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Ekbackskyrkans församling 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro: 624-7027 
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: 0151-133 12 
E-post: 
lars.olsson.vingaker@telia.com 
 

Kassör: 
Birgitta Carlsson 
Tel. 0151-550021 
E-post:  
birgittacarlsson-vingaker@telia.com 

Ekbackskyrkans ungdom 
 

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 
www.laget.se/ekbackskyrkansibk 

http://laget.se/ekbackskyrkansibk
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PASTORN HAR ORDET... 

Livsnära 
 

Ett ord som Ekbackskyrkan vill fokusera på och bära med 
sig det här året är ordet livsnära. Vad menar vi med livsnä-
ra? Det är omöjligt att ge något entydigt svar på den frågan. 
Lika omöjligt som att svara på vad livet är. Livet självt är så 
komplext och bjuder på så många överraskningar att vi inte 
kan ringa in det eller förklara dess kärna. För varje upptäckt 
som forskare gör så blir livet än mer fascinerande. Kanske 
finns svaret på vad livsnära är, i att vara öppen och nära 
livets dynamik utan att ha givna svar. 

För att vara en livsnära gemenskap så tror jag att vi måste 
komma bort från att bara tala fina ord. Annars riskerar livs-
nära att bli en teori som inte har med livet att göra. Men 
orden behövs också och är viktiga. Orden gör i bästa fall att 
livet får tydligare konturer och orden kan öppna våra sinnen för livets mysterier 
och inneboende kraft. 

Att vara en livsnära gemenskap innebär att öppna sig för livets goda och fascine-
rande sidor, men det innebär också att våga tala om och närma sig livets mörka 
och svåra omständigheter. De senaste åren har vi i församlingen fått möta flera 
personer i utsatta situationer och med stora behov på flera områden i livet. Vi har 
inte alltid förmågan att hjälpa och möta alla behov men vi kan alltid vara med och 
dela bördor som andra bär. 

Alla har vi saker att brottas med och svårigheter att lösa i vår vardag som kan 
vara värdefulla att dela med andra i församlingen. I gudstjänstens gemenskap 
finns inte alltid utrymme att dela positiva eller jobbiga erfarenheter från vår var-
dag, men i den mindre livsnära gemenskapen finns ofta den möjligheten. Ta 
vara på mötet i den lilla gruppen och det personliga mötet och låt de bli livsnära. 

Livsnära innebär alltid att Gud är nära. Je-
sus förkunnade att Guds rike är nära. I ord 
och handling visade han att Gud och hans 
rike var nära. Människorna som Jesus möt-
te berördes djupt. Många livsnära möten 
med Jesus återges i evangelierna. Jesus 
fortsätter att beröra människor idag och 
berättelserna om Jesus fortsätter att beröra 
våra liv.  

Lev livsnära, lev nära Jesus! 

Adam Harknäs   
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PROGRAM... 

MARS 
SÖNDAG 2 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg, kören, 
kyrkkaffe, församlingsinformation. 

ONSDAG 5 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 

SÖNDAG 9 
17.00 MINNS DU SÅNGEN? 
Else-Marie Lyreborg Olsson, mfl. Servering. 

FREDAG 14 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Carin Klintemyr, sång-
grupp, barnvälsignelse. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe. Insamling till pastors- och dia-
konutbildningen. Läs mer på sidan 9. 

18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

FREDAG 21 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

 

 

TISDAG 25 
INNEBANDYFEST  
Vidåkershallen. Läs mer på sidan 10. 

SÖNDAG 30 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Stina Gustafsson, sång-
grupp, nattvard. Kyrkkaffe. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Humlegården 

APRIL 
ONSDAG 2 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
GOA-kören från Kumla. 

FREDAG 4 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lennart Betnér, Gunnel Gustafsson. Sön-
dagsskola. Kyrkkaffe. 

FREDAG 11 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 13 
15.00 PÅSKCAFÉ 
17.00 MUSIK MED ”LOS ALBANOS” 
Läs mer på sidan 9. 

SKÄRTORSDAG 17 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
19.00 GETSEMANESTUND 
med nattvard. Adam Harknäs 

LÅNGFREDAG 18 
10.00 GUDSTJÄNST 
Åsa Nyström, Adam Harknäs, kör. Gemen-
samt med Korskyrkan. 

