
 

 
1 

 

Församlingsblad 

Våren 2016 



 

2 

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 
www.laget.se/ekbackskyrkansibk 

Bankgiro: 407-2864. 

Swish: 123 640 11 94  

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

 

Påskens budskap 

 
Jag såg ett TV-klipp från en stand-up show med komikern Johan 
Glans för en tid sedan. Det var väldigt roligt och jag kan tyvärr inte 
återge det komiska i skrift, det måste ses, men det Johan Glans 
berättade har en poäng som är värd att återge här. Det gick ut på 
att starta den kristna högtiden Påsk idag för att hålla Påskens hän-
delser levande. En kristen talesperson vänder sig till en PR-byrå 
och vill ha hjälp med att marknadsföra och hålla minnet levande av 
att Jesus dog på ett kors och uppstod för att rädda världen. Mannen 
på PR-byrån lägger då fram strategin för den kristne talespersonen 
att lyfta fram detta med kycklingar, ägg, fjädrar, ja allt som har med 
höns att göra. Äta ägg, måla ägg, sätta fjädrar i kvistar och andra 
aktiviteter som har med ägg, kycklingar och höns att göra. Sedan 
kommer han med förslaget att barnen ska klä ut sig till kärringar och dela ut godis. Godis 
är ju alltid populärt och barn som klär ut sig är aldrig fel. Något som också kan vara ett 
viktigt djur i sammanhanget är haren, påskharen. Den kan kopplas både till äggen och 
godiset. Han kan lägga ut ägg med godis i som barnen får leta efter. Där har vi receptet 
på att hålla Påskens händelser levande! 

 

Påsken är den kristna församlingens viktigaste högtid. Vad är Påskens budskap och hur 
håller vi Påskens händelser levande? Det är inget fel med ägg, kycklingar, fjädrar, harar, 
godis och barn som klär ut sig, men varför firar vi Påsk? Det går inte att rulla tillbaka ban-
det och börja om från början. Vi måste börja där vi är och förkunna Påskens budskap 
bland ägg, fjädrar och godispåsar. Flera av dessa traditioner har förvisso en koppling till 
Påskens verkliga budskap, men det kan inte stanna vid ägg och kycklingar. Påskens hän-
delser har inget motstycke och dess budskap är det mest omvälvande och befriande ny-
heter som människan mött. Låt det inte drunkna bland fjädrar och påskmat. 

 

Idag behöver vi och världen höra att Gud 
själv i Jesus Kristus var beredd att möta 
all världens ondska och lida in till döden 
på ett kors för att han älskar oss så myck-
et. Vi och världen behöver också höra att 
det finns hopp för den här världen efter-
som Jesus uppstod från det döda och 
erbjuder ett nytt liv där kärleken segrar. 
Låt oss fira Påsk med allvar, dramatik och 
stor glädje! 

Glad Påsk!  

Adam Harknäs 
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PROGRAM... 

MARS 
SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, kören, söndagsskola. Kyrk-
kaffe 

FREDAG 11 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Inger Wetter, Ebba Ajax, 
Aina Andersson. Söndagsskola 

Insamling till Pastors- och diakonutbildning-
en. Kyrkkaffe, församlingsinformation  

17.00 BÖN OCH LOVSÅNG 

TORSDAG 17 
10. 45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 18 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 20  
15-17 PÅSKCAFÉ. 
17 KONSERT lokala förmågor. Läs mer på 
sidan 11 

SKÄRTORSDAG 24 
18.00 GETSEMANESTUND I V VING-
ÅKERS KYRKA 

LÅNGFREDAG 25 
10.00 GUDSTJÄNST 
Åsa Nyström, Adam Harknäs, kören, natt-
vard. Kyrkkaffe.  
Gemensam med Korskyrkan 

PÅSKDAG 27 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Adam Harknäs, Lars-Göran Lindskog, 
sångarbröderna. 

 

APRIL 
LÖRDAG 2 
17.00 FÖRSAMLINGSKVÄLL 
Hans Sundberg redovisar församlingens NFU-
profil utifrån senaste enkäten. 

SÖNDAG 3 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg. Besök av Gi-
deoniterna. Kyrkkaffe. 

