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MILSTOLPE 
1:a advent 2010 firar Ekbackskyrkans församling 10 år. Vi får dela 
glädjen och minnas 10 händelserika år. Det är svårt att avgöra om 
vårt 10 års jubileum är en milstolpe i Ekbackskyrkans historia, 
men med tanke på avståndet i tid från starten så kan vi säga att 
detta är en milstolpe. Milstolparna eller rättare sagt milstenarna 
som vi kan se på några ställen utefter vägarna i Sverige var vikti-
ga vägmärken förr i tiden. Då hade man varken vägskyltar med ki-
lometerhänvisningar eller gps. För att kunna orientera sig och be-
räkna avstånd var milstolparna och milstenarna till stor hjälp. Hinner vi fram innan 
skymningen eller ska vi slå läger? Kan vi ta en rast nu eller behöver vi lägga på 
ett extra kol? 
 

Milstolpe i dagligt tal och överförd mening handlar om att en person eller grupp 
har uppnått ett delmål eller att en viktig händelse har inträffat som man i efter-
hand benämner milstolpe. 10 år med Ekbackskyrkan är kanske inte ett delmål el-
ler en så viktig händelse att vi kallar det en milstolpe i Ekbackskyrkans historia, 
men vi har tagit oss en bit på väg och mycket har hänt under dessa 10 år. Männi-
skor har lämnat oss och andra har kommit till. Många grupper och verksamheter 
har startat och några har lagts ner. Bara på min korta horisont av drygt 5 år har 
Ekbackskyrkan gått från att vara något relativt okänt för människor i Vingåker till 
att vara en plats och gemenskap som många vet om och uppskattar. 
 

En verklig milstolpe som vi närmar oss firandet av är Jesus födelse. Detta var en 
milstolpe i Guds räddningsplan och tanke med hela mänskligheten. En så avgö-
rande händelse att världens blickar varje år vänder sig till det lilla barnet i krub-
ban för att skåda Guds ofattbara ingripande i historien och för att fyllas av hopp 
om livet. Vi får också denna jul förundras av Guds mirakel att Guds son föddes till 
denna jord och stämma in med änglarna i tacksamhet till 
Gud för julens största gåva. 
 

Han som tronar högt i skyn, oåtkomlig för vår syn, 
Blir ett barn i jungfruns famn, Jesus Kristus är hans namn. 
Nära kommer livets ord, tar gestalt på denna jord. 
Mitt ibland oss bor det här, visar oss vad kärlek är. 
Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord! 
(Lyss till änglasångens ord – Psalmer och Sånger) 
 
God Jul och 10 Goda Nya år! 
 

PASTORN HAR ORDET... 

Ekbacks 
kyrkan 
10 år 

En kyrka  
på väg 



DECEMBER 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPPEN GEMENSKAP 
Luciafirande, Irma Dahlberg, Kerstin o Len-
nart Andersson sjunger o spelar, servering. 

LÖRDAG 4 
JULMARKNAD 
15.00 Brödförsäljning, Barntombola, Tom-
bola, Lotterier, Servering 
17.00 Luciatåg och innebandylagen 
17.45 Lotteridragning 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Bo Sävhammar, 
Adam Harknäs, sång av 
Olle Cedersjö, nattvard, kyrkkaffe. 

LÖRDAG 11 
18.00 JULKONSERT 
Österåkers kyrka med kör från kyrkorna i 
Vingåker. Se sidan 9. 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, kyrkkaffe.. 

18.00 JULKONSERT 
Vingåkers kyrka med kör från kyrkorna i 
Vingåker. Se sidan 9. 

TORSDAG 16 
ANDAKT 
10.00 Nordangården 
10.45 Humlegården 

LÖRDAG 18 
16.00, 19.00 JULKONSERT 
Julkonsert se sidan 6. 

SÖNDAG 19 
16.00, 19.00 JULKONSERT 
Julkonsert se sidan 6. 

LÖRDAG 25, JULDAGEN 
7.00 JULOTTA 
Adam Harknäs, Lennart Andersson,  insamling 
till mission i andra länder, julottekaffe. 

JANUARI 
FREDAG 1 NYÅRSDAGEN 
18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
I Ekbackskyrkan. Åsa Nyström, Henrik Örn-
berg. 

SÖNDAG 2 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Gemensam gudstjänst i Korskyrkan. Henrik 
Örnberg. 
 
 

TORSDAG 6, TRETTONDAGEN 
16.00 JUL OCH MISSIONSFEST 
Olle Olsson visar bilder och berättar om sin 
resa i Ecuador, insamling till mission i 
andra länder, servering julgröt. 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Anita Fagerström, nattvard. 

TORSDAG 13 
ANDAKT 
10.00 Nordangården 10.45 Humlegården 

SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Margareta Johansson, 
sång av Inger Olsson. 