PÅSKDAGEN 20 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Adam Harknäs, Ekbackskyrkans kör. Kyrk-
kaffe 

LÖRDAG - SÖNDAG 22-23 

Bibelhelg med Bernt Axelson. 

Tema: Guds hemliga plan avslöjad! 
Läs mer på sidan 8. 

LÖRDAG 22 
16.00 & 18.00 I KORSKYRKAN 

Bibelstudium från Efesierbrevet, ser-
vering mellan samlingarna. 

 SÖNDAG 23 
10.00 GUDSTJÄNST 

I Ekbackskyrkan Bernt Axelsson, 
Adam Harknäs, gemensam kör. 

Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
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PROGRAM... 
ANNANDAG PÅSK 21 
10.00 ANDAKT I HÖGSJÖ KAPELL 
Efter andakten pilgrimsvandring runt Hög-
sjön. Läs mer på sidan 6. 

 

FREDAG 25 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 27 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Inger Wetter, Torsten La-
ger. Kyrkkaffe. 

 

MAJ 
LÖRDAG 3 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Carine Johansson, hantverkare, virk- och 
kakfantast. Läs mer på sidan 7. 

SÖNDAG 4 
10.00 GUDSTJÄNST 
Tema: Livsnära. Läs mer på sidan 8. 
Lars Olsson. Kyrkkaffe, församlingsinforma-
tion 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Irma med vänner sjunger och spelar. 

FREDAG 9 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Tema: Livsnära samtal 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, kören. 
Hembjudarsoppa. Läs mer på sidan 8. 

FREDAG 16 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 18 
10.00 GUDSTJÄNST 
Tema: Livsnära smågrupper 
Adam Harknäs, Örjan Langborg, sång-
grupp, nattvard. Kyrkkaffe. 

ONSDAG 21 
18.00 AVSLUTNING 
Barn och ungdomsgrupperna in-
bjuder alla intresserade till 
gemensam avslutning. Samling kl 
18 vid kyrkan. 

FREDAG 23 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 24 
17:00 BARNFÖRESTÄLLNING 
Electric Banana Band Show 
Johanna och Thomas Widén och elever ifrån 
deras musikverksamhet bjuder på en fartfull 
show med låtar ur Electric Banana Band och 
Trazan och Banane. 

Biljetter säljs på OKQ8 i Vingåker. 

SÖNDAG 25 
11.00 GUDSTJÄNST I MARIAKYRKAN 
Adam Harknäs, Kristina Färdeman. Nattvard 

JUNI 
SÖNDAG 1 
10.00 GUSTJÄNST 
Carin Klintemyr, Lennart Andersson. 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Carin Klintemyr, kören. 

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 program-
met, läs senare annonsering på hemsidan och i 

predikoturerna. 
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PILGRIMSVANDRING, 21 APRIL 2014 

Högsjön runt, annandag påsk 

De pilgrimsvandringar vi haft har gett mersmak, vi vill gärna vara med om det igen. Spelar 
ingen roll om det blir din första vandring eller om du varit med på flera, välkommen är du 
vilket som. Det är en vandring med andakt, mässa, samtal, tystnad med en rytm av vad-
ning och vila. Pilgrimsvandringen arrangerar vi tillsammans med Svenska kyrkan. 

Vår vandring inleder vi med andakt i Högsjö gårds kapell, därefter vandrar vi c:a 12 km 
runt Högsjön, avslutar med en mässa där vi började. 

Till den inledande andakten är du välkommen även om du inte går med på vandringen, 
efter andakten blir det ett kyrkkaffe som var och en tar med, sedan börjar vandringen. 

Några fler praktiska ting ... 

 Inledning 10:00 med andakt vid Högsjö gårds kapell. 

 Medtag matsäck för två mellanmål och lunch. Kläder för vädret och vandring.  

 Vi tror att den avslutande mässan är klar c:a kl 17. Tiden är flexibel. 

 Var och en tar sig själv till och från Högsjö gårds kapell, samåk gärna. 

Undrar du över något, prata gärna med Adam Harknäs, Lars Olsson. 