ONSDAG 6 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
PRO-sångarna från Vingåker spelar och sjung-
er. 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten lager, Gunnel Gustafsson. Kyrkkaffe, 
församlingsinformation 

TORSDAG 14 
10. 45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 15 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 17 
17.00 TEMAGUDSTJÄNST 
Vägen till livet. Ekbackskyrkans målargrupp. 
Inger Wetter, Aina Andersson. Kyrkkaffe 

ONSDAG 20 
18.00 ST GEORGSFIRANDE 
med scouterna,  
Läs mer på sidan 11 

FREDAG 22 
19.00 KONSERT MED  
LOUISE HOFFSTEN 
Läs mer på sidan 8 
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PROGRAM... 

LÖRDAG 23 
16.00 OCH 18.00 BIBELHELG  
I KORSKYRKAN 
Sam Wohlin, Servering 
Läs mer på sidan 8 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Sam Wohlin, Adam Harknäs, kören, natt-
vard Kyrkkaffe  

MAJ 
SÖNDAG 1 
11.00 GUDSTJÄNST I MARIAKYRKAN  
KATRINEHOLM 
Adam Harknäs, kvartettsång 
Samåkning samling vid Ekbackskyrkan kl 
10.15 

17.00 BÖN OCH LOVSÅNG 

ONSDAG 4 
ÖPPEN GEMENSKAP 
Baggetorps damkör med Anneth Pettersson 
sjunger och spelar. 

LÖRDAG 7 
PILGRIMSVANDRING 
(preliminär tid) Läs mer på sidan 9. 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Lars Olsson, Lisa Hell-
mark. Kyrkkaffe 

TORSDAG 12 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

LÖRDAG 14 
9.00 KULTURFRUKOST 
Iris Müller-Westermann 
Läs mer på sidan 12 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson 

Besök från Mariefred. 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 program-
met. Läs senare annonsering på hemsidan 

www.ekbackskyrkan.se och i predikoturerna. 

SÖNDAG 22 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg, Johan 
Ekman och Ingemar Haglund, nattvard.  
Kyrkkaffe, församlingsinformation 

FREDAG 27 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 29 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, musikrådet och Stina Gustafsson. 
Hembjudarfika. 

JUNI 
FREDAG 3 
17.30-18.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, kören. Kyrkkaffe. 

MÅNDAG 6 
BÖN FÖR SVERIGE  
I Korskyrkan se annonsering. 

TORSDAG 9 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Olsson, kvartettsång. Kyrkkaffe. 

 
 

 

 

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2014/02/Equmeniakyrkan-alt_NYast.jpg
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ORDFÖRANDE LÄMNAR ÖVER... 

När man haft ett uppdrag under många år så är det inte lätt att besluta sig för att släppa 
taget. Jag valdes till ordförande i Vingåkers Missionsförsamling år 1996, tjugo år har gått 
sedan dess. Vid första advent år 2000 bildades Ekbackskyrkan, missionsförsamlingen 
blev en del av den tillsammans med tre andra församlingar. Jag fick förtroendet att fortsät-
ta vara ordförande. Det finns så mycket att berätta, det är så mycket som hänt, det är 
omöjligt för mig att sammanfatta det här i programbladet. Jag väljer att lyfta fram några 
känslor. 

Tacksamhet - den främsta känslan som jag känner när jag tänker tillbaka. Tacksamhet till 
de generationer som verkat i de tidigare församlingarna och det arv de lämnat över till 
Ekbackskyrkan. Lika sant som att Ekbackskyrkan var en ny församling, är att det var en 
fortsättning på en mer än hundraårig verksamhet. För mig var det viktigt att inte börja om 
från början, jag ville fortsätta från den vägkorsning där de fyra församlingarna möts. Den 
nya gemensamma församlingen, gavs nya möjligheter, både ekonomiskt och av att vi blev 
fler som verkade tillsammans. Arvet var också berikande med en bredd av olika sätt att se 
på verksamheten och trosfrågor, vi berikade varandra mer än att det blev konflikt mellan 
skilda traditioner. Jag ser med tacksamhet på det arv som lämnats över till församlingen. 

