målargrupp 
visar sina tavlor i storstugan. 

APRIL 
MÅNDAG 1 ANNANDAG PÅSK 
PILGRIMSVANDRING 
Samling vid Ekbackskyrkan 8.30 

ONSDAG 3 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Sångarbröderna från Eskilstuna, servering. 

TORSDAG 4 
ANDAKT 
10.45 Humlegården 

LÖRDAG 6 
15.00 INNEBANDYFEST 
Vidåkershallen 

SÖNDAG 7 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Torsten Lager, kyrkkaffe. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 

TISDAG 9 
18.30 BIBELMEDITATION 
Bibelmeditation inför söndagens texter 

LÖRDAG 13 
9-12 DÄCKBYTARDAG 
Tonårsscouterna byter dina däck på bilen 
för en kostnad av 200 kr.  

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Maria Örn-
berg, nattvard, kyrkkaffe. 
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PROGRAM... 
TISDAG 16 
18.30 OMSORGSGRUPP 
Träff för personer som är intresserade av 
att vara med i en omsorgs/besöksgrupp.  

ONSDAG 17 
18.00 GUDSTJÄNST ALLA ÅLDRAR 

20-21 BIBELHELG MED  
SUNE FAHLGREN 

LÖRDAG 20 
16.00 VI BÄR LÄNGTAN 
Efesierbrevets budskap i vår tid. Bibelstudie 
med Sune Fahlgren. I Ekbackskyrkan 
servering mellan samlingarna. 

18.00 DET ANDLIGA MINNET 
Kvällsgudstjänst, Predikan Sune Fahlgren, 
sång och förbön. 

SÖNDAG 21 
10.00 GUDSTJÄNST, BIBELHELG 
I Korskyrkan, Efesierbrevets undervisning 
om Bön. Sune Fahlgren, Åsa Nyström, kör. 

SÖNDAG 28 
10.00 GUDSTJÄNST OM GEMEN-
SKAP/GÄSTFRIHET 
Henrik Örnberg, Lennart Andersson, Bo 
Sävhammar, kyrkkaffe. 

17.00 RO I SJÄLEN 
Nattvardsandakt. 

TISDAG 30 VALBORG 
20.00 KAFFE- OCH FÖRBÖNER 
Samling vid Ekbackskyrkan för vandring 
under kvällen och natten, se sidan 8 

MAJ 
LÖRDAG 4 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Gunilla Ek, Valla, ”Mitt liv blev ett äventyr”. 
se sidan 8. 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST OM DIAKONI 
Adam Harknäs, musikrådet, kyrkkaffe. 

16.00 SVANTE THURESSON,  
          LENA ENDRE 
Konsert, se sidan 7. 

ONSDAG 8 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Tempelsångarna från K-holm, servering. 

TORSDAG 9 
ANDAKT 
10.45 Humlegården 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL 
Tema: Anden. Henrik Örnberg, Adam Hark-
näs, kyrkkaffe. 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lars Olsson, nattvard, kyrk-
kaffe. 

LÖRDAG 25 
14.00-17.00 BARNENS DAG 
Våravslutning vid Kyrkans Hus för kyrkor-
nas barn och ungdomsgrupper. 

SÖNDAG 26 
10.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, konfirman-
derna, kyrkkaffe. 

TORSDAG 30 
ANDAKT 
10.45 Humlegården 

JUNI 
SÖNDAG 2 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Carin Klintemyr, sång av 
Aina Andersson, kyrkkaffe. 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, tillsammans med Mariakyr-
kan från Katrineholm, kyrkkaffe. 

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

Vi reserverar oss för eventuella  
ändringar i programmet, läs senare 
 annonsering och predikoturerna. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

LIVSRESAN - OM ÖGONBLICK SOM FÖRÄNDRAR LIVET 

Föreläsning med Annika Östberg, lördag 16 mars, klockan 17.00. 