MARIAKYRKAN 

Söndagen 25 maj är vi inbjudna till Maria-
kyrkan i Katrineholm för att fira gudstjänst 
tillsammans kl 11.  

Adam Harknäs kommer att predika och 
sedan blir det medverkande från både 
Ekbackskyrkan och Mariakyrkan.  

Det blir samåkning med samling vid Ek-
backskyrkan kl.10.15. 
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LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 

8-9 mars, 12-13 april, 3-4 maj samt 
7-8 juni 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 

Ny medlem: 
Elin Sönnerfors 23 februari 

KVINNOFRUKOST 3 MAJ 

I vårens andra kvinnofrukost medverkar 
Carine Johansson. Östgöte, som träffade 
sin man i Norrland och sedan länge bosatt 
i Småland. Fem barn, fyra barnbarn, hant-
verkare, virk- och kakfantast, mm. 

Hon har tillsammans med Anna Braw gett 
ut boken ”Stickcafé: kakor, bullar och tår-
tor, att virka och baka”. En bok fylld med  
stick/virkmönster på kakor och bakverk. 
Men också  recept på de ”riktiga” godsa-
kerna.  

Hon arbetar för närvarande som Caféföre-
ståndare, med syfte att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. 

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

GUDSTJÄNST  

MED ALLA ÅLDRAR  

"Gudstjänst med alla åldrar" är något som 
vi haft en gång per termin under många 
år. De senaste åren har vi inbjudit barn, 
föräldrar och församling till Gudstjänst en 
onsdagskväll. Eftersom det har varit dålig 
uppslutning det senaste året så funderade 
vi på att pröva något annat. Under den här 
våren hade vi tänkt lägga denna Guds-
tjänst en söndag förmiddag. Vi lyckades 
inte få till något bra datum så vi återkom-
mer till hösten istället. 

Däremot inbjuder vi alla till Ekbackskyr-
kans ungdoms avslutning onsdagen den 
21 maj. Det blir samling vid kyrkan klock-
an 18, programmet i övrigt är inte klart, se 
mer information om det senare på hemsi-
dan. 

KYRKOKONFERENSEN 

2014 

Rötter och vingar är temat för Equmenia-
kyrkans kyrkokonferens 29-31 maj i Fila-
delfiakyrkan i Stockholm. Rötterna vi 
har i våra tre bildarsamfund har format 
oss och kommer alltid färga vår resa vida-
re. Vingar handlar om vår framtid, vår 
längtan att nå längre med budskapet och 
att människor ska komma till tro.  

Årets konferens koncentreras kring för-
handlingarna efter att det flera gånger har 
föreslagits i utvärderingarna, att renodla 
kyrkokonferensen till årsmöte med jämna 
mellanrum.  

Under konferensen kommer de nyutbilda-
de pastorer som går ut till nya tjänster att 
välsignas i en sändningsgudstjänst, troli-
gen torsdag den 29:e . Däremot kommer 
de inte att ordineras eftersom man numer 
ska ha tjänstgjort ett år innan detta sker.  

Johanna och John Lindar tillhör de pas-
torskandidater som går 
ut. De kommer att tillträ-
da tjänster i Småland. 
Johanna som försam-
lingsföreståndare i Als-
termo, och John som 
ungdomspastor med 
musikinriktning i Växjö. 

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2014/02/Equmeniakyrkan-alt_NYast.jpg
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SOPPSAMTAL 

Som ett led i församlingens riktlinjer att 
satsa på livsnära smågrupper och samtal, 
prövar vi att söndagen den 11 maj ha 
”hembjudarsoppa”.  

Tanken är att vi efter gudstjänsten i mind-
re grupper ska få tid att prata om de livs-
nära frågor som vi känner angelägna. 
Istället för kyrkkaffe blir det en enkel sopp-
lunch, och för att verkligen komma nära 
varandra gör vi det i olika hem.  

Vill du inbjuda till samtal och soppa hör av 
dig till Adam Harknäs. Det kommer att fin-
nas underlag med frågor för att, om det 
behövs, underlätta samtalet. 