Värme, omtänksamhet och förtroende har jag känt från församlingen i det uppdrag jag 
haft. Undrar om det finns en församling som det kan ha varit lättare att varit ordförande i 
än Ekbackskyrkan. Det har varit helt accepterat att jag kunnat visa min osäkerhet ibland 
när jag inte vetat vad som ska göras. Om det i något församlingsmöte varit svårt med me-
ningsskiljaktigheter och det blivit besvärligt att vara ordförande, och jag inte förmått samla 
mig för att formulera förslag till beslut så har församlingen på ett särskilt sätt släppt det 

(Forts. på sidan 7) 

ÅRSMÖTE MED ORDFÖRANDESKIFTE 

Den 7 februari 2016 hade Ekbackskyrkan sitt årsmöte. Den stora punkten för dagen var 
valet av ny ordförande. Efter 20 år var det dags för Lars Olsson att lämna över ordföran-
deklubban till Torsten Lager. Lars Olsson har under dessa år tillsammans med försam-
lingens pastorer och styrelse varit med och lett arbetet fram till vad kyrkan är idag. Ek-
backskyrkan är sedan 2011 en del av det då nybildade samfundet Equmeniakyrkan. För-
samlingen har 140 medlemmar. 

I riktlinjerna som antogs för år 2016 uttrycktes 
bland annat en önskan om att vara en församling 
där man delar livet med varandra, att vara en del 
av integrationsarbetet i Vingåker och att utöka 
kontakten även med unga familjer. 

Lars tackades av både församlingens pastor 
Adam Harknäs och styrelse med några väl valda 
ord för ett gott samarbete. Årsmötet avslutades av 
den nyvalde Torsten Lager som uttryckte både 
glädje och ödmjukhet inför förtroendet. 

”Se jag vill göra något nytt” står det i Jesaja 43:19. Det blev ord på vägen både från avgå-
ende Lars Olsson och från den nytillträdde Torsten Lager. En förtröstan på att Gud är 
med i den spännande fortsättningen i Ekbackskyrkan. 

Stina Gustafsson 
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VEM ÄR VÅR NYA ORDFÖRANDE? 

Så här beskriver Torsten Lager, vår nya ordförande, sig själv: 

Jag är uppvuxen i Ringarum, Valdemarsviks kommun. 

Min barndom- och tonårstid  präglades tidigt av socialt ansvar både hemma, i skolan och i 
kyrkan. Mina föräldrar och mina tre äldre bröder var alla engagerade i Pingstförsamlingen 
i Ringarum. Så därför blev det naturligt för mig att vara med. 

Eftersom alla i familjen spelade olika instrument och sjöng, så började även jag min musi-
kaliska bana redan vid 6 års ålder. Mitt första instrument var dragspel, sedan blev det 
piano, orgel, solosång och körsång. 

Att ta ansvar för andra människor var något som jag fick med mig hemifrån. Det var 
många luffaren som det hette på den tiden som fick mat och övernattning i vårt hem. Jag 
lärde mig att alla människor är lika mycket värda och älskade av Gud. 

Det gjorde att jag vid 18 års ålder började min utbildning till socialarbetare i Guds rike. 
Evangelist – och pastorsutbildning ledde fram till min första föreståndaretjänst vid 22 års 
ålder. Sedan följde musikpedagogisk utbildning vilket öppnade vägen för mig att samtidigt 
med församlingstjänster arbeta  som musiklärare på högstadiet och gymnasiet. De sista 7 
åren var jag dessutom bibellärare på Bibelskola Väst samt programledare för kristna när-
radioprogram. Sammanlagt blev det 17 år.´ 

En ny inriktning tog sin början 1987. Nya utbildningar såsom företagsekonomi, krishanter-
ing, marknadsföring och HR-utbildning ledde fram till att jag startade egen firma som ute-
slutande handlade om försäljning och genomförande av bussresor inom Sverige och ut-
omlands. Det var en mycket spännande och inspirerande period i mitt liv då jag fick 
många viktiga samtal och möten med människor. 

Efter 10 år i resebranschen fick jag och min fru Inger förfrågan från Frälsningsarmén att 
börja arbeta på Kurön, Frälsningsarméns behandlingshem. Det kändes rätt för oss båda. 