”Ögonblicksval i livet kanske inte verkar livsavgö-
rande – men är det. Varje val, varje handling, 
stora som små, bär med sig konsekvenser. De 
val jag gjort i mitt liv har skapat svallvågor som för 
evigt berör mitt livs hav. Att stå öga mot öga med 
detta faktum är både en djupgående och skräm-
mande upplevelse. Men att bli medveten är också 
att ta ansvar, att lära sig att tänka i termer av vilka 
effekter även den minsta handling kan få.” 

Annika Östberg har suttit i amerikanskt fängelse i 
28 år, dömd för mord, även om hon själv bara var 
närvarande vid mordtillfället. 2008 överflyttades 
hon till Sverige och i maj 2011 blev hon frigiven. 

Entré 90 kr, förköp Vingåkers bibliotek. 

Lars Olsson 

Foto och ©: Björn Henriksson Björnbild 

EARTH HOUR 

Lördagen 23 mars klockan 20.00 

Lördag 23 mars är det dags igen för mil-
jontals människor att visa sitt engage-
mang genom att släcka ljuset under en 
timmes tid, som en världsomspännande 
signal om att ta klimatfrågan på allvar. 
Earth Hour är en global manifestation 
som startade 2007 på initiativ av WWF i 
Australien och har växt till att omfatta 
hundratals miljoner människor världen 
över 

Tillsammans med Vingåkers kommuns 
energi- och klimatrådgivning arrangera 
vi en konsert med Christian Kjellvander i 
samband med Earth Hour. 

Christian Kjellvander, är en svensk mu-
siker och låtskrivare. Kjellvanders musik 
sorteras under country- och rockgenrer-
na. Christian bor numera i Vingåker i ett 
av våra tidigare missionshus. 

- - - 

Biljetterna finns att köpa på biblioteket från och med 1 mars till 23 mars kl. 13. Från klock-
an 19 den 23 mars går det hämta förbeställda biljetter vid Ekbackskyrkan. Du måste 
hämta ut dina förbeställda biljetter senast en halvtimme före konserten, annars kommer 
de släppas till försäljning vid dörren. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

LENA ENDRE & SVANTE THURESSON  
Johan Carlberg - Dan Berglund - Peter 

Johannesson - Claes Crona 
Söndag 5 maj klockan 16.00 

Lena en av Sveriges mest kända o popu-
läraste skådespelerskor ständigt aktuell i 
nya filmprojekt. Hon har stora roller i TV-
serierna Wallander och Millenium. När 
Lena och Svante träffades förra året 
hemma hos vår trumslagare började de 
prata musik och Lena som har sjungit en 
hel del tidigare föreslog att de tillsammans skulle göra svenska texter och började titta på 
våra inhemska skatter. Olle Adolphsson, Monica Z, Cornelis, Povel Ramel. Det är vad ni 
framförallt kommer att få höra under denna konsert. T.ex. "Kristallen Den Fina" i ny tapp-
ning.  

Svante behöver ingen närmare presentation. "Sveriges Bästa Jazzsångare" med en stor 
repertoar med bl. Beppe Wolgers, Hasse & Tage texter samt Povel Ramel, Monika Zet-
terlund, Cornelis Vreesvijk låtar. Svante har varit med i den svenska melodifestivalen sen-
ast 2007. Ständigt aktuell i olika TV-sammanhang. Egen Duett CD från 2007. Fick Monika 
Zetterlund stipendiet 2008. NY "Stockholms" CD 2011. 

Claes Crona har och spelar med idel kända artister som Toots Thielemans, Georgie 
Fame, Lill Lindfors, Putte Wickman, Louise Hoffsten, och många amerikanska artister/
musiker. Flera trio CD finns utgivna, "A Tribute To Putte Wickman" från 2007 och Claes 
Crona trio med ”Tre Tenorer” 2008. Ny CD 2012 American Standards med Toots Thiele-
mans som gäst. 

