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Ekbackskyrkans församling 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro: 624-7027 
Bankkonto: Sörmlands Sparbank  
82578,  930562509 

Swish: 123 268 31 34  

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  
E-post: 

adam@ekbackskyrkan.se 
 

Ordförande: 
Torsten Lager 
Tel: 072-227 10 50  
E-post:  

torstenlager@telia.com 
 

Kassör: 
Birgitta Carlsson 
Tel. 0151-550021 
E-post:  
birgitta.vr43@gmail.com  

Equmenia Ekbackskyrkan 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro:5360-5903 
Plusgiro: 23 04 51-7 
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se 
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se 
 
Ordförande: 
Else-Marie Lyreborg Olsson 
Tel. 0151-133 96 
E-post: elsemarie.olsson@gmail.com 
 

Kassör: 
Örjan Langborg 
Tel. 070-510 91 67 
E-post: langborg@bredband.net 

 

Ekbackskyrkans innebandyklubb 
 

Ordförande:  
Adam Harknäs, se t.v. 

Kanslist:  
Lilian Strömberg  tel. 0151-51 14 73 

 
 

 

 

 

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se 
http://EkbackskyrkansIBK.se 

Bankgiro: 407-2864. 

Swish: 123 640 11 94  
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PASTORN HAR ORDET... 

Advent 
 

Första advent infaller extra tidigt i år, så tiden från advent till jul blir 
lite längre än vanligt. För vissa är det positivt med lite längre tid av 
förberedelse och adventskänsla medan andra vill komma snabbare 
fram till julafton. För mig är tändandet av adventsljusen och sånger-
na om Jesus ankomst en höjdpunkt under året. 

Advent är en blandning av förberedelse, väntan och glädje över 
någon som redan kommit. Den blandningen är något av en sam-
manfattning av evangeliet och Jesus egen förkunnelse om Guds 
rike. Adventstiden talar om det rike som kom med Jesus för tvåtu-
sen år sedan. Ett rike som är verksamt här och nu, och som också 
är hoppet om att något bättre ska komma. Något som vi inte själva 
kan skapa men som vi får hoppas på och bekänna oss till. 

Ärkebiskopen Antje Jackelén har skrivit om advent i hennes bok 
Tidsinställningar – tiden i naturvetenskap och teologi: ”I ljuset av eskatologin har framti-
den en dubbel struktur. Dels är den futurum, dvs. en framtid som byggs av de element 
som finns till förfogande i nuet. Men framtiden är också advent, dvs. ankomst av de möj-
ligheter som inte utan vidare kan härledas ur det som är förhanden. Förväntan inför fram-
tiden ska kunna bestå både av strävan att förbättra världen med de medel som står till 
buds (futurum) och av en förväntan om en fullkomning som ligger bortom det som männi-
skan kan åstadkomma (advent).” 

Advent är mer än en mysig känsla. Advent är ankomst av de möjligheter som vi av oss 
själva inte kan tänka ut eller skapa. Vi ska arbeta för en bättre värld med de gåvor och 
verktyg vi har, men vi har våra begränsningar och vi kan drabbas av hopplöshet när vi ser 
alla behov i vår värld.  Advent blir då hoppet om Guds ingripande där vi kommer tillkorta, 
och Guds närvaro i alla mänskliga strävanden. Låt hoppet om hans ankomst fylla dig! 

 

Han kommer med ett sällsamt bud från kärle-
kens och nådens Gud att bringa till de sina. 

Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans 
rika, fulla ljus därinne klart få skina. 

Då blir Guds under sett och känt 

Det är advent, det är advent! 

(Psalm 109, vers 3 i Psalmer och Sånger) 

 
Adam Harknäs 
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PROGRAM... 

