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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 
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://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy 

Bankgiro: 407-2864. 

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

 

Fasta och förberedelse 

 

Vår familj står inför att avsluta en period och börja något nytt. Det är 
mycket att tänka på i ett avslut och förberedelser inför något nytt. Det 
handlar om att avsluta, lämna över och att förbereda inför en ny start 
på många områden. När Jesus lärjungar vandrade mot Jerusalem så 
var det också något som höll på att avslutas och något nytt som 
skulle komma, fast de inte visste om det. Jesus gjorde så gott han 
kunde för att förbereda lärjungarna på avslut och en ny början. 

 

Jesus lyckades inte så bra i stunden men på lång sikt blev resultatet 
överväldigande. Jesus berättade för sina lärjungar att han skulle lida 
och död, men på tredje dagen uppstå. Trots att Jesus upprepade 
orden om sin sista tid på jorden flera gånger så verkade orden aldrig 
riktigt landa i lärjungarnas medvetande. Inte skulle deras mästare bli tillfångatagen, miss-
handlad och dödad. Nej, det fick inte ske och skulle inte ske. Jesus förberedde också 
lärjungarna på avslut och ny början genom vad han gjorde och var med om tiden innan 
Påsk. Han blev smord med balsam som en förberedelse inför begravningen och han tvät-
tade lärjungarnas fötter för att ge lärjungarna ett exempel att följa när han lämnade dem.  

 

Fastetiden som vi nu är inne i, är en förberedelsetid även för oss. Fastan siktar på 
Påsken, händelsernas centrum för varje kristen. Men fastan är mer än väntan på Påsken. 
Fastan ger oss möjlighet att fördjupa vår tro och mer förstå innebörden av vad Jesus gjort 
för oss. Den Påsk som gjort djupast intryck på mig var när jag en vecka innan Påsk åkte 
på retreat. Under fyra dagar i fastan fick jag stanna upp och förbereda mig inför Påsken. 
Den Påsken upplevde jag med förnyade ögon och öron. 

 

Fastan har vissa likheter med att flytta. Inför en flytt gör man sig av med saker, sorterar 
och orienterar sig mot något nytt. Under fastetiden får vi göra oss av med saker som 

tynger och som inte är bra för oss. 
Det är också en tid att sortera. Vad 
är viktigt och mindre viktigt i våra 
liv? Vad kan vi vara utan och vad 
kan vi absolut inte vara utan? Men 
framförallt är fastan en tid att ori-
entera sig mot Kristus. Att söka 
Jesus Kristus och hans närvaro i 
våra liv. Då kan fastan precis som 
våren bli en tid när vårt inre väcks 
till liv och börjar blomma. 

 

Vårliga hälsningar 

Adam Harknäs 
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PROGRAM... 

MARS 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Humlegården. Torsten Lager, Annika Lin-
dar, Else-Marie Lyreborg-Olsson. 

TORSDAG 16 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
 
19.00 BIBELSAMTAL 
Upptakt för vårens samtal om Markus-
evangeliet 
Läs mer på sidan 8 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Inger Wetter, kvartettsång, 
nattvard. Kyrkkaffe med församlingsinfo. 

TISSDAG 21 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

FREDAG 24 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Torsten Lager, konfirman-
der. Kyrkkaffe. 

FREDAG 31 
17.30 KÖRÖVNING 

 
APRIL 

LÖRDAG 1 
18.00 BÖN I KORSKYRKAN 

SÖNDAG 2 
10.00 GUDSTJÄNST 
Temagudstjänst kring delande.  
Lars Andersson. Kyrkkaffe 

ONSDAG 5 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Sune Werner och Ingegerd Fredman på drag-
spel och fiol.  

TORSDAG 6 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 7 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 9 
15 -17 PÅSKCAFÉ 
Traditionellt påskcafé med läckra bakverk, 
kaffe, te och saft. 

17.00 KONSERT 
Barn och ungdomar medverkar 
Läs mer på sidan 11 

LÅNGFREDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Adam Harknäs nattvard 

PÅSKAFTON 15 
16.00 OPERA OCH ROMANSDUETTER 
Konsert med Carl Pontén, Edith  Barlow, och 
Eteri Gvazava 
Läs mer på sidan 9 

PÅSKDAGEN 16 
10.00 GUDSTJÄNST 
Bernt Axelsson, Adam Harknäs Kören.  
Kyrkkaffe 

SÖNDAG 23 
10.00 GUDSTJÄNST 
Karl Hylén, Gunnel Gustafsson Insamling till 
pastors– och diakonutbildningen Kyrkkaffe. 
Läs mer på sidan 8. 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

TISDAG 25 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

FREDAG 28 
17.30 KÖRÖVNING 

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 
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PROGRAM... 