TEMAGUDSTJÄNSTER 

På årsmötet beslutade vi om riktlinjer för 
året och dessa har alla med ordet livsnä-
ra att göra. I maj vill vi på våra gudstjäns-
ter stanna till och fundera på vad livsnära 
betyder för oss och hur vi kan leva livsnä-
ra.  

Teman och datum: 

 4 maj Livsnära 
11 maj Livsnära samtal   

18 maj Livsnära smågrupper 

BIBELHELG 

22-23 mars har vi en bibelhelg tillsam-
mans med Korskyrkan. Gästtalare denna 
helg är Bernt Axelsson och temat kommer 
att vara ”Guds hemliga plan - avslöjad.” 
Bernt kommer att ta med oss till Efesier-
brevet där Paulus undervisar om Guds 
frälsningsplan och beskriver hur den krist-
na församlingen kan liknas vid en kropp 
och vad det får för konsekvenser.  

Lördagens samlingar kl. 16 och 18 hålls i 
Korskyrkan och söndagens gudstjänst är i 
Ekbackskyrkan. 

BOKTIPS 

I kyrkoåret är vi nu inne i den tid som kal-
las fastan och snart kommer påsken och 
efter det Kristi himmelsfärd och pingst. 
Det finns många tider och speciella dagar 
under kyrkoåret men det är inte alltid vi 
vet så mycket om dem eller vilken bak-
grund de har.  

Peter Halldorf har skrivit boken ”Heligt år” 
som är en vandring genom kyrkoåret och 
samtidigt en resa från 300-talet, då kyrko-
året började ta form i den kristna kyrkan, 
till dagens gudstjänstfirande kyrkor och 
församlingar. Peter Halldorf hämtar myck-
et stoff från den ortodoxa kyrkan men har 
även med katolsk och protestantisk ut-
formning av kyrkoåret.  

Boken är intressant, lärorik och inspireran-
de. Den behöver inte läsas från pärm till 
pärm, utan kan tas fram och läsas under 
den aktuella perioden i kyrkoåret. Här 
kommer ett litet smakprov från Heligt år 
som handlar om fastan:  

Fastan vill inte göra livet hårdare och besvärli-
gare. Syftet är inte att uthärda avhållsamhet, 
men att utmana de onda krafter som ständigt 
gör intrång i våra hjärtan. Fastetiden ges oss 
för att hjärtat skall bli mjukare och varmare 
genom att vi dras in i en atmosfär som smälter 
det frusna och väcker liv i det som slumrar. 
Poängen med fastan är alltså inte att den 
åstadkommer förmåga att avstå, utan att den 
återger oss förmågan till förundran. 

Adam Harknäs 
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PASTORS- OCH DIAKON-

UTBILDNING 

Söndagen den 16 mars är det dags för in-
samlingen Bön- och offerdag för pastors- 
och diakonutbildning. Ett långt namn för 
en viktig sak; att vi behöver investera i 
framtiden genom att se till att våra blivan-
de pastorer och diakoner får den utbild-
ning de förtjänar. Utan bidrag från insam-
lingen skulle pastorsutbildningen exem-
pelvis inte omfatta predikoövningar. 

Inte heller skulle en nyutexamine-
rad pastor ha fått någon kommunikations-
undervisning, veta något om röst- och tal-
vård och lärarna skulle inte ha råd att 
ägna sig åt någon forskning. 

När det gäller diakonutbildningen går de 
insamlade pengarna till att erbjuda stu-
denterna samtal med terapeut, något som 
de statliga medlen inte räcker till för. 
Lycka till med denna insamling. 

Ge din gåva på gudstjänsten eller på bg 
900-3286 

Påskcafé 

söndagen den 13 april  15:00-17:00 

Det dukas upp ett dignande fikabord med bullar, kakor, tårtor,  
smoothies, kaffe och saft. 

Socker, laktos och glutenfritt erbjuds givetvis också. 

Lotterier och konstutställning 

17:00 Musikgudstjänst  

med Los Albanos (Syskonen Bergström) 

Välkomna! 