Kurön är det äldsta och största behandlingshemmet för kvinnor, män och par med bland-
missbruk. 

Min tjänst var bitr. verksamhetschef. Det innebar behandlingsansvar, personalansvar, 
utbildning av personal, rekrytering av ny personal samt utveckla nya behandlingsmetoder 
för beroendeproblematik. Även upphandling av ramavtal med Sveriges kommuner, lands-
ting och kriminalvård har varit intressanta uppgifter. 

(Forts. på sidan 8) 

som kunnat bli prestigefylld konflikt och någon klivit fram och funnit det som församlingen 
kunnat enas om. 

Värme och omtänksamhet är något som många beskrivit att de upplevt i Ekbackskyrkan, 
det hoppas jag ska fortsätta att prägla församlingen. Hoppas också att församlingen ska 
utvecklas att alltmer på ett relevant och begripligt sätt i vår tid, i vårt Vingåker kunna spri-
da det glada budskapet att just du är älskade av Gud själv och att du är välkommen till 
Ekbackskyrkan för att tillsammans med andra söka din tro. Önskar att vi ska fortsätta i 
enlighet med vår vision och vara; En kyrka på väg - en mötesplats, vägvisare och med-
vandrare. 

Lars Olsson 

(Forts. från sidan 6) 
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För att möta kraven från myndigheter och inte minst komplexiteten i beroendevården har 
det krävts ständig kompetensutveckling. Socialpedagogik och kognitiv beteendeterapi är  
nödvändiga utbildningar som har varit bra verktyg i mitt arbete. 

Om jag till slut skulle försöka mig på att sammanfatta mina 18 år på Kurön så är det ändå 
det personliga mötet och samtalet som gett allra mest. För att kunna hjälpa någon till för-
ändring av beteende och vanor måste jag själv vara beredd på att förändras. Det handlar 
om empatiskt lyssnande. Det  skapar en terapeutisk grund för förändring, där du får miss-
lyckas och kan börja om igen och igen. 

Det är med stor ödmjukhet och respekt som jag går in uppgiften som ordförande i försam-
lingen. Tack Lars för ditt uppoffrande och goda arbete som ordförande. 

Jesaja 43:19 ”Se jag vill göra något nytt, säger Herren”. 

Torsten Lager 

(Forts. från sidan 7) 

BIBELHELG MED SAM WOHLIN 

Vi får även detta år lyssna till Sam Wohlin från Karlstad som var en uppskattad talare på 
bibelhelgen förra året. Korskyrkan som vi har 
bibelhelgen tillsammans med tog kontakt 
med Sam och han var villig att komma även i 
år. Temat för årets helg 23-24 april är: Håller 
Guds löften? Det blir studium och tankar om 
Guds löften och trofasthet. På lördagen blir 
det två samlingar i Korskyrkan kl. 16.00 och 
18.00 med servering mellan samlingarna. På 
söndagen firar vi gemensam gudstjänst i 
Ekbackskyrkan. 

 

KONSERT MED LOUISE HOFFSTEN 

Fredagen 22 april kommer en av Sveri-
ges mest folkkära artister, Louise Hoffs-
ten till Vingåker och Ekbackskyrkan. 
Louise kommer med programmet ”En 
hyllning till pappa Gunnar”. Med sig har 
hon Gitarristen, ERIK SÖDERLIND  och 
Claes Crona trio 
Missa inte Louise Hoffstens konsert i 
Ekbackskyrkan! 

Mer information kommer på hemsidan 
och i annonsering 
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LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 

19 - 20 mars 

16 - 17 april 

7 - 8 maj 

11 - 12 juni 

 

FÖRSAMLINGSBOKEN 

Avlidna  

8/1  Anna-Greta Dahlström,  

10/1  Ina Karmenäs Burman 

BESÖK FRÅN MARIEFRED 

Pingstdagen 15 maj får vi besök från 
Munkhagskyrkan i Mariefred. Vi besökte 
dem i augusti på vår församlingsresa och 
nu vill de upptäcka Vingåker och Ekbacks-
kyrkan. Vi kommer fira gudstjänst tillsam-
mans och eventuellt få vi lyssna till deras 
duktiga kör. 