SÖNDAG 30 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Örjan Langborg, Elin och 
Jonatan Andersson. Kyrkkaffe 

 

MAJ 
ONSDAG 3 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Baggertorps damkör. 

FREDAG 5 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 6 
18.00 BÖN I KORSKYRKAN 

SÖNDAG 7  
10.00 GUDSTJÄNST 
Stina Gustafsson, Inger Wetter. Kyrkkaffe 
med församlingsinformation. 

ONSDAG 10 
18.00 GUDSTJÄNST MED 
ALLA ÅLDRAR 
Läs mer på sidan 11. 

TORSDAG 11 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 12 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, kören, nattvard. Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 21 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rimon Murad, Adam Harknäs, sånggrupp.  
Kyrkkaffe. 
Läs mer på sidan 9. 

TISDAG 23 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

ONSDAG 24 – SÖNDAG 28 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i  
Vårgårda. Läs mer på sidan 7. 

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 28 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, sång av Tomas Schörling, Therese 
Rinderud och Carina Andersson.  
Kyrkkaffe. 

 

JUNI 
SÖNDAG 4 
10.00 KONFIRMATIONSGUDS-
TJÄNST 
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson,  
konfirmanderna. Kyrkkaffe. 

TORSDAG 8 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

LÖRDAG 10 
18.00 SAMKVÄM 
Vi avtackar vår pastor Adam Harknäs.  
Mer information kommer senare.  

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Adam Harknäs, Torsten Lager. Kyrkkaffe. 

TISDAG 13 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

SÖNDAG 18 
10.00 GUDSTJÄNST 
17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

 

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

Bakom kulturskillnader, olika religiösa föreställningar, trasighet eller fram-
gång skönjer vi Guds avbild i varje människa. 

Sverige är på väg att förändras och den senaste tidens inflöde av 
flyktingar utmanar både delar av samhällsapparaten och vår bild av 
samvaron i samhället. I detta läge är församlingen den kanske viktigaste 
resursen i byggandet av det nya Sverige. 

Församlingen har förutsättningar i form av passionerade människor med 
kraft och kompetens. Vad som är än viktigare är att församlingen har 
teologiska skäl att vara en aktiv kraft i samhällets integrationsarbete. 
Bibeln ger en rad viktiga insikter och utmaningar kring mottagandet av 
flyktingar. 

BIBELNS TEXTER TALAR 
återkommande om att ta 
hand om de svaga och 
utsatta. I Gamla testa-
mentet blir det nästan en 
formel att tala om in-
vandraren, änkan och 
den faderlöse (Jer 7; 
Sak 7). Gud utmanar sitt 
folk att ta sig an den 
behövande och i detta 
spelar ansvaret för flyk-
tingen, invandraren och 
främlingen en viktig roll. I berättelsen om 
Rut ser vi hur en flyktingkvinna från ett 
annat folk tas upp i gemenskapen. Avgö-
rande ledare som Abraham, Mose, David 
och Daniel hade alla personliga erfaren-
heter av att vara främlingar och på flykt. I 
Nya testamentet undervisar Jesus om 
vikten att ta ansvar för den som inte har 
ett hem (Matt 25). 

När bilden av församlingen målas är det 
en mångkulturell gemenskap som växer 
fram. Gamla och invanda skiljemurar har 
rivits genom försoningen (Ef 2) och i fram-
tidsvisionen kommer stämmorna från alla 
folkslag när den himmelska lovsången 
sjungs (Upp 7). Bemötandet av flyktingen 
motiveras genom Bibeln på flera sätt. Gud 
beskrivs som hela skapelsens Gud. Inget 
lever utan Guds Ande (Ps 104). Bibeln 
talar återkommande om att alla människor 
är skapade av Gud (1 Mos 1, Job 31). 
Skapelseperspektivet är en utgångspunkt 
för att förstå hur Gud handlar i världen och 
det är en grund för vår tillbedjan (Jes 40). 

I Nya testamentet talar Paulus till atenar-
na om att vi har vårt ursprung i Gud (Apg 
17). Jesus talar själv om att Gud älskar 
hela världen och hur Han därför vill rädda 
den (Joh 3). 