        

FÖRSAMLINGSMÖTE 

Det är inte så ofta vi har församlingsmöte, 
vet att det efterfrågas. Nu blir det ett, den 
16 mars klockan 18. Det ges tillfället att 
komma med synpunkter på vad som fun-
gerar bra och vad som behöver ändras i 
församlingen. Vi kommer också ta upp de 
återkommande inslagen vi har i vår verk-
samhet, för att utvärdera vad behöver vi 
förnya, vad funkar bra som det är och vad 
saknas.  

Det är lätt att vi som ansvarar för planering 
av programmet blir blinda eller fastnar i in-
vanda mönster. Viktigt är att synpunkter, 
tips och förslag kommer fram. 

Kom gärna med, vi vill höra vad du tycker 
och försöka svara om du har någon fråga. 
Välkommen är du också om du bara vill 
vara med och lyssna. 

Lars Olsson 
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EKBACKSKYRKANS IBK 

Säsongen 2013-2014 går mot sitt slut. Alla lag har spelat färdigt sina matcher och sam-
mandrag utom 99/00 laget som i skrivande stund har tre seriematcher kvar, var av en är 
hemma den 16 mars kl. 15.00 mot Onyx IBS P00. 

Den 27 februari hade vi årsmöte för innebandyklubben. Vi var inte så många på årsmötet 
trots att vi bjöd på smörgåstårta, men vi 
är desto fler i föreningen nu. Summe-
ringen av 2013 visar att vi blivit en allt 
större klubb med 80 betalande medlem-
mar och ännu fler som varit med under 
året. Så framtiden ser ljus ut. 

Det vi måste jobba med till hösten är att 
hitta nya tränare till 04/05 laget, där slu-
tar 3 av 4 tränare. Och så måste vi hitta 
en tränare som kan hjälpa till med det 
äldsta laget. Så har ni förslag på barn, 
barnbarn som kan tänkas ställa upp 
som tränare är det bara att ni säger till. 

  

Innebandyfest 

Tisdagen 25 mars kommer vi ha en in-
nebandyfest för alla spelare i Vidåkers-
hallen. Spelarna kommer delas in i ål-
dersmixade lag och spela mot varandra 
på små planer. Det kommer bjudas på 
korv med bröd och på slutet blir det me-
daljutdelning till alla spelare. 

  

Örebrocupen 

4-6 april åker de två äldsta lagen till 
Örebro för att spela Örebrocupen. Detta 
har både spelare och tränare sett fram 
emot länge. Lagen kommer att bo i nå-
gon skola i Örebro och det blir matcher 
mot lag från hela Sverige. Vi ska också 
klämma in ett besök på Gustavsviks 

äventyrsbad.     

HEMMAMATCH I VIDÅKERSHALLEN 

Pojkar D (99/00)  
16/3 15.00 EIBK - Onyx IBS 00 

Klurigheter att lösa på Innebandyfesten 2013 

Sista hemmamatchen för 02/03-laget lördag 1 mars. 
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM  

 

VEM ÄR DU, HELENA? 

Jag möter Helena Mårtensson i ungdoms-
lokalerna och ber henne berätta lite om 
sig själv och hennes kontakter med Ek-
backskyrkan. Helena är scoutledare och 
har sina barn med i både scouterna och i 
innebandyklubben. 

Helenas familj flyttade från Stockholm till 
Vingåker när hon var 12 år. För henne 
och hennes tvillingsyster hägrade möjlig-
heten att få rida och ha häst. Men trots de 
”lantliga” intressena betraktades hon nog 
ändå som  en ”08:a”. Efter gymnasiet job-
bade hon som assistent på Dammsdals-
skolan innan hon utbildade sig till psyko-
log i Linköping. Efter fem års studier åter-
vände hon till Vingåker och Dammsdal, 
där hon nu jobbar som psykolog.  

- Jag kom i kontakt med kyrkan när mina 
barn, Tove och John, kom hem och sa de 
ville börja scouterna, berättar Helena. Sen 
följde jag med dem några gånger och så 
behövdes det ledare, så nu är jag det.  

- Det är jätteroligt att vara ledare säger 
hon. Det är nyttigt att få vara med barnen i 
de här åldrarna. På jobbet är det mest 
tonåringar och vuxna.  

Vad tycker du om verksamheten? 