GUDSTJÄNST  

I MARIAKYRKAN 

Söndagen 1 maj är vi inbjudna till Maria-
kyrkan i Katrineholm för att fira gudstjänst. 
Gudstjänsten börjar kl. 11.00 och vi sam-
las 10.15 vid Ekbackskyrkan för samåk-
ning till Mariakyrkan.  

KÖRSÅNG UNDER VÅREN 

Ekbackskyrkans kör finns inte och har 
ingen ledare! MEN den finns ändå och har 
minst fyra ledare. 

Hur går detta ihop?  

Under vintern och våren har alla som vill 
sjunga i kör träffats och övat inför medver-
kan vid några gudstjänster. Torsten Lager, 
Ove Janerin, Inger Olsson och Roger 
Fredman har lett kören. Ytterligare några 
sådana körprojekt  är inplanerade under 
våren.  Välkommen med att sjunga du 
också. Som regel övar kören fredagar 
17.30, aktuella  tider finns i programmet 
och på hemsidan. 

INSAMLING TILL  

PASTORS- OCH DIAKON-

UTBILDNINGEN 

Söndagen den 13 mars är det bön och 
insamlingsdag till Equmeniakyrkans 
pastors- och diakonutbildning. 

De statliga bidrag som går till utbildningar-
na täcker inte alla kostnader, framför allt 
inte de som är församlingsrelaterade så 
som predikoövningar, röst och talvård, 
samlingar för pastorskandidater, mm. 

Välkommen att ge din gåva i gudstjänsten 
eller via församlingens bankgiro eller 
swish. (se sidan 2) 

 

Läs mer om 
pastorsutbild-
ningen på:  
blipastor.nu. 

Där kan du 
också beställa 
”Årsringar” 
pastorskandi-
daternas tid-
ning. 

PILGRIMSVANDRING 

Också i år planerar vi en ekumenisk pil-
grimsvandring. Lars Olsson och Per Hök-
pers planerar vandringen, men ännu är 
ingen plats eller tid fastställd. Preliminärt 
tid är dock lördag 7 maj. 

Mer information kommer på hemsidan och 
i annonsering.  
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IBKS HEMMAMATCHER  

Lördagen den 5/3 kl. 17.00 EIBK – Oxelösunds IK  (H3) 

Söndagen den 6/3 kl. 13.30 EIBK – Torshälla IBK  (02/03) 

Lördagen den 12/3 kl. 10.00 EIBK – Mesta IBK/Nyfors IK P03  (02/03) 

Söndagen den 27/3 kl. 13.30 EIBK – Flens IBF  (02/03) 

       H3 = Herrar division 3 

EKBACKSKYRKANS IBK 

Säsongen börjar gå mot sitt slut men det är fortfarande några matcher kvar och det som 
många ser fram emot, cuperna i april. 02/03-laget åker till Örebro för att vara med på 
Örebrocupen. F 02-05, 06/07 och 02/03 lagen planerar att vara med på Katrineholmscu-
pen. 

Torsdag 18 februari hade innebandyklubben sitt årsmöte. Vi kan glädjas åt att klubben 
vuxit på flera sätt under 2015 med fler lag, spelare och aktiviteter.  

Styrelsen fick också flera nya ledamöter vid 
årsmötet, Maria Wikström, Anneli Frodesjö, 
Tony Ljungberg och som representant för 
Herrlaget, Torgny Karlsson.  

Uppslutningen var god på årsmötet och det 
finns mycket att jobba med för styrelsen 
framöver.  

Det har varit ett lyft med den nyrenoverade 
sporthallen men samtidigt problem med 
skadegörelse och upprepade inbrott i kios-
ken då vi blivit av med många varor. 

BLI STÖDMEDLEM 

Genom att bli stödmedlen kan du på ett 
enkelt sätt bidra till klubbens verksamhet.  
Swisha 125:- till  123 640 11 94 eller be-
tala samma summa till bankgiro: 407-
2864.  

Som ett tack får du 
gratis korv med bröd 
och dricka vid en av 
klubbens hemmamat-
cher. 