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
17-23 FEBRUARI 

MÅNDAG 17 
12.00-12.30 LUNCHBÖN 
Vidåkerskapellet 

TISDAG 18 
12.00-12.30 LUNCHBÖN 
Vidåkerskapellet 

ONSDAG 19 
12.00-12.30 LUNCHBÖN 
Korskyrkan 

PROGRAM... 



TORSDAG 20 
12.00-12-30 LUNCHBÖN 
Korskyrkan 

FREDAG 21 
12.00-12.30 LUNCHBÖN 
Ekbackskyrkan 

19.00 KVÄLLSBÖN 
Vidåkerskapellet, Henrik Örnberg m.fl. 

LÖRDAG 22 
18.00 TAIZÉGUDSTJÄNST 
Österåkers kyrka, Adam Harknäs, Sonya 
Wallentin, Österåkers kyrkokör. 

SÖNDAG 23 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Ekbackskyrkan. 

18.00 KONSERT 
One way brothers, Korskyrkan 

SÖNDAG 30 
17.00 GUDSTJÄNST 
Bengt och Bibbi Freed, kyrkkaffe. 

 
FEBRUARI 

ONSDAG 2 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Annelie Andersson, Lännäs, sjunger och 
spelar, servering. 

TORSDAG 3 
18.30 ÅRSMÖTE 
Årsmöte för Ekbackskyrkans Ungdom. 

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST, ÅRSMÖTE 
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, kören, 
kyrklunch och församlingens årsmöte. 

TORSDAG 10 
ANDAKT 
10.00 Nordangården 10.45 Humlegården 

LÖRDAG 12 
09.00 KVINNOFRUKOST 
Kvinnofrukost med Nanne Frankzén, tema 
Den forntida kvinnan - en jämställd människa. 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, natt-
vard, hembjudarfika. 

ONSDAG 16 
18.30 ÅRSMÖTE VKR 
Österåkers församlingshem. 

TORSDAG 17 
19.00 ÅRSMÖTE IBK 
Årsmöte Ekbackskyrkans IBK. 

SÖNDAG 20 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Carin Klintemyr, kyrkkaffe 

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

SÖNDAG 27 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, kyrkkaffe. 

MARS 
ONSDAG 2 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Program meddelas senare. 

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Örjan Langborg, kyrkkaffe. 

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. 



SPECIELLA PROGRAMPUNKTER... 

Lördag 18 dec klockan 16.00 och 19.00. Söndag 19 dec klockan 16.00 och 19.00. 
Julkonserterna i Ekbackskyrkan är något man minns och gärna vill uppleva en gång till. 
Glädjande är att samma artister återkommer och ger oss en ny konsert helgen den 4:e 
advent. 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, Sven Boräng, Agneta Welander, Thomas och Jo-
hanna Widén samt även våra pastorer. Presentationer av personerna tror jag är överflö-
dig. Programmet kommer att innehålla julstämning, glädje, sånger med en blandning 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 sä-
kert får plats. 
Entré 130 kr, skolungdom 65 kr, barn under skolåldern gratis. 

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
Temat för den ekumeniska böneveckan i 
januari är ”Enade i apostlarnas undervis-
ning, gemenskap, brödbrytande och bön.” 
Det stämmer bra med böneveckan i Ving-
åker som församlingarna håller tillsammans 
den 17-23 januari.  
Måndag till fredag samlas vi till lunchbön, 
fredag kväll blir det bön i Vidåkerskapellet, 
lördag Taizégudstjänst i Österåkers kyrka, 
söndag gudstjänst i Ekbackskyrkan och 
böneveckan avslutas i Korskyrkan med en 
konsert med One Way Brothers. Läs mer 
om tider och innehåll i programdelen och 
var med så mycket du kan i bönen för Ving-
åker och världen. 



ÅTERKOMMANDE PROGRAM... 

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

ONSDAG 1 DECEMBER KL. 14.00 
Luciafirande, Irma Dahlberg, Kerstin o 
Lennart Andersson sjunger och spelar, 
servering. 

ONSDAG 2 FEBRUARI KL. 14.00 
Annelie Andersson, Lännäs sjunger o 
spelar, servering. 

ONSDAG 2 MARS KL. 14.00 
Program meddelas senare, servering. 
 
 

Alltid servering med hembakat bröd! 

KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 12 FEBRUARI, KL 9:00 
Till denna Kvinnofrukost kommer en för många Vingåkersbor välkänd 
person, åtminstone för de som  brukar besöka Säfstaholms slott - 
Nanne Frankzén. Nanne är arkeolog/kulturhistoriker. Arbetade under 
15 år på Historiska Museet i Stockholm som intendent och forskade 
om livsbetingelserna framför allt under jägar/samlar-stenåldern. Se-
dan 1994 har hon arbetat främst med konst - som bildlärare och som 
konstguide/föreläsare. De senaste sju åren med Säfstaholms slott 
som arbetsplats.  
Ämne: Den forntida kvinnan - en jämställd människa. 
 