- Jag är jätteimponerad, det finns stabila 
vuxna i en verksamhet där man lyssnar på  

det goda hos barnen och tar vara på det 
positiva, säger Helena. Här får barnen 
utrymme. Det finns tid för fri lek, vuxna 
som inte tjatar och man får med barnen 
på saker man inte trodde. Sen är det bra 
med blandade åldrar bland barnen, an-
nars är det ju ofta så uppdelat. Det är lätt 
att anpassa programmet snabbt när nåt 
fungerat dåligt och förändra och då ser 
man resultat. 

Hur är det att vara ledare för sina egna 
barn? frågar jag.  

- Det är nog det som är svårast, säger 
Helena, ibland vill de bara vara med mig 
ibland inte alls. Men det roligt att ha en 
gemensam fritidssysselsättning, särskilt 
när barnen bor hos sin pappa varannan 
vecka. 

Helena är också med i en bokgrupp i kyr-
kan. Det är avkopplande och skönt att ha 
ett forum att träffa vuxna utan barn, menar 
hon. Annars blir det ju så många barnakti-
viteter. 

Församlingen har ju antagit riktlinjer att 
jobba med det ”livsnära”. Vilka är dina 
tankar om det? 

- Det är väl att möta människor där de är i 
sin vardag. Verksamheten i kyrkan är bra 
exempel på vanliga forum där vem som 
helst kan komma och vara med. Man be-
höver inte ha en viss bakgrund. Det ge-
mensamma är livsnära och blir livsnära för 
många samtidigt. 

- För mig har kontakten med Ekbackskyr-
kan påverkat mig mycket som person, 
fortsätter Helena. Jag är mycket lugnare. 
Här får man var som man är, prestationen 
är inte i centrum och här kan man få tid att 
som vuxen sitta ner och reflektera kring 
sina värderingar och tankar. 

Pär Lindar 
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NU HAR ETT NYTT NUMMER AV ÅRSRINGAR KOMMIT. 

Årsringar är en tidning som kommer ut en gång om året och är skriven av pastorskandi-
dater inom Equmeniakyrkan. Syftet med tidningen är att aktualisera den kallelse som 
var och en har fått av Gud. För en del innebär det att bli pastor eller diakon, för oss alla 
innebär det att vara Jesu efterföljare i vardagen.  

Temat för Årsringar 14 är identitet. Begreppet är stort och innebär många olika saker 
beroende på vem man frågar. Identiteten i Kristus, hur ser den ut? Går det att sätta ord 
på Guds kallelse i sitt liv? På vilket sätt kan man diskutera identitet och kyrka? Det är 
några av de funderingar som lyfts i årets Årsringar. 

Emelie Ljung som är Chefredaktör för tidningen skriver om tre goda anledningar att 
köpa Årsringar 14: 

”God läsning 
många spännande artiklar och berättelser 
från diakon- och pastorskandidater, THS, 
lärare och andra skribenter. 

Förbön 
ett par uppslag består av bilder på pastors- 
och diakonkandidater inom Equmeniakyrkan 

Dessa behöver din förbön för att kunna bli de 
goda pastorer och diakoner de är tänkta att 
vara. 

Pengarna  
Våra systerkyrkor i Kongo–Kinshasa växer 
och pastorer behövs. Utbildningen och möj-
ligheterna finns, men inte ekonomin.  

Hälften av tidningens inkomster går till Equ-
meniakyrkans pastorsutbildning i Sverige och 
hälften går till våra systerkyrkors pastorsut-

bildning i Kongo-Kinshasa.” 

Ett antal tidningar finns till försäljning i kyr-
kan, till en kostnad av 40:-. De kan också be-
ställas genom ett mail till Rune W Dahlén 
(rune@ths.se), då tillkommer frakt.  

Insamling till pastors– och diakonutbildningen 
sker i Ekbackskyrkan 16 mars, se sidan 9.  

 

 

På framsidan finns pastorskandidaten Maria 
vars händer har samma färger som Equmenia-
kyrkans logga. De färgerna kommer i sin tur 
från bildarsamfundens gamla loggor. Bilden vill 
symbolisera att vi tillsammans med Gud får 
forma identiteten i den nya kyrkan 

mailto:rune@ths.se