NOVEMBER 
SÖNDAG  27 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lennart Andersson, sön-
dagsskola, kören. Kyrkkaffe 

 

DECEMBER 
LÖRDAG 3 
15.00 JULMARKNAD 
Läs mer på sidan 

SÖNDAG 4  
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lars Olsson, blockflöjtsen-
semble., nattvard. Kyrkkaffe 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Adventskaffe med Torsten Lager som 
sjunger och spelar 

SÖNDAG 11  
10.00 JULSÅNGSGUDSTJÄNST 
Julens sånger med kyrkans musiker och 
sångare. Kyrkkaffe. Församlingsinformation 

TISDAG 13 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

TORSDAG 22 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

JULDAGEN 25 
7.00 JULOTTA 
Adam Harknäs, Bo Sävhammar. Insamling 
till Equmeniakyrkans internationella arbete 

 

JANUARI 
NYÅRSDAGEN 1 
18.00 EKUMENISK NYÅRSGUDS-
TJÄNST I KORSKYRKAN 

TRETTONDAGEN 6 
18.00 TRETTONDAGSANDAKT 
Adam Harknäs 

SÖNDAG 8 
16.00 JUL– OCH MISSIONSFEST 
Sonja och Bo-Göran Nilsson, Adam Hark-
näs. Insamling till Equmeniakyrkans inter-
nationella arbete. Julgröt 

TORSDAG 12  
18.30 KÖRÖVNING 
Ekumenisk kör inför gudstjänst i Österåker 
22 januari (i Ekbackskyrkan) 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Gunnel Gustafsson, sång. 
Kyrkkaffe. 

TORSDAG 19 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

JULKONSERTER 

Fredag 16:e dec kl 19.00,  
Lördag 17:e dec kl 16.00 och 19.00,  
Söndag 18:e dec kl 16.00. 

Läs mer på sidan 8 

BÖNEVECKAN 

ONSDAG 18 
8.00 MORGONBÖN KORSKYRKAN 
19.00 MARIAMÄSSA V VINGÅKERS 
KYRKA 

TORSDAG 19 
18.00 BÖN FÖR VINGÅKER KORS-
KYRKAN 
18.30 KÖRÖVNING I ÖSTERÅKERS 
KYRKA 
Ekumenisk kör inför gudstjänst i Österå-
ker 22 januari 

FREDAG 20 
18.30 UNGDOMSKVÄLL   
I EKBACKSKYRKAN 

SÖNDAG 22 
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
ÖSTERÅKERS KYRKA 
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PROGRAM... 
TISDAG 24 
18.30 STYRELSEMÖTE 

SÖNDAG 29 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Inger Wetter, sång. Kyrk-
kaffe 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

FEBRUARI  
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Program se hemsidan och annonsering 

TORSDAG 2 
18.30 EQUMENIAS ÅRSMÖTE 

FREDAG 3 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 4 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Läs mer på sidan 8 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, sångtrio. Hembjudarfika. 

FREDAG 10 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST  
Adam Harknäs, Örjan Langborg, kören.  

ÅRSMÖTE och kyrklunch. Läs mer på si-
dan 6 

ONSDAG 15 
19.00 ÅRSMÖTE VKR 
I Korskyrkan 

TORSDAG 16 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 17 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Lars Olsson, musikrådet, 
nattvard. Kyrkkaffe 

TISDAG 21 
18.30 STYRELSEMÖTE 

FREDAG 24 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, kö-
ren. Kyrkkaffe 

 

MARS 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Program se hemsidan och annonsering 

SÖNDAG 5 
10.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST 
Församlingen och kyrkans musiker och 
sångare. 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 
programmet. Läs senare annonsering på 
hemsidan www.ekbackskyrkan.se och i 

predikoturerna. 

BIBELHELG  

LINDA ALEXANDERSSON 

LÖRDAG 11 
16.00 Att läsa och dela Guds ord 
Servering 
18.00 Vad vill evangelisterna oss 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST KORSKYRKAN 
Linda Alexandersson, Adam Harknäs 

Läs mer på sidan 7 
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VALBEREDNINGSARBETET HAR PÅBÖRJATS 

Valberedningen ”ligger i startblocken” inför 2017 års årsmöte. Vi har av naturliga skäl 
ännu inte haft vårt första sammanträde. Det finns ändock några tankar som är nya inför 
kommande årsmöte. 

