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SBUF 

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: 
Örjan Langborg 
Tel. 070-510 91 67 
E-post:  
langborg@bredband.net 
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PASTORN HAR ORDET... 
DÅ VAR DET DAGS IGEN…. 

 

Nu ska ljusstakarna upp i fönstren. Gardinerna ska bytas. Julski-
vor ska spelas i alla affärer jag besöker. Julgodis ska bakas (och 
ätas). Julmarknaderna står som spön i backen. Pepparkakor ska 
bakas, lussekatter och mycket, mycket mer. Visst är det härligt 
med advent?   

Jag upplever det som föga förvånande att jag ibland möts av tid-
ningar som vill tipsa mig om hur jag slipper ”julstressen”. Det som förvånar mig 
mer är att själva företeelsen ”julstress” finns. Mycket av det som jag förknippar 
med advent och jul, har väldigt lite med advent och jul att göra. Det allra mesta 
har jag och andra människor med mig lagt till dessa högtider.  

Advent och jul handlar för mig om att vänta på att Jesus ska födas in i mitt liv. Om 
att jag har kommit på avvägar, bort från Gud och bort från mig själv. Jesus föd-
des till jorden för att ta bort det som hindrar mig från att ha en relation med Gud, 
för att ta bort det som hindrar mig att bli den jag är, den som Gud har skapat mig 
till. Det är sällan jag tänker på detta när jag lyssnar till Jingle Bells och käkar pep-
parkakor.  

Tänk om jag skulle fira en liten annorlunda advent i år. Tänk om min advent skul-
le få handla mer om väntan på att Jesus skulle komma in i mitt liv. Tänk om julen 
skulle få bli ett tillfälle då jag lät Jesus få ”födas” i mitt liv.  Tänk om jag istället för 
att lägga tid och oro på julstädning och julbak, skulle ägna mig mer åt att fundera 
på om det finns människor i min närhet eller någon annanstans, som skulle behö-
va lite medmänskligt sällskap. Tänk om jag i alla fall skulle bjuda med någon per-
son som kan uppskatta att kavla ut pepparkakorna tillsammans med mig. Jag har 
ju för mig att Jesus sa att det som jag gör mot en av de minsta, det har jag också 
gjort för honom. Tänk om jag skulle ge lika mycket pengar, som jag lägger på jul-
klappar, till människor som behöver dem bättre än vad jag 
behöver julklappar. Undrar vad som skulle hända då? Vem 
vet, Jesus kanske skulle bli synligare mitt bland all juldekora-
tion? 

Jag önskar er alla en god och meningsfull jul, och ett gott nytt 
år. 

Henrik Örnberg 
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PROGRAM... 
DECEMBER 

LÖRDAG 3 
15.00 JULMARKNAD 
SÖNDAG 4 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Lennart Andersson, besök 
av Gidioniterna, kyrkkaffe. 

18.00 ONE WAY BROTHERS 
Konsert i Korskyrkan. 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Lucia med barn från förskolan, servering. 

FREDAG 9 
19.00 GEMENSAM FRAMTID 
Storbildsvisning med några av dem som 
nominerats till kyrkoledare för Gemensam 
Framtid. 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Margareta Johansson, natt-
vard, kyrkkaffe. 

TORSDAG 15 
ANDAKT 
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården 

LÖRDAG 17 
15.30, 18.00 JULKONSERT 
Julkonsert se sidan 6. 

SÖNDAG 18 
15.30, 18.00 JULKONSERT 
Julkonsert se sidan 6. 

SÖNDAG 25, JULDAGEN 
7.00 JULOTTA 
Henrik Örnberg, sång av Emma Blidh, insamling 
till mission i andra länder, julottekaffe. 
 

 

JANUARI 
SÖNDAG 1 NYÅRSDAGEN 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
I Vidåkerskapellet, Per Hökpers, Adam Har-
knäs. 

FREDAG 6, TRETTONDAGEN 
16.00 JUL OCH MISSIONSFEST 
Med missionsinformation, insamling till mis-
sion i andra länder, servering julgröt. 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, natt-
vard. 

TORSDAG 12 
ANDAKT 
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården 

LÖRDAG 14 
15.00 KONSERT 
Monica Borrfors tolkar Monica Zetterlund, 
samarrangemang med Kultur o Fritid. 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, hembjudarfika. 