BILDEN AV GUD SOM HELA tillvarons skap-
are påverkar hur vi ser på varandra. Varje 
människa har sitt ursprung i Gud. Bakom 
kulturskillnader, olika religiösa föreställ-
ningar, trasighet eller framgång skönjer vi 
Guds avbild i varje människa. När vi mö-
ter flyktingen är det inte en främling utan 
en person med sitt värde och ursprung 
förankrat i Gud. 

Skapelseteologiskt är det ett syskon vi 
möter. Denna insikt påverkar hela synen 
på den andre. När man ska se på andra 
är det alltid bra att också se sig själv. Gud 
ger oss budorden och då tas utgångs-
punkten i att Han förde folket ut ur slaveri 
och främlingskap (2 Mos 20). 

 Insikten om den egna utsattheten skapar 

(Forts. på sidan 7) 
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KYRKOKONFERENS I VÅRGÅRDA 24-28 MAJ! 

Vid Ekbackskyrkans årsmöte kunde inga ombud utses till årets kyrkokonferens utan sty-
relsen fick i uppdrag att vidtala intresserade. Hör av dig till Torsten Lager om du är intres-
serad att åka som ombud. Du kan också delta på konferensen utan att vara ombud, Så 
här skriver arrangörerna om mötet: 

”I år hålls kyrkokonferensen på 

Tånga hed mitt i vackra Västergötland. 
Som vanligt ses vi under Kristi himmels-
färdshelgen, 24-28 maj. Årets tema 
är, Gud gör något nytt. 

Parallellt med förhandlingar och semi-

narier kommer det finnas aktiviteter för 
både barn och ungdomar. Utöver detta 
bjuder Tånga hed på bowling, minigolf 
och bad i poolen. Så glöm inte att ta med 
dig familjen till Vårgårda, det är där det 
händer! 

Varje dag kommer det även att fin-
nas tillfälle att gå på morgonsamling, seminarier, gudstjänster och kvällsarrangemang. 
På fredagskvällen kommer vi även att ha en festkväll för stora och små, där vi får chans 
att umgås, äta gott, känna samvaro och underhållas! 

I år börjar vi med en gudstjänst på onsdag kväll klockan 20:00. Konferensen avslutats 
på söndag med en stämningsfull och högtidlig ordinationsgudstjänst för årets ordinander. 

Konferensen är i år kostnadsfri. Vilket innebär att man inte behöver betala någon kon-
ferensavgift. Som deltagare går det bra att besöka konferensen när det passar och man 
behöver inte heller anmäla sig. Alla ombud måste anmäla sig via anmälningsformuläret 
som öppnar i början på mars. Den 22 maj stänger den digitala anmälan och där efter kan 
man anmäla sig på plats. Vi ber er att anmäla er före den 1 maj. 

Barn och ungdomar som ska delta i aktiviteterna kommer också kunna anmäla sig, 

detta för att underlätta arbetsgruppens planering.” 

både självinsikt och förståelse för den 
andre (2 Mos 23). Genom hela Gamla 
testamentet återkommer denna insikt om 
det egna folkets bakgrund. Den påverkar 
hur man förstår sig själv, sin Gud och sin 
nästa i ljuset av att man själv varit på flykt 
(5 Mos 24). 

DET ÄR DESSUTOM TROLIGT att för-
samlingen i dag är den viktigaste och 
starkaste aktören inom den ideella sek-
torn. I församlingen finns enormt mycket 
kompetens och passion. När Guds för-
samling reser sig i all sin kraft och för-
måga kan och bör vi vara en avgörande 

(Forts. från sidan 6) kraft i samhällsbygget. Till detta kommer 
att delar av den ideella sektorn blir allt mer 
efterfrågade som medspelare i att ut-
veckla samhället. Församlingen har alltså 
både de teologiska utgångspunkterna, 
den operativa kraften och omvärldens 
förväntning på att vi engagerar oss.  

Jag är övertygad om att Gud väntar på att 
vi som församling ska resa oss upp och 
gestalta Hans rike och ta oss an 
”invandraren, den faderlöse och änkan”. 

Några tankar och funderingar omkring en 
av våra riktlinjer i Ekbackskyrkan, där in-
tegrationen är i centrum. 

Torsten Lager 
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KONFIRMANDERNA 

Fem  härliga konfirmander träffas på ons-
dagar i kyrkan. Under Kristi Himmelsfärds-
helgen åker vi på läger tillsammans med 
några andra församlingar. Lägret kommer 
att vara på Kilsbergsgården 24-28 maj. På 
Pingstdagen 4 juni blir det konfirmations-
gudstjänst och avslutning för konfirmation-
en. Innan dess kommer ni säkert se våra 
konfirmander i gudstjänsterna under vå-
ren. 