Det som varit brukligt är att valberedningen INTE har kontaktat ALLA som ställt upp i 
församlingens olika arbetsområden. Detta har inneburit att den som inte hört av sig till 
valberedningen har valberedningen tolkat som att man villigt ställer upp i samma uppgift 
även för kommande verksamhetsår! Nytt för i år är att i ”Storstugan” ligger årets årsmö-
tesprotokoll framlagt. I det protokollet finns alla namngivna, vilka blev valda av årsmötet 
in i olika arbetsuppgifter. Här har man nu möjlighet att ”tala om” hur man tänker inför 
2017!  

Den som kan tänka sig omval får gärna sätt ett X efter sitt namn. 

Den som inte önskar bli omvald stryker över sitt namn. 

Den som vill få en annan uppgift skriver detta vid sitt namn. 

Den som vill kvarstå i sin uppgift, men också kan tänka sig att ta på sig något mer upp-
drag, skriver in detta vid sitt namn. 

Den som först vill samtala med någon i valberedningen kan med fördel göra detta. De 
som ingår i valberedningen är: Aina Andersson, Stina Gustafson, Lennart Andersson 
och Bo Sävhammar 

Helst ser vi naturligtvis att inga större förändringar inrapporteras. Men det är viktigt att 
man känner sig bekväm i det uppdrag man fått sig tilldelad. 

Av erfarenhet är det så att det kan vara svårt hitta uppdragstagare till en del uppgifter. 
Delge gärna valberedningen dina synpunkter redan nu i starten av arbetet vad du för-
väntar dig.  

De uppgifter som vi vet behöver kompletteras är: Några till i serveringsgrupperna. 
Några till i städgrupperna. Även som gudstjänstvärd behövs komplettering liksom i 
”vaktmästaruppdragen” d.v.s. både inomhus och utomhus. 

Med vänlig hälsning 

Ordföranden i valberedningen 

Bo Sävhammar 

VÅR PASTOR SLUTAR 

Vid församlingsmötet söndagen den 20 
november meddelade pastor Adam Hark-
näs att han vid vårterminen slut kommer 
att sluta sin tjänst i Ekbackskyrkan. 

Adam med familj kommer att flytta till Kil i 
Värmland där han kommer att gå in i en 
ny församlingstjänst. 

Torsten Lager 

ÅRSMÖTE 

Varje årsmöte är ett vägval, där vision 
och riktlinjer får en avgörande betydelse 
för församlingens framtid. 

Så var med i de viktiga besluten i vårt 
årsmöte. 

Vårt årsmöte äger rum söndagen den 12 
februari 2017. Vi börjar med att fira guds-
tjänst klockan 10.00, därefter årsmöte 
med avbrott för gemensam lunch. 

Välkommen i Jesu namn. 

Torsten Lager 
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BIBELHELG MED  
LINDA ALEXANDERSSON 

I mars inbjuder vi tillsammans med Kors-
kyrkan till bibelhelg med pastorn och för-
fattaren Linda Alexandersson.  

Linda är pastor i Equmeniakyrkan i Arvika 
men är också författare till flera böcker. 
Hon har skrivit om föräldrar och barn, bar-
nens stund i gudstjänsten och tre böcker 
om evangelierna. Vår bokgrupp har läst 
och samtalat utifrån flera av hennes böck-
er och läser just nu ”Bortom bekvämlighet-
en” som handlar om vardagstro som gör 
skillnad. 

På vår bibelhelg 11-12 mars kommer 
Linda ha föredrag om ”Att läsa och dela 
Guds ord” och ”Vad vill evangelisterna 
oss?” Det blir föredrag på lördag kl. 16.00 
och 18.00 med fika mellan samlingarna 
och gudstjänst på söndag kl. 10.00. Väl-
kommen till en spännande helg. 

VINTERKONFERENS 

9-12 januari inbjuder Equmeniakyrkan alla 
medarbetare till Vinterkonferens i Göte-
borg. Från Ekbackskyrkan deltar Adam 
Harknäs 

Temat för konferensen är ”Ikläd er Kristus” 
och jag kommer att få lyssna till Magnus 
Malm, gästtalare från Filippinerna och 
många fler. Jag ser fram emot en givande 
och inspirerande konferens! 