Fantastiska kompmusiker som Dan Berglund (med flera "Grammy" i bagaget de senaste 
åren, bas, Johan Carlberg, gitarr och Peter Johannesson trummor.                 Claes Crona 

ARWID I TANZANIA 

Fredag 15 mars klockan 19.00 

Arwid Johansson berättar om sin resa till 
Tanzania som han genomförde vårtermi-
nen 2012. Han kommer att delge sina 
upplevelser av alla besök han fick göra. 
Dessutom kommer han att berätta om sitt 
företag som har som uppgift att samla in 
pengar till barn och ensamstående kvinnor 
i Tanzania. Det blir även en insamling till 
just detta ändamål. Välkommen till en 
trevlig kväll. 

SUNE FAHLGREN 

Bibelhelg 20-21 april 

”Vi bär längtan, vi bär hopp” är temat för 
bibelhelgen. Det handlar om Efesierbre-
vets visioner om kyrkans liv i världen. Ta-
lar gör Sune Fahlgren, lärare på teolo-
giska högskolan Stockholm. Sune har tidi-
gare arbetat på Öre-
bro Missionsskola, 
Libris och direktor på 
Bildas center i Jeru-
salem. Det blir två 
samlingar i Ekback-
skyrkan på lördagen 
och gudstjänst i 
Korskyrkan på sön-
dagen. Helgen görs 
tillsammans med 
Korskyrkan. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER 

BÖNER OCH FÖRBÖNER 

På valborgsmässoafton ska vi pröva nå-
got nytt i Ekbackskyrkan. Tillsammans 
med Korskyrkan ska vi ha en vagn med 
kaffebönor och förböner. Vi samlas i Ek-
backskyrkan kl. 20.00 för att koka kaffe 
och sedan går vi ner till slottet. Där bjuder 
vi på kaffe, bulle och förbön för den som 
vill. Kaffe och bulle har vi bjudit på förut 
men detta med förbön kanske är något 
nytt. Bönen är en grund i den kristna tron 
och vi tror att människor är i behov av för-
bön även om de inte tar sig till kyrkan. Du 
får jättegärna vara med denna kväll. Prata 
med Henrik i så fall. Om du vill hjälpa till 
med bullar är också detta välkommet. 

Henrik Örnberg 

PILGRIMSVANDRINGAR 

I höstas hade vi vår första pilgrimsvandring. Vandringen gav mersmak och därför planerar 
vi för nya vandringar detta år. Svenska kyrkan i Vingåker har under några år arrangerat 
pilgrimsvandringar och vi har träffats för att utbyta erfarenheter och gemensamt annon-
sera pilgrimsvandringar som är på gång. Vi kommer att ha vår första pilgrimsvandring för 
året Annandag Påsk. Det blir en endagsvandring som anknyter till Emmausvandrarna 
som fick möta Jesus efter hans uppståndelse. Vi samlas vid Ekbackskyrkan kl. 8.30 för 
vidare färd. På Kristi Himmelsfärdsdag blir det en pilgrimsvandring som startar med 
Gökotta vid Skogsbo kvarn i Österåker och fortsätter med vandring i Österåker. Den 
vandringen ansvarar Svenska kyrkan för. Till hösten planerar vi för en tvådagarsvandring 
med övernattning. Mer information kommer. Välkommen med på våra pilgrimsvandringar! 

Adam Harknäs 

KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 4 MAJ 

Gäst: Gunilla Ek, Valla. 
Tema: ”Mitt liv blev ett äventyr”. 

Gunilla Ek skriver… 

Jag har arbetat i 7 länder som barnmorska och lärare i Asien 
och Afrika. Länderna är Pakistan, Afghanistan, Saudi-arabien, 
Tanzania, Etiopien, Afarland, Norge och så Sverige förstås. 
Att stoppa kvinnlig könsstympning har varit en hjärtefråga för 
mig. Nu är jag fortfarande timanställd som barnmorska i Nykö-
ping. Annars bor jag i Valla. När jag kommer säljer jag också 
min bok. 
 