16-22 JANUARI 
EKUMENISKA BÖNEVECKAN 

”KRISTI SEGER FÖRVANDLAR” 
 

MÅNDAG 16 
12.00 LUNCHBÖN 
I Korskyrkan 

TISDAG 17 
12.00 LUNCHBÖN 
I Korskyrkan 

ONSDAG 18 
12.00 LUNCHBÖN 
I Österåkers kyrka 

TORSDAG 19 
12.00 LUNCHBÖN 
I Vidåkerskapellet 
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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. 

PROGRAM... 
FREDAG 20 
12.00 LUNCHBÖN 
I Ekbackskyrkan 

19.00 BÖN OCH LOVSÅNG 
I Ekbackskyrkan 

LÖRDAG 21 
9.00 - 12.00 BÖNEFRUKOST 
I Ekbackskyrkan 

18.00 BÖN FÖR VINGÅKER 
I Korskyrkan 

SÖNDAG 22 
10.00 GUDSTJÄNST 
”KRISTI SEGER FÖRVANDLAR” 
I Vidåkerskapellet, kyrkkaffe. 

SÖNDAG 29 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Örjan Langborg, dop, kyrkkaffe. 

FEBRUARI 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Program meddelas senare, servering. 

TORSDAG 2 
18.30 ÅRSMÖTE 
Årsmöte för Ekbackskyrkans Ungdom. 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST, ÅRSMÖTE 
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, kören, 
kyrklunch och församlingens årsmöte. 

TISDAG 7 
19.00 ÅRSMÖTE IBK 
Årsmöte Ekbackskyrkans IBK. 

TORSDAG 9 
ANDAKT 
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården 

SÖNDAG 12 
17.00 MUSIKKAFÉ 
Med ”Nils Rolands”, Stefan Bellström, An-
ders Lindskog, Stefan Bohlin, Benny Bäck, 
Från Blues till Beatles, servering. 

ONSDAG 15 
18.30 ÅRSMÖTE VKR 
SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Lars Olsson, nattvard kyrk-
kaffe. 

17.00 BÖN, LOVSÅNG OCH SOPPA. 
Bön och lovsång vid andaktshörnan, efteråt 
soppa och gemenskap i storstugan 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, kyrkkaffe. 

MARS 
SÖNDAG 4 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Carin Klintemyr, kyrkkaffe, 
församlingsinformation. 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Program meddelas senare, servering. 

TORSDAG 8 
ANDAKT 
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården 

10-11 BIBELHELG MED MIKAEL TELLBE 

LÖRDAG 10 
16.00 OCH 18.00 BIBELHELG 
I Korskyrkan, Mikael Tellbe, Andens verk 
och värk, servering mellan samlingarna. 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST, BIBELHELG 
I Ekbackskyrkan, Mikael Tellbe, Adam Har-
knäs, kyrkkaffe. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

Lördag 17 dec klockan 15.30 och 18.00. Söndag 18 dec klockan 15.30 och 18.00. 
Julkonserterna i Ekbackskyrkan är något man minns och gärna vill uppleva en gång till. 
Glädjande är att fyra av artister återkommer och ger oss en ny konsert helgen den 4:e ad-
vent. Det blir fyra föreställningar, allt för att det ska passa dig vid någon tillfälle. 
Det är idel kända namn särskilt för oss i Vingåker, som ger oss denna upplevelse. Med-
verkar gör Mia Poppe, Niclas Strand, Thomas och Johanna Widén. Ny för året är Per 
Ragnar, välkänd från många starka rolltolkningar i Tv och på Teater. Våra pastorer är 
också med. Programmet kommer att innehålla julstämning, glädje, sånger med en bland-
ning från ”Nu är det jul igen” till ”O Helga Natt”. Biljetter kommer att finnas för förköp på 
biblioteket och OKQ8. Missa inte denna möjlighet och glöm inte att köpa biljett i god tid så 
att du säkert får plats. 
Entré 150 kr, skolungdom 75 kr, barn under skolåldern gratis. 