06/07-laget efter väl genomfört sammandrag 

02/03-laget efter seger i Sporthallen 



 

 
11 

EQUMENIA EKBACKSKYRKAN  

Equmenia Ekbackskyrkan är det nya namnet på Ekbackskyrkans Ungdom. På Årsmötet 
den 31 januari så beslutade vi att ändra namn för att få en mer nationell koppling till vår 
ungdomsorganisation och även behålla kopplingen till vår församling. 

Vi har en trogen liten söndagsskolgrupp som vi är glada för. Vi samlar barnen för sön-
dagsskola de söndagar som vi ledare har möjlighet att vara med. Just nu försöker vi följa 
kyrkoårets texter. 

 

Scouterna invaderar kyrkan på onsdagskvällarna klockan 18.00!                 
Vi har scouter från 7 år och upp till gymnasiet. Varje gång börjar vi 
med en samling i kyrksalen och den här terminen pratar vi om kyrko-
året och läser texterna som är för den kommande söndagen. Sedan 
delar vi upp oss i patruller och har olika program (läs gärna på vårt 
program på anslagstavlan nere i entrén eller på hemsidan) 

Onsdagen den 20 april klockan 18 vill vi inbjuda er alla att vara 
med. Precis som förra året så inbjuder vi församling och föräldrar att 
vara med och fira St Georgsdagen och vi hoppas du vill ta tillfället i 
akt att få vara med och träffa våra härliga scouter. 

 

Fredagshäng träffas i kyrkan varannan fredag för olika programpunkter. Vi är glada att vi 
i höstas kunde starta upp gruppen igen. Första gången för terminen så var det nästa 20 
tonåringar som intog kyrkan för ett film-maraton som höll på till på lördagsmorgonen. Ter-
minen fortsätter med olika program som givetvis även innehåller fika och andakt. 

Be för barnen i våra grupper & deras familjer 
och framför allt för våra ledare! 

PÅSKCAFÉ SÖNDAG 20 MARS 15-17 

Söndagen den 20 mars är det åter igen 
dags för en av årets höjdpunkter: Påsk-
café i Ekbackskyrkan. Klockan 15-17 
dukas det upp ett dignande kaffebord 
med olika sorters bullar, kakor och tårtor 
– och givetvis finns det även glutenfria, 
sockerfria, laktosfria och äggfria bakverk. 

Klockan 17 blir det en konsert där bland 
annat våra barn och ungdomar i Equme-
nia Ekbackskyrkan medverkar. 
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KULTURFRUKOST LÖRDAG 14 MAJ KL 9:00 

”Hilma af Klint - Abstrakt pionjär ” Gäst: Iris Müller-Westermann. 

För första gången inbjuder vi till Kulturfrukost. Det är en utvidgning av de många 
Kvinnofrukost vi arrangerat i Ekbackskyrkan. En av orsakerna är att vi planerar att 
inbjuda till en bussresa senare till Moderna Museet där vår gäst kommer att guida 
oss. Vi återkommer med mer information om det. 

Iris Müller-Westermann är intendent vid Moderna Museet i Stockholm. 

Hon ska berätta om den svenska konstnären Hilma af Klint 
(1862-1944) som blev en av de mest omtalade svenska 
konstnärerna efter utställningen ”Hilma af Klint - Abstrakt pi-
onjär” som Iris Müller-Westermann organiserade på Moderna 
Museet 2013. Utställningen turnerade sedan till flera museer i 
Europa och avslutades i Oslo på Henie-Onstad kunstsenter i 
början av 2016. Under dessa tre år sågs hennes verk av mer 
än 1 miljon människor. 

Hilma af Klint var en radikal banbrytare för konsten som vän-
de sig bort från den synliga verkligheten. Redan 1906 utveck-
lade hon ett abstrakt bildspråk. Hon utgick från att det finns en andlig dimension i 
tillvaron och ville synliggöra sammanhang som ligger bortom det ögat kan se. Hon 
visade aldrig sina abstrakta verk under sin livstid. Hon var övertygad om att man 
först mycket senare skulle komma att inse deras betydelse. För hundra år sedan 
målade Hilma af Klint bilder för framtiden. 

Iris Müller-Westermann ska berätta om hur utställningen blev till och hon tar oss 
med bakom kulisserna till en av Moderna Museets största publiksuccéer sedan mu-
seet öppnades. 

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