Adam Harknäs 

FÖRSAMLINGSBOKEN 

Utflyttade: 

1/6 Hooman Golamoozadeh till Pingstkyr-
kan Katrineholm 

20/9 Therese och Mikael Palm till Betania-
församlingen Odensbacken  

Dop: 

18/9 Omid Hosseini 

MARKUSÅRET 

2017 blir Markusåret!  

Bibelläsningen går ner i Sverige och 
därför satsar Equmeniakyrkan på att alla 
ska få hjälp och inspiration att läsa evan-
geliet enligt Markus under 2017. 

Olika aktiviter planeras. Bl a kommer en 
kommentarbok/websida att produceras 
där många av oss kommer att inbjudas att 
delta i skrivandet.  

För vår regions del blir det 10 personer 
som får uppdraget att skriva sin reflektion 
på ett givet avsnitt i Markusevangeliet. 

NY KYRKOHANDBOK 

Equmeniakyrkan har antagit en ny kyrko-
handbok, Det kommer nu att anordnas 
studiedagar kring den, boken finns att 
beställa.  

Från den 1:a advent kommer det att fin-
nas en Gudstjänstwebb där församlingar-
na kan få och ge tips om material för 
Gudstjänstens utformning. 
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LEDIGHET 

Adam Harknäs är  

ledig  10-11 december, 14-15 januari,  och 
4-5 februari, 4-5 mars, 

på vinterkonferens 9-12 januari. 

Även i år fortsätter traditionen med julkonser-
ter med Mia Poppe, Niclas Strand, Thomas 
och Johanna Widén. De har hjälp av sina 
barn och WM-kören.  

I år kommer Roberto Gonzales vara gästar-
tist. Han är bland annat känd för sin roll som 
Tiden i AMFs reklamfilmer, han har varit verk-
sam på många svenska teaterscener. Vår 
pastor Adam Harknäs är också med.  

Det blir fyra olika konserttillfällen:  
Fredag 16:e dec kl 19.00, lördag 17:e dec kl 
16.00 och 19.00, söndag 18:e dec kl 16.00. 

Biljetter kommer att finnas för förköp på 
OKQ8. Entré 190 kr, skolungdom 100 kr. 

Fem kronor av biljettpriset går till  
Equmeniakyrkans matpaket i Syrien 

"Från att förtränga till att förlåta". Vad 
betyder det för dig själv att förlåta nå-
gon som gjort dig orätt? Jeanette, lä-
rare, sångerska, låtskrivare och före-
läsare, delar med sig av erfarenheter 
från sin uppväxt i ett hem med alko-
holmissbruk. 

Tal, sång och bilder.  Jeanette Alfredssons varma, vackra röst har hörts på skivor från 
tidigt 90-tal  men det dröjde ända till 2008 innan hon debuterade med en skiva i eget 
namn. I takt  med framgångarna med För Evigt och God tillhör hon idag en av  svensk 
kristenhets mest aktiva och efterfrågade solister!  Om skivdebuten var född i längtan och 
entusiasm så föddes skivan God i prövning och kamp. Men trots att hon undrade om tron 
skulle överleva när det var som jobbigast så fick skivan namnet God. Vi får lyssna till 
några av Jeanettes sånger under föreläsningen. 

KVINNOFRUKOST LÖRDAG 4 FEBRUARI KL 9-11 

”Från att förtränga till att förlåta”,  
Gäst: Jeanette Alfredsson, Öckerö. 