MONICA SJUNGER MONICA 
LÖRDAG 14 JANUARI KL 15.00 

I samarbete med Kultur o Fritid inbjuder vi in till en konsert med Monica Borrfors. När man 
läser pressklipp och recensioner om Monica Borrfors så förstår man att vi får besök av ett 
verkligt proffs som jazzsångerska. Vi får ta del av ett program där Monica tolkar Monica 
Zetterlund. De två har inte bara namnet gemensamt, båda har de en kraftfull, varm och 
känslofylld röst. ”Idag finns väl ingen som sjunger Monica Zetterlunds sånger bättre och 
mer kärleksfullt än Monica Borrfors” skriver en tidning i Nyköping.  
Monica har turnerat i Sverige och utomlands som jazzsångerska, varit organist, sjungit i 
kammarkör, spelat in flera skivor, vunnit Grammis, varit Sommarpratare i radion, mm. 
Biljetter kommer att finnas för förköp vid Vingåkers Bibliotek. 
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 
EKUMENISKA BÖNEVECKAN 

16-22 JANUARI 
I januari vecka 3 inbjuder Vingåkers kristna 
råd till ekumenisk bönevecka i kyrkorna i 
Vingåker. Det har blivit en god tradition som 
utvecklats genom åren. Temat för i år är 
”Kristi seger förvandlar”. Temat har förberetts 
av kristna i Polen som upplevt både segrar 
och nederlag i sitt land och därmed fått reflek-
tera djupare över vad det innebär att vinna 
och förlora i ett kristet perspektiv.   
Måndag till fredag kl. 12.00 blir det lunchbön i 
olika kyrkor. Fredag 19.00 samlas vi för bön 
och lovsång i Ekbackskyrkan. Lördagen bör-
jar med en bönefrukost och förmiddag i med 
lugna timmar och bön på olika sätt. Vi möts i 
Ekbackskyrkan kl. 9.00-12.00. Lördag 18.00 
ber vi för Vingåker i Korskyrkan. Ekumeniska 
böneveckan avslutas med gudstjänst i Vid-
åkerskapellet. Vi ser fram emot en vecka med 
gemensam bön och gudstjänst för oss själva, 
för Vingåker och för världen. 

Adam 

Kristi seger förvandlar 

KVINNOFRUKOST 
Lördag 11 feb, Ina Eriksson. 
Svenskt bistånd: ”Många bäckar små…” 
Du är välkommen till ännu en Kvinnofrukost. Vi tror att det även denna 

gång är en intressant gäst med ett angeläget ämne. 
Ina Eriksson från Stockholm är vår första gäst 2012.  
Ina skriver om sig själv; Född och uppvuxen i Julita, 
teol. kand. vid Uppsala Universitet, jobbat med 
svenskt  utvecklingssamarbete (bistånd) främst i Latin-
amerika för Kristna Fredsrörelsen, Diakonia, Sida och 
idag för Lärarförbundet. Jag har ett torp i Österåker. 
Som du ser har Ina en bred erfarenhet av bistånd i 

olika former och regi. Det ska bli intressant att få höra om är olika 
sorters bistånd och de roller olika aktörer kan spela. Det är inte enkelt 
med bistånd, många undrar om det är någon ide att ge de gåvor vi 
lämnar. Leder det till någon förbättring eller är det ingen ide när ”alla 
är korrupta”? 
 
Välkommen till en morgon med guldkant. 
Avgift 60 kr, ingen anmälan 
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BIBELHELG, 10-11 MARS 
MIKAEL TELLBE 

10-11 mars inbjuder 
vi till en bibelhelg 
tillsammans med 
Korskyrkan. Gästfö-
reläsare detta år är 
Mikael Tellbe från 
Örebro. Mikael Tell-
be är docent i Nya 
testamentetet och 
lektor vid Örebro 
Teologiska Högsko-
la och en mycket 
uppskattad lärare och föreläsare. Mikael 
har nyligen utkommit med en bibelkom-
mentar för Första Korinthierbrevet med 
titeln ”Korsmärkt gemenskap”. Temat för 
vår helg tillsammans med Mikael Tellbe är 
”Andens verk och värk” och Mikael kom-
mer utgå från Första Korinthierbrevet. 
Välkommen till en spännande helg, lördag 
16.00 och 18.00 i Korskyrkan och guds-
tjänst 10.00 i Ekbackskyrkan.  

Adam 

ÖPPEN GEMENSKAP 
Öppen Gemenskap är namnet på våra 
träffar för ”daglediga”. Vanligtvis den för-
sta onsdagen i månaden. 