BIBELSAMTAL UNDER 
MARKUSÅRET 

Nu ska vi läsa Markus, författare till Mar-
kusevangeliet. Han ska få berätta för oss 
om Jesus – som han minns det eller har 
fått det berättat för sig. Vi vet inte vilket, 
även om de flesta forskare utgår från att 
han inte har träffat Jesus. Det finns på det 
hela taget väldigt lite fakta om Markus, 
men desto fler teorier. En del tror att han 
var tolk åt Petrus, andra att han samarbe-
tade med Paulus. En del tror att han skrev 
sitt evangelium i Rom, andra att han skrev 
i Egypten eller Syrien, och åter andra att 
han skrev i Galileen. Allt är teorier, och 
bygger på olika historiska traditioner. Vi 
vet inte om författaren är man eller kvinna. 
Evangeliet är skrivet av en anonym förfat-
tare, och titeln ”Evangelium enligt Markus” 
har tillkommit i efterhand. Men för enkel-
hetens skull kallar vi honom Markus som 
traditionen bjuder. (Texten ovan är ur in-
ledningen av författare Linda Alexanders-
sons bok ”Möte med Markus” som blir 
studieboken som vi kommer att använda.) 

Vi möts torsdagar kl. 19.00 – 20.30  
med start 16 mars i Ekbackskyrkan 

Övriga datum är: 23.3, 30.3, 6.4, 20.4, 
27.4 samt avslutning för terminen 4.5. 

Samtalsledare: Stina Gustafsson och 
Torsten Lager 

Samarrangemang med Studieförbundet 
BILDA. (Anmälningslista finns i kyrkan) 

OPERA 
 OCH ROMANSDUETTER 

På påskafton 15 april kl 16.00 har vi gläd-
jen att få vara med om en mycket fin 
KONSERT med  

Eteri Gvazava, sopran, Edith Barlow, 
mezzosopran och Carl Pontén, piano 

Det bli musik av Mozart, Puccini, 
Rachmanninov, Mendelssohn m.fl.. 

Konserten är en del i konstrundan SOS 
(Söder Om Sjön) som traditionsenligt an-
ordnas under påskhelgen.  

Mer information kommer på Ekbackskyr-
kans hemsida och i pressen. 

Konserten arrangeras i samarbete med 
Vingåkers kommun 

KYRKANS LOKALER 
UTHYRDA 

Under några veckor i vår kommer en lokal 
i kyrkan att vara uthyrd till svenskunder-
visning för asylsökande, 10-13, måndagar 
och onsdagar. Det är Folkuniversitet i 
samverkan med Vingåkers kommun som 
arrangerar. 

Den nystartade Världskören, som kultur-
skolan står bakom, kommer också att öva 
i kyrkan vid några tillfällen Alla som vill 
prova på att sjunga i kör, vuxna och barn 
är välkomna. 
Ledare: Karin Sköld och Tiina Rokka.  
Nästa tillfälle 18 mars . 
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LEDIGHET 

Adam Harknäs är ledig: 4-5 mars,  

1-2 april,6-7 maj. 

FÖRSAMLINGSBOKEN 

Inflyttade: 29 januari 
Sonia och Bo-Göran Nilsson 

 

KÖRSÅNG UNDER VÅREN 

Under våren kommer kören att sjunga vid 
flera tillfällen. Ledare för två av dessa 
körprojekt är Torsten Lager och Ingemar-
Haglund 

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 

Söndag 23 april får vi besök av Karl Hylén 
som studerar på Teologiska Högskolan 
och är pastorskandidat för Equmenia-
kyrkan. Han kommer predika i gudstjäns-
ten och berätta om skolan och utbildning-
en.  

Samtidigt gör vi en insamling till pastors- 
och diakonutbildningen. Din gåva är viktig 
för våra framtida pastorer och diakoner! 

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 pastorsutbildningen på:  
blipastor.nu. 

Där kan du också beställa ”Årsringar”, 
pastorskandidaternas tidning. 

 

 

PASTOR FRÅN SYRIEN 

På gudstjänsten 21 maj får vi besök av 
Rimon Murad som är pastor från Syrien 
och som flydde från kriget tillsammans 
med sin familj.  

I höstas började Rimon sin tjänst som 
pastor i Mariakyrkan i Katrineholm och i 
maj får vi möjlighet att träffa honom. Det är 
också ett tillfälle att bjuda med andra flyk-
tingar från Syrien till vår kyrka. 