HEMBJUDARFIKA 

Efter gudstjänster den 5 februari har vi 
hembjudarfika. Om du vill bjuda på kyrk-
kaffe hör av dig till Adam Harknäs i god 
tid före gudstjänsten. 
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Välkommen till Julmarknad 
Lördag den 3 december kl 15.00-18.00 

Storstugan: Adventsfika, barntombola, vuxentombola,  
försäljning av hembakat bröd, chokladhjul, lotterier 

Nedervåningen: Julpyssel, skattjakt,  
IBK ordnar tävlingar och annat skoj 

Ute: Korv med bröd, glögg 

Kyrksalen 17.30: Luciatåg 
Lotteridragning efter luciatåget 

Alla intäkter går till ungdomsverksamheten  

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE 

1:a advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling ”Tänd ett ljus”. Så här skri-
ver man på Equmeniakyrkans hemsida: 

 

”Jag är världens ljus. Den som följer 
mig ska inte vandra i mörkret utan 
ha livets ljus.” (Joh 8:12)  
 
Som Jesu efterföljare idag får vi låta vårt ljus lysa i 
världen. I Equmeniakyrkans vision bekänner vi att vi 
vill vara en kyrka för hela livet – och för alla folk – 
där mötet med Jesus Kristus inte bara förvandlar 
mig och dig, utan hela världen! 

Mission och bistånd i ord och gärning är vad Equ-
menia-kyrkan arbetar med i nästan 30 länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern 
och Europa. Vi arbetar främst via nationella kyrkor, lokala församlingar och kristna organi-
sationer. 

Kyrkan har ett unikt nätverk och vi arbetar i förvissningen om att ljuset, Jesus Kristus går 
före oss ut i världen. Han säger genom lärjungarna även till oss: ”Såsom Fadern har sänt 
mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och 
arbeta genom oss. Vi får också i år tända ljus på många sätt och på många platser. Men 
vi kan inte göra det om vi inte jobbar tillsammans.” 

Du kan lämna ditt bidrag i samband med julottan och vid jul– och missionsfesten den  8:e 
januari, eller direkt till Equmeniakyrkans pg 90 03 28-6 eller Swisha till nummer 900 32 
86. 
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EKBACKSKYRKANS INNEBANDYKLUBB 

Vi är mitt inne i säsongen med många träningar och matcher. 

Både 06/07-laget och 08/09-laget har arrangerat sammandrag under hösten i Sporthallen 
i Vingåker. Många var med och hejade på lagen och båda våra lag vann alla sina matcher 
på dessa sammandrag. Vi är också mycket glada över de nya och unga tränarna till 06/07
-laget, Daniela Malmborg och Samuel Schön.  

Vårt flicklag har denna säsong börjat med seriespel och match nästan varje helg. Det är 
ett gäng inspirerade och duktiga tjejer som gjort fina insatser under hösten. Flicklaget har 
också fått en ny tränare i Jens Håkansson, som är tränare tillsammans med Cecilia Blixt 
och Joachim Eriksson.  

02/03-laget fortsätter som vanligt med seriespel men det har blivit en ny serieindelning 
och tuffare motstånd under hösten.  

Vårt A-lag har fått flera nya spelare i höst och har en bred trupp. Laget är fortfarande un-
der uppbyggnad och har mött svåra motstån-
dare i division 3, så hittills har det inte blivit 
några vinster i serien i höst, men de kommer 
nog snart. A-laget har också fått en ny tränare 
i Tomas Eliasson som tar över efter Stefan 
Wikström. Vi tackar Stefan för ett mycket gott 
arbete med A-laget, och önskar Tomas lycka 
till i uppdraget!  

Till sist är det glädjande att vi kunnat starta 
upp ett nytt lag för de som är födda 2010 och 
2011. De började några stycken i oktober men 
har kommit fler för varje gång de träffats. 

EIBK:S HEMMAMATCHER 

Lördagen den 7/1 kl. 17.00  EIBK – Kvarnen IF (H3) 

Söndagen den 15/1 kl. 13.00  EIBK – Katrineholms IBF F03/04 (F 02-05) 

Lördagen den 21/1 kl. 17.00  EIBK – Galagowear FBC Södertälje (H3) 

Söndagen den 22/1 kl. 11.30 Sammandrag P 06/07  

Söndagen den 22/1 kl. 17.00  EIBK – Telge SIBK (02/03) 

Lördagen den 28/1 kl. 10.00  EIBK – Nyfors IBK (02/03) 

Söndagen den 29/1 kl. 13.00  EIBK – Onyx IBS F03/04 (F02-05) 