ONSDAG 7 DECEMBER KL. 14.00 
Lucia med barn från förskolan, servering. 

ONSDAG 1 FEBRUARI KL. 14.00 
Program meddelas senare, servering. 

ONSDAG 7 MARS KL. 14.00 
Program meddelas senare, servering. 
 

Alltid servering med hembakat bröd! 

JUL O MISSIONSFEST... 
Runt om i världen har våra 
samfund missionsverksamhet. 
Missionen är helt beroende av 
att du och jag delar med oss av 
det vi har.  Under Jul och tret-

tonhelgen står missionsinsamlingen i 
centrum.  
Missionen är en viktig del av att vara kyr-
ka. Det handlar om trovärdighet och glo-
bal medvetenhet. Och ett långsiktigt enga-
gemang som handlar om hela människan, 
om kropp och själ och människors livsvill-
kor. Utan församlingarnas stöd och enga-
gemang kan vi inte fullfölja vårt gemen-
samma arbete i världen. Så enkelt är det 
På festen gör vi givetvis en viktig insam-
ling. Dessutom blir det ge-
menskap, lekar, julgröt och 
pepparkakor till alla. 

MIRAKEL 2012 
Är namnet på Svenska Missionskyrkans 
insamling till mission i andra länder som vi 
är med och samlar in pengar till. Vi är 
också med i Svenska Baptistsamfundets 
insamling till mission i andra länder. Var 
med och ge en stor gåva till viktiga arbe-
ten i andra länder. Vi gör speciella insam-
lingar på Julottan och trettondagens Jul 
och Missionsfest.  

SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 
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ALPHA 
Har du någon bekant som du tror skulle 
vara intresserad av att gå en grundkurs i 
kristen tro? Skulle du själv vara intresse-
rad av att under 10 torsdagskvällar samta-
la om grundläggande trosfrågor? Ek-
backskyrkan och Korskyrkan ska tillsam-

mans under våren anord-
na en Alpha-kurs, som är 
just en grundkurs i kristen 
tro. Kursen börjar med en 
introduktionskväll den 26 
Januari. Här får du mer 
info om hur kvällarna 
kommer att se ut. Så ta 
med någon du känner 
och kom med! 

Henrik 

ÅRSMÖTE 
Årsmöte är planerat till söndag den 5 feb-
ruari. Det är samma upplägg som förra 
året, med gudstjänst, kyrklunch och för-
handlingar. Hoppas du har möjlighet att 
delta i årsmötet och de viktiga beslut som 
kommer att fattas där. 
Kontakta valberedningen med förslag på 
personer att välja till olika uppdrag. Om du 
känner att du vill avsäga dig någon uppgift 
du har, tala om det för valberedningen. 
Med i valberedningen är Margareta Jo-
hansson (sammankallande, Stina Gus-
tafsson, Karolina Schön och Bo Sävham-
mar. 

Lars Olsson 

INFORMATION... 

LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 
       4 december 
14-15 januari 
18-19 februari 

Henrik Örnberg är ledig: 
10-11 december 
  7-8   januari 
11-12 februari 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 
Nya medlemmar: 
Anita Blidh, 18 september 
Daniel Sony, 18 september 
Utflyttade: 
Gunnel och Gunnar Granstig, 23 okt 
Avlidna: 
Stig Andersson, 16 november 

LILIAN STRÖMBERG 
Lilian Strömberg har 
började 7 nov sin ut-
vecklingsanställning 
på ett år hos oss. Hon 
kommer arbeta 25%. 
Vanligtvis är Lilian i 
kyrkan 10.45-12.45 
måndag till fredag. 
Lilian kommer i huvud-
sak arbeta med admi-
nistrativa uppgifter för innebandyklubben, 
men även för Ekbackskyrkans Ungdom 
och församlingen. Församlingen får ett 
lönebidrag från Arbetsförmedlingen för 
tjänsten. Ekbackskyrkans IBK bidrar ock-
så ekonomiskt till utvecklingsanställning-
en.  

Adam  

HEMGRUPP 
Under hösten har vi i Ekbackskyrkan fun-
derat lite över våra hemgrupper och om 
det finns behov av fler grupper. Det har 
funnits en grön lapp där man har haft möj-
lighet att ge önskemål gällande hemgrup-
per. Det finns önskemål om en ”sygrupp”, 
en grupp som träffas och talar om sönda-
gens predikotext, en grupp som diskuterar 
böcker osv. Vi arbetar vidare med detta. 
Håll ögon och öron öppna. Om du har 
andra synpunkter får du gärna komma 
och tala med mig.   