Välkommen till en morgon med guldkant. 
Avgift 60 kr, ingen anmälan 

MISSIONSFEST... 
Inte minst beroende på Efrain och 
Christhian, som var volontärer i vår för-
samling under en tid förra året, så har vi 
fått en särskild relation till Ecuador, deras 
hemland. Olle Olsson kommer på tretton-
dagen visa bilder och berätta om en resa 
han gjorde i somras, till landet mitt på 
ekvatorn. 
På missionsfesten gör vi givetvis en viktig 
insamling till mission i andra länder. Dess-
utom blir det julgröt och pepparkakor till 
alla. 



 INFORMATION... 

ÖSTERÅKER 
Våra hyresgäster i Österåker har uttryckt 
att de vill köpa fastigheten. Församlingen 
har tidigare sagt att man på sikt inte vill 
agera hyresvärd utan hellre säljer villan 
och missionshuset. Styrelsen håller nu på 
att titta på kontrakt och villkor för försälj-
ningen. En omtaxering av fastigheten till 
bostadsfastighet skulle underlätta bank-
kontakterna. Frågan kommer senare upp 
på ett församlingsmöte, eventuellt på års-
mötet. 
Lars Olsson 

EKONOMI 
Det positiva trendbrott vi under våren såg i 
insamlade medel till församlingen har fort-
satt. Det var inte bara en tillfällig förbätt-
ring.  Vid varje syrelsemöte har vi en kas-
sarapport, det är inspirerande att se resul-
tat som är bättre än motsvarande månad 
förra året. För augusti var det +45%, sep-
tember +43% jämfört med 2009. Dock är 
det fortfarande underskott i resultatet, 
men det är ju något som vi är medvetna 
om i budgeten. Underskottet var för au-
gusti c:a 4 500 kr och för september c:a 
12 000 kr. Det är betydligt bättre än det 
varit på länge. Tack alla glada givare! 
Lars Olsson 

ÅRSMÖTE... 
Årsmöte är planerat till söndag den 6 feb-
ruari. Det är samma upplägg som det nu 
varit några gånger, med gudstjänst, kyrk-
lunch och förhandlingar. Hoppas du har 
möjlighet att delta i årsmötet och de vikti-
ga 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 Irma Dahlberg, 
Karl-Gunnar Fagerström, Stina Gustafs-
son och Margareta Johansson. 
Lars Olsson 

LEDIGHET... 

Adam Harknäs är ledig följande helger: 
26-31 december 
15-16 januari 
19-20 februari 

Henrik Örnberg är ledig följande helger: 
25-26 december  
24-30 januari (semester) 
21-27 februari (semester) 

BÖN LOVSÅNG OCH SOPPA 
Några av grundstenarna i en församling är 
bön och gemenskap. Under en tid har vi 
haft bön och lovsång på söndagskvällar.  
Vi skulle vilja komplettera dessa med att 
ge möjlighet till att efteråt äta soppa till-
sammans. Därför blir det bön och lovsång 
och soppa. Där finns det möjlighet att 
samtala om, och be för vår församling och 
Vingåker.  Bön och gemenskap helt en-
kelt. Om du känner att detta är en kväll för 
dig så boka in söndagen 20 februari 
kl.17.00.  
Henrik Örnberg 



INFORMATION... 

JA + JA + JA 
Ett stort och betydelsefullt beslut fattades 
på församlingsmötet den 19 september. 
Frågan gällde om vi skulle erbjuda Henrik 
Örnberg fortsatt anställning i församlingen 
efter de tre år som vi redan hade bestämt 
om genom ungdomssatsningen. Styrelsen 
hade sagt JA, församlingen sa också JA 
och dagarna efter svarade Henrik JA till 
vårt erbjudande. Det känns väldigt bra att 
Henrik kan fortsätta sitt viktiga uppdrag i 
församlingen. Alla tre JA talar ett språk av 
framtidstro och ett fortsatt angeläget upp-
drag för Ekbackskyrkan i Vingåker. 

BENGT OCH BIBBI FREED 
Söndag 30 januari får vi besök av Bengt 
och Bibbi Freed. Bengt var vår pastor 
2003-2005. Det ska bli roligt att få träffa 
dem igen. De kommer att vara våra gäster 
vid en gudstjänst klockan 17 på söndags-
eftermiddagen.  Bengt kommer predika, 
berätta och vi får lyssna på sång av Bengt 
och Bibbi.  