STORT TACK 

För alla böner, kramar och gåvor till  
Cancerfonden i samband med  
Ingvar Bergströms bortgång. 

Elin, Birgitta och Carin 
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INNEBANYKLUBBENS HEMMAMATCHER  

Söndag 12/3 kl 13.00 EIBK-Torshälla IBK (F02-05) 

Söndag 12/3 kl 13.00 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) 

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

       H3 = Herrar division 3 

EKBACKSKYRKANS IBK 

Innebandysäsongen går mot sitt slut men det är ändå en hel del kvar som ska hända. 
Fyra av våra lag ska spela cuper i Örebro och Katrineholm i april. Det är en höjdpunkt på 
året med många spännande matcher och med mycket annat roligt.  

Tisdag 28 februari hade klubben sitt årsmöte och kunde se tillbaka på ett händelserikt 
2016. Klubben har sex lag, ca 140 spelare har deltagit under året och ca 100 spelare var 
aktiva vid årsskiftet.  

Vi har nu svårt att utöka verksamheten eftersom det inte finns fler halltider att tillgå i Vin-
gåker. Samtal förs med kommunen och de andra idrottsföreningarna om behovet av 
bättre och fler hallar.  

Vid årsmötet valdes 
två nya ledamöter 
till styrelsen, Hans 
Kauppila och 
Torgny Karlsson. 
Någon lösning på 
ordförandefrågan 
blev det inte, men 
klubben kommer 
kalla till ett extra 
årsmöte i vår. Tills 
dess är Adam Hark-
näs tillförordnad 
ordförande.  

BLI STÖDMEDLEM 

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

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

Vårt yngsta lag med barn födda 2010 och 2011 

Herrlaget 
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EQUMENIA EKBACKSKYRKAN  

Gudstjänst för alla åldrar 
Onsdagen den 10 maj klockan 18 inbjuder vi er alla att vara med oss på ”Gudstjänst 
med alla åldrar”. Hoppas ni kommer med för att träffa våra scouter, barnen i Gott & Blan-
dat och alla föräldrar. Det blir även insamling till vårt Fadderbarn. Mer information om 
kvällen kommer framöver. 

Mångfaldsfestival 
Mångfaldsfestival blir det i år fredagen den 26 maj. Förra året var det över hela Vingå-
kers samhälle men i år planeras den att genomföras i Slottsparken. Det blir Förenings-

park  där alla föreningar får visa upp sig. Det blir även 
Supersportis med aktiviteter för barn. Allt avslutas 
med en Prideparad där Equmenia Ekbackskyr-
kan planerar att finnas med i tåget på något sätt. 
Detta blir ett bra tillfälle att manifestera alla männi-
skors lika värde!!! 

Vad är det som händer? 
På anslagstavlan i entrén vid ingången från  
Apoteksgatan så hittar du mera information om vår 
förening och programmet för våren där ni kan läsa 
om vad vi har för oss de olika kvällarna vi träffas.  

Vårens program finns också på Ekbackskyrkans 
hemsida: ekbackskyrkan.se 

 

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

PÅSKCAFÉ SÖNDAG 9 APRIL 15-17 

Söndagen den 9 april inbjuder vi till 
traditionsenligt Påskcafé.  

Det blir servering av diverse smaskiga 
bakverk som småkakor och tårtor, och 
givetvis kaffe, te och saft.  

Klockan 15 öppnar vi och håller på till 
klockan 17 Då det blir konsert med våra 
barn och ungdomar i Equmenia.  

Välkommen att fika och umgås i Storstu-
gan samtidigt som du stöder vårt barn- 
och ungdomsarbete. 



 

12 

 

Plats 

för 

adress 

Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja, 
han var död, men se, han lever, halleluja. 
Dödens portar öppnar han, halleluja, 
nyckeln ligger i hans hand. Halleluja. 
 
Vad är murar, vad är gravar? Halleluja. 
Han är med oss alla dagar, halleluja. 
En är Herren, en är tron, halleluja, 
ett är brödet på hans bord. Halleluja. 
 
Brödet bryts och vinet delas, halleluja, 
för att världen skall få leva. Halleluja. 
Öppnade är Guds förråd, halleluja, 
källan flödar som var dold. Halleluja. 
 
Jesus dog, då dog vi alla, halleluja, 
till att utge oss för andra, halleluja, 
Jesus uppstod. Också vi, halleluja, 
uppstod då till evigt liv. Halleluja 

Olof Hartman (psalm 153) 