Henrik 
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EKBACKSKYRKANS IBK 

HEMMAMATCHER I VIDÅKERSHALLEN 
Hemma matcher för IBK i vår för P 00/01 
21 januari 10.30 EIBK - Torshälla 
11 februari 10.30 EIBK – Nykvarn 
10 mars 10.30 EIBK – Valla IF 

Hemma matcher för IBK i vår för P 02/03 
14 januari 13.30  

Det går helt ok för lagen i sina respektive 
grupper. Vårt yngsta lag har gjort sitt för-
sta sammandrag i Torshälla. Många för-
äldrar och syskon var med. Även 02-03 
laget har spelat sammandrag i höst. Det 
var ett stort antal spelare som åkte till 
Nyköping och gjorde en bra insats. Sista 
hemmamatchen för i höst blir den 17 dec. 
för P 00/01 kl. 10.30 och så ett samman-
drag för P 04/05 kl.12.30 – i Vidåkershal-
len. Kom gärna och titta och heja på våra 
lag. 

Adam 
02-03 efter första sammandraget 

ÅRSMÖTEN 
Årsmöte för ekbackskyrkans ungdom är torsdagen den 2 februari kl. 18.30 
Årsmöte för ekbackskyrkans innebandyklubb är tisdagen den 7 februari kl. 19.00 
Hoppas vi ses 

Henrik 

LÄGET I EKBACKSKYRKANS 
UNGDOM 

Jag ser tillbaka på en god höst i ekbackskyrkans 
ungdom. Glädjande har vi startat söndagsskolan 
igen efter en tid av vila. De träffas ett antal sönda-
gar under terminen. Äntligen onsdag har rullat på 
som vanligt. Som vanligt innebär ganska många 
barn som kommer till Gott och blandat och Scout. 
Fredagshäng har också fått ett behövande tillskott 
av ungdomar som förgyller fredagskvällarna för 
Henrik och Maria. Ta gärna med vårt barn och ungdomsarbete i era förböner.  

Henrik 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM 

JULMARKNAD 
Lördag 3 december 

 Kl. 1500 Brödförsäljning 
   Lotterier, Barntombola 
   Tombola, Chokladlotteri 
   Servering 
 Kl. 1700 Luciatåg och innebandylagen 
 Kl. 1745 Lotteridragning 

DISTRIKTUNGDOMSHELG 
The difference, skillnaden. Vad Gud kan 
göra för skillnad i dig, ditt liv, din värld? 
Detta var temat för distriksungdomshelgen 
i Vingåker som gick av stapeln den 21-23 
oktober. 57 glada ungdomar, ledare och 
funktionärer tillbringade en helg i Ek-
backskyrkan i Vingåker. Speciellt inbjudna 
gäster var Noomie Höglund, som predika-
de på kvällsmötena och söndagens guds-
tjänst, och Olov Stadell som hade hand 
om musiken. Dessutom var det världspre-
miär för bandet Hampe Boyz (från Ham-
petorp) på lördagkvällen. Helgen innehöll 
också seminarier, smågruppssamtal, 
Amazing race Vingåker (poängjakt) och 
mycket, mycket mer. Min upplevelse var att gemenskapen var god bland deltagarna och 
att Guds ande vilade över hela helgen. Jag vill rikta ett stort tack till alla som var med och 
genomförde denna helg. 

Henrik 

TONÅRSLÄGER 
2012—allt blir nytt. Det är namnet på nyårslägret som anordnas av mälardalens distrikt. 
Lägret kommer att vara mellan 28/12-1/1 på Lidingö folkhögskola. Kostnaden är 1500 kr.  
XL-läger på Hjälmaregården 2-6 januari, för dig som är 16 år och äldre. Kostnad 820 kr. 
Anmäl dig innan 12/12 på www.lagerliv.se 
22-26 februari är det så är det  vinterchili på Hjälmaregården.  
Om du är intresserad av något av lägren så hör av dig till Henrik Örnberg 

Henrik 

Ungdomar på the difference 
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adress 