MIRAKEL 2011 
Är namnet på Svenska Missionskyrkans 
insamling till mission i andra länder som vi 
är med och samlar in pengar till. Vi är 
också med på Svenska Baptistsamfun-
dets insamling till mission i andra länder. 
Var med och ge en stor gåva till viktiga 
arbeten i andra länder. Vi gör speciella 
insamlingar på Julottan och trettondagens 
Jul och Missionsfest.  

JULKONSERTER 
Tredje advent inbjuder Svenska kyrkan till 
två Julkonserter med en stor ekumenisk 
kör där vår kör är med under ledning av 
Christian Wallentin. Lördag 11 december 
kl. 18.00 i Österåkers kyrka och söndag 
12 december kl. 18.00 i Västra Vingåkers 
kyrka. 



EKBACKSKYRKANS IBK 

SAMMANDRAG 
Innebandylaget med barn födda 02-03 var 
30 oktober iväg på sitt första sammandrag 
till Eskilstuna och Munktellarenan. De 
spelade tre matcher och trots förlusterna 
så tyckte de att det var väldigt roligt. 02-03 
kommer spela fyra sammandrag i vinter 
och lördag 15 januari arrangerar vi sam-
mandragsspel i Vidåkershallen med start 
kl. 14.30. Laget 00-01 spelar också flera 
sammandrag i vinter och arrangerar ett 
eget sammandrag lördag 4 december 
med start kl. 10.30 i Vidåkershallen. 
Kom och heja på våra lag! 
     02-03 efter första sammandraget 

FEBRIL AKTIVITET 
Ekbackskyrkans IBK fortsätter att växa och det kommer hela tiden nya barn som vill träna 
och spela innebandy. Vi har nu fyra lag i åldrarna 6-12 år och ca 60 barn som tränar vid 
ett eller flera av de fem träningstillfällena varje vecka. Dessutom är det matcher i princip 
varje lördag i Vingåker eller på någon annan ort i Sörmland. Det är en febril aktivitet och 
innebandyklubben har stort behov av hjälp med att möta och träna dessa barn och allt 
praktiskt runtomkring.  

HEMMAMATCHER P-98 I VIDÅKERSHALLEN 
Lördag 18/12 10.30 Ekbackskyrkans IBK— Hölö Järna 
Lördag 15/1 10.30  Ekbackskyrkans IBK— Trosa Edanö 
Lördag 22/1 10.30  Ekbackskyrkans IBK— Nykvarn 99 
Lördag 12/2 10.30  Ekbackskyrkans IBK— Onyx 
Lördag 5/3 10.30  Ekbackskyrkans IBK— Gnesta 
Lördag 12/3 10.30  Ekbackskyrkans IBK— Nykvarn 

Kommande läger för ekbackskyrkans ungdom 
Nyårslägret Länk 28dec-1 jan. Plats Västerås 13-25 år 
XL 2-6 jan. Plats Hjälmargården. Ålder 16 år och uppåt. 
VinterChili v.8. Plats Hjälmargården. Ålder 13-16 år.  
Om du har frågor eller vill anmäla dig till något av lägren, hör av dig till Henrik Örnberg.  



Hösten hos ekbackskyrkans ungdom.  
Det har varit en händelserik höst bland barn och ungdomar i ekbackskyrkan. Äntligen 
onsdag har varit mötesplatsen för ett 50-tal barn. Under hösten hade vi en gudstjänst med 
alla åldrar, där barn och församling fick möta superhjältarna ZyberZeb och Afro-Power. 
På fredagarna har ett antal ungdomar träffats på fredagshäng. Vi har bland annat haft en 
kväll där vi pratat om hur det är att vara tjej och hur det är att vara kille. Glädjande nog har 
vi också 10 konfirmander i vår konfirmationsgrupp som träffas varannan onsdagseftermid-
dag. Jag säger det alltid men det är en väldigt bra grupp. Kanske den bästa jag haft. 
Tänkt att jag säger så om varje grupp jag har. Vi ser fram emot en vår med övernattning, 
läger och konfirmationshögtid i maj.  
En gång varje termin träffas ledarna i ekbackskyrkan ungdom för en ledarkväll. Denna 
termin hade vi Mikael Ivarsson på besök som talade om att vara ledare i dagens samhäl-
le. Det var en kväll som präglades av god gemenskap och utvecklande samtal.  
 
I början av oktober fick församlingen 
besök av 5 ungdomar från bibelsko-
lan Apg 29. Två från Sverige och tre 
från Ecuador. Dessa ungdomar fick 
vara del av församlingens verksam-
het under en vecka. Vi ser med gläd-
je tillbaka på deras närvaro och öns-
kar dem Guds rika välsignelse i fram-
tiden.  
Henrik Örnberg 

EKBACKSKYRKANS UNGDOM 

JULMARKNAD 
Lördag 4 december 

 

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



 

Plats 

för 

adress 