Välkommen till en morgon med guldkant. 
Avgift 60 kr, ingen anmälan 

ÖPPEN GEMENSKAP 

Öppen Gemenskap är namnet på våra 
träffar för ”daglediga”. Vanligtvis den 
första onsdagen i månaden. 

ONSDAG 6 MARS KL. 14.00 
Johan Pedersen visar bilder från Norge. 

ONSDAG 3 APRIL KL. 14.00 
Sångarbröderna från Eskilstuna. 

ONSDAG 8 MAJ KL. 14.00 
Tempelsångarna från Katrineholm. 
 

Alltid servering med hembakat bröd! 



 

 
9 

INFORMATION MM... 

LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 

16-17 mars 
27-28 april 
1-2 juni 

Henrik Örnberg är ledig: 

9-10 mars 
6-7 april 
18-19 maj 

OMSORGS/BESÖKSGRUPP 

Den 16 april kl. 18.30 träffas alla som är 
intresserad av att diskutera hur vi skulle 
kunna ordna en omsorgs/besöksgrupp i 
Ekbackskyrkan. 

Henrik Örnberg 

KÖREN STARTAR IGEN 

Ekbackskyrkan har den stora glädjen att 
hälsa Torsten Lager välkommen som ny 
körledare. Kören kommer att sjunga under 
påsken och bibelhelgen. Se program för 
övningstider. 

Henrik Örnberg 

TEMAGUDSTJÄNSTER 

Sista söndagen i april och tre söndagar i 
maj kommer vi ha temagudstjänster uti-
från våra riktlinjer för året. Söndagen 28 
april kommer att handla om Gästfrihet, 5 
maj Diakoni och söndagarna 12 och 19 
maj blir fokus på Anden. 

Adam Harknäs 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 

Avliden: 
Inga Axelsson 2 mars. 
 
Ny medlem: 
Leif Palm 21 februari. 

SAMTAL OM DIAKONI 

Jag drömmer om gästfrihet och en 
gemenskap som är inkluderande. Så 
lät det den 12 februari då ett 15-tal 
personer samlades för att samtala om 
diakoni (omsorg, tjänst) i Ekbackskyr-
kan. Under kvällen delades drömmar 
och längtan kring diakoni. Förutom 
ovan nämnda talades det om att leva 
som jämlika. Att möta andra männi-
skor på samma nivå och inte komma 
”ovanifrån” och hjälpa. Vi delgav 
varandra drömmar om att vara med-
människa, om gemenskap både i 
mindre och större sammanhang. Vi 
drömde om naturliga mötesplatser där 
vi kunde hjälpa de människor vi mö-
ter, om sammanhang där alla har nå-
got att tillföra. Det genomgående var 
en dröm och längtan om att öppna 
sig. Både öppna sitt eget liv för andra 
människor, men också att öppna våra 
verksamheter så att de kan bli diako-
nala mötesplaster. Vi drömde helt 
enkelt om att leva våra liv mer öppet 
för Gud och andra människor. 
Vi talade även om vad som behövs 
för att förverkliga drömmarna. Högst 
upp på listan stod en besöks/
omsorgsgrupp som har ansvar för att 
hälsa på människor. Det skulle också 
behövas människor som kommer och 
säger ”det här skulle jag vilja göra..” 
istället för ”det här borde ni göra..”. Vi 
talade även om behovet av organisat-
ion och prioritering. 

Henrik Örnberg 
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SOMMARDÄCK OCH TRAMPOLIN 

Lördag 13 april kl. 9-12 

Tonårsscouterna i Ekbackskyrkan planerar att åka på 
riksscoutlägret Trampolin i Augusti. Detta läger kostar 
lite mer än vanligt och därför försöker vi samla in 
pengar. Behöver du byta till sommardäck på bilen? 
Kom till Ekbackskyrkan lördagen den 13 april mellan kl. 
9-12. Undertecknad tillsammans med scouter byter 
däck på din bil. Detta till en kostnad av 200 kr.  