Söndagen den 12/2 kl. 13.00  EIBK – Nykvarns IF F02-04 (F02-05) 

Lördagen den 18/2 kl. 17.00  EIBK – FBC Nyköping U (H3) 

Lördagen den 4/3 kl. 17.00  EIBK – Flens IBF (H3) 

Söndagen den 12/3 kl. 13.00  EIBK – Torshälla IBK (F02-05) 

Söndagen den 12/3 kl. 14.45  EIBK – Telge SIBK (02/03) 

Lördagen den 18/3 kl. 15.00  EIBK – Torshälla IBK (02/03) 

Lördagen den 18/3 kl. 17.00  EIBK – Hölö/Mörkö IF (H3) 

Söndagen den 2/4 kl. 13.00  EIBK – IFK Gnesta (F02-05) 

Ekbackskyrkan 06/07 möter Onyx Nyköping i sammandraget i Sporthallen. 
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Scouterna har träffats på onsdagskvällarna även denna höst.  

I början av terminen var det fokus på Tassenatta där Vingåker var arrangörer i år. Så 
lördagen den 1 oktober var det dags att ta emot patruller från olika delar av Sörmland och 
även en patrull från Frövi och en från Sala. Det var drygt 100 stycken scouter, ledare och 
funktionärer som utgick från Folkparken och sedan vandrade runt i skogen där vi fick lösa 
många olika klurigheter för att sedan gå i mål efter mörkrets intrång.  

Att detta kunde genomföras på ett suveränt sätt var tack var er alla från församlingen som 
ställde upp och hjälpte till – TACK TILL ER!                                                                           

Tråkigt nog så har en del av våra äldsta scouter, Äventyrarna, slutat så den gruppen är 
inte så stor längre. Däremot har vi en trogen grupp på 7-10 stycken Spårarscouter.  

En av höjdpunkterna varje höst är att ha ”Blommornas kväll” där vi besöker några äldre i 
församlingen vilket är uppskattat av alla – både scouter och de som får besök. Just nu 
håller vi på att jobba inför vår Julmarknad och vi kommer att avsluta terminen med en 
Julfest den 7 december.  

Glädjande är att vi igen kunde starta ”Gott & blandat”. Det är en liten grupp med barn 
som är 6-8 år som träffas varannan vecka för att pyssla och detta samma tid som scou-
terna. 

Om nu inte Äventyrarscouterna är så många 
så är Fredagshäng desto fler. Det är ofta 
drygt 20 tonåringar som träffas på fredags-
kvällarna varannan vecka. Det är inte bara 
”häng” utan det har varit olika programpunk-
ter tex Mästarnas Mästare och Tårttävling. Vi 
är mycket glada för den här gruppen och för 
de som ställer upp som ledare. 

Söndagsskolan har träffats 8 gånger tidi-
gare och har sista gången nu på Första Ad-
vent. Nytt inslag för hösten är att de sjunger 
en kör tillsammans med församlingen innan 
de går till sin grupp. 

 

Nu vill Equmenia Ekbackskyrkan inbjuda er 
alla till årets Julmarknad lördagen den 3 
december. Vi startar klockan 15 med lottför-
säljning, julpyssel, skattjakt adventsfika mm. 
Utanför så säljer scouterna grillad  korv och 
bjuder på glögg. Kvällen avslutas med ett 
fint Luciatåg och lottdragning.  

Alla VÄLKOMNA! 
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Plats 

för 

adress 

Kornet har sin vila djupt i frusen jord,  
är ej dött, det väckes av ditt skaparord. 
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv. 
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och hos oss förbliv. 
 
Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. 
Ingen enda väntar möta honom mer. 
Kärleken når långt bortom död och grav.  
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och dröj hos oss kvar. 
 
Han var vetekornet, låg i jordens djup.  
Han stod opp en påskdag, lever bland oss nu.  
Aldrig en sol har lyst så stark och klar. 
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och dröj hos oss kvar. 
 
Väntande på värme vilar rot och frö, 
vet att våren kommer. Varje träd och ört 
brister i blom på sin bestämda tid.  
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och hos oss förbliv. 
 
Anders Frostensson  