Henrik Örnberg 

EKBACKSKYRKANS IBK 

MATCHER OCH SAMMANDRAG 

Nu börjar innebandysäsongen gå mot sitt slut. Vi kan glädjas åt att 02-laget tog sin första 
seger den 2 mars mot Höla/Järna SK och att 00-laget tog sin första seger mot Torshälla 
IBK den 3 mars. Bra spel av båda lagen. 

 

INNEBANDYFEST 

Den 6 april kommer vi ha en egen Inne-
bandyfest i Vidåkershallen där vi kom-
mer att spela mini cuper med spelare 
från de olika lagen. Vi kommer även ha 
prisutdelning och lite mat och fika. 

 

 

ÖREBROCUPEN 

Den 12-14 april åker -00 och -02 laget 
till Örebro och spelar cup hela helgen. -
00:orna var där även förra året och 
tyckte om cupen så vi hoppas att 02-
laget också gör det. 

Adam Harknäs 

Bilder från hemmamatch 3 mars mot Torshälla 

EKBACKSKYRKANS UNGDOM 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM 

GUDSTJÄNST MED 
 ALLA ÅLDRAR  

Onsdagen 17 april kl. 18.00 

Kom och var med och fira gudstjänst till-
sammans med Äntligen onsdag, Ekback-
skyrkans innebandyklubb och föräldrar. 
Ett viktigt tillfälle att knyta kontakter till 
människor som inte brukar fira gudstjänst i 
Ekbackskyrkan.  

Henrik Örnberg 

KÖRHELG 

God has got the power to put i right 
again. Så lät det helgen 1-3 mars då Ek-
backskyrkan gästades av 25 ungdomar 
och ledare som tillsammans hade en kör-
helg. Kören bestod av ungdomskören 
från Linköpings Missionsförsamling samt 
ungdomar från Ekbackskyrkan. Det blev 
en härlig helg med mycket sång, lek, 
bad, mat, melodifestival och gemenskap. 
Kören hade en konsert på lördagkvällen 
och var också med och sjöng under 
gudstjänsten på söndagen.  

Henrik Örnberg 

BARNENS DAG  

vid kyrkans hus, lördag 25 maj kl. 14.00 

De två senaste åren har kyrkornas barn-
grupper haft en gemensam avslutning på 
terminen. Detta år är vi vid kyrkans hus. 

Det blir gudstjänst 
och en massa aktivi-
teter. Alla barn men 
också vuxna är varmt 
välkomna.  

Henrik Örnberg 

KONFIRMATION 

En bra bit av konfirmationsåret har gått och 
vi har hunnit prata om mycket i den kristna 
tron utifrån boken Vägens folk. Nu börjar vi 
se fram emot konfirmationslägret i maj som 
blir något annorlunda för både konfirmander 
och ledare. Vi kommer att ha läger på en 
båt i Östersjön. Tillsammans med konfir-
mationsgrupper från Nyköping, Södertälje 
och Finspång utgår vi från Oskarshamn 
med båten Shalom. Vi kommer att vara på 
båten men även stanna till vid land för olika 
aktiviteter. Det blir nog ett spännande kon-
firmationsläger! 

Adam Harknäs 



 

 
12 

 

Plats 

för 

adress 

LENA ENDRE & 
SVANTE THURESSON  

Söndag 5 maj kl. 16.00 

JOHAN CARLBERG,DAN BERG-

LUND, PETER JOHANNESSON,  

CLAES CRONA 

CHRISTIAN  
KJELLVANDER  

Lördag 23 mars klockan 20.00 

EN KONSERT I SAMBAND  

MED EARTH HOUR 

Entré 100 kr, förköp Vingåkers Biblio-

tek, samt vid entrén innan konserten  

ANNIKA ÖSTBERG  
lördag 16 mars, klockan 17.00 

”ÖGONBLICK SOM FÖRÄNDRAR LIVET”    

Entré 90 kr, förköp Vingåkers Bibliotek, samt 

vid entrén innan föreläsningen  

Foto och ©:  
Björn Henriksson Björnbild 


