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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: 

Jonatan Andersson 
 
 

 

 

 

 

 

Mobil: 076-884 70 64  
E-post: jonatan@ekbackskyrkan.se 

Expeditionstid: tis 9-11  
Tel exp: 0151-51 14 73 

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

torstenlager@telia.com 
 

Kassör: 
Birgitta Carlsson 
Tel. 0151-550021 

Equmenia Ekbackskyrkan 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro:5360-5903 
E-post: equmenia@ekbackskyrkan.se 
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se 
 
Ordförande: 
Else-Marie Lyreborg Olsson 
Tel. 070-5405954 
E-post: elsemarie.olsson@gmail.com 
 

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

Ekbackskyrkans innebandyklubb 
 

Ordförande:  
Olle Olsson, tel 076-133 96 02. 

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... 

GUD GÖR NÅGOT NYTT. 

 

En ny höst är på ingång och en spännande tid väntar 
framöver. För ett år sedan tackades Elin och jag av för 
vårt arbete som ungdomsledare i Saronkyrkan i Göte-
borg. Vi hade då arbetat där tillsammans under två års 
tid och såg med spänning framemot vad som väntade 
oss framöver. Vår dotter Nike hade precis kommit till 
världen och en ny tid låg framför oss. Att vi ett år se-
nare skulle flytta till Vingåker var det ingen av oss som 
då kunde föreställa sig. För Elins del skulle det inne-
bära att flytta hem och för min del att flytta till en plats 
som jag de senaste åren hade börjat bekanta mig 
med. Efter mycket funderingar och en lång process 
blev flytten till Vingåker en verklighet för oss. Samtidigt 
som det är en välbekant plats känns det verkligen som 
något nytt, som ett nytt kapitel i våra liv, som att en spännande tid ligger framför 
oss med nya utmaningar. 

I söndags var det min första gudstjänst här i Ekbackskyrkan och jag är tacksam 
för den start jag har fått här i församlingen. Jag är glad för det varma välkomnan-
det jag har fått känna från er och alla välkomsthälsningar och uppmuntran. Det 
är en glädje att få komma in i den rika och mångfacetterade församling som Ek-
backskyrkan är. Jag ser framemot att få lära känna er mer, både som församling 
och som individer. Bjud gärna hem mig och min familj till er eller kom förbi kyrkan 
och drick en kopp kaffe tillsammans med mig. 

I slutet av maj hade Equmeniakyrkan sin årliga kyrkokonferens och Elin och jag 
var med under en dag på konferensen. Temat för årets konferens var ”Gud gör 
något nytt”. Detta är något som har varit kännetecknande för mitt liv det senaste 
året, Gud har gjort mycket nytt i mitt liv. Jag har blivit pappa, flyttat till Vingåker, 
börjat läsa på THS och börjat min tjänst som pastor och föreståndare i Ekback-
skyrkan. ”Gud gör något nytt” är också något som jag bär med mig in i min tjänst 
i Ekbackskyrkan. Jag ser framemot att se vad Gud vill göra framöver i Vingåker, i 
och genom församlingen.  

 

Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty 
han är god, evigt varar hans nåd (Ps 118:28-29). 

 

Jonatan Andersson 
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PROGRAM... 
SEPTEMBER 

SÖNDAG 3 
10.00 VÄLKOMSTGUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Torsten Lager Elin och 
Jonatan Andersson sång. Söndagsskola. 
Kyrklunch 

MÅNDAG 4 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TORSDAG 7 
19.00 BIBELSAMTAL 
Fortsatta samtal om Markusevangeliet 

19.00 SAMTALS/BOKGRUPP 

FREDAG 8 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Gunnel Gustafsson, Stina 
Gustafsson Söndagsskola. Kyrkkaffe, för-
samlingsinformation 

MÅNDAG 11 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

TORSDAG 14 
19.00 BIBELSAMTAL 
Fortsatta samtal om Markusevangeliet 

FREDAG 15 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG  17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson , Lars Andersson, natt-
vard. Kyrkkaffe. 

MÅNDAG 18 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TISDAG 19 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

TORSDAG 21 
19.00 BIBELSAMTAL 
Fortsatta samtal om Markusevangeliet 

FREDAG 22 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 23 
10-16 NFU-SAMLING 
Läs mer på sidan 8 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, kören. Kyrkkaffe 

14.15 CAFE HUMLAN 

MÅNDAG 25 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

TISDAG 29 
14.00 ”TANTLUNK” 

TORSDAG 28 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
19.00 BIBELSAMTAL 
Fortsatta samtal om Markusevangeliet 

LÖRDAG 30 
16.00 KONSERT VÄRLDENS BARN 
Läs mer på sidan 11 

OKTOBER 
SÖNDAG 1 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson,  Örjan Langborg, Simon 
Olsson. Kyrkkaffe 

16.15 TRANEXKURSION 
Samling vid Ekbackskyrkan. Läs mer på sid 9 

MÅNDAG 3 
9.30 AKVARELLGRUPP 

ONSDAG 4 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Pastor Jonatan Andersson talar och sjunger 

TORSDAG 5 
19.00 BIBELSAMTAL 
Fortsatta samtal om Markusevangeliet 

LÖRDAG 7 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Pastor och missionär Walla Carlsson från 
Karlskrona. Läs mer på sidan 6. 
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PROGRAM... 

LÖRDAG 7 
EM-KVÄLL: TASSENATTA 
En mörkerspårning för alla scouter i Sörm-
land Eskilstuna 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Walla  Carlsson,  Inger Wetter, Birgitta 
Thörn. Kyrkkaffe 

MÅNDAG 9 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

FREDAG 13 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 14 
16.00 GRANNFEST  OCH VERNIS-
SAGE 
Läs mer på sidan 9 

SÖNDAG 15  
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Gunnel Gustafsson, Bo 
Sävhammar, nattvard. Kyrkkaffe 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

MÅNDAG 18 
9.30 AKVARELLGRUPP 

FREDAG 20 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 22 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Stina Gustafsson Kyrk-
kaffe 

MÅNDAG 23 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

TISDAG 24 
14.00 ”TANTLUNK” 

TORSDAG 26 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

FREDAG 27 
17.30 KÖRÖVNING 

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 29 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Inger Wetter, kören. Kyrk-
kaffe 

MÅNDAG 30 
9.30 AKVARELLGRUPP 

 

NOVEMBER 
ONSDAG 1 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 

”Sånger om livet” Marita och Bo Sävham-
mar 

LÖRDAG 4 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Örjan Langborg Kyrk-
kaffe 

MÅNDAG 6 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

FREDAG 10 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Lennart Andersson, sång-
grupp. Kyrkkaffe 

14.15 CAFE HUMLAN 

MÅNDAG 13 
9.30 AKVARELLGRUPP 

FREDAG 17 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Lars Andersson, Tor-
sten Lagernattvard. Kyrkkaffe, försam-
lingsinformation 
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KVINNOFRUKOST 7/10 

Gäst: Walla Carlsson Karlskrona, pastor 
och missionär. 

Tema: ”Livet är inte bara en dans.” 

 

”Walla Carlsson är en sjutusan till kvinna, 
en person som alltid tänker mer på andra 
än sig själv”, är ett av omdömena om 
Walla. Walla Carlsson är känd för sitt 
stora hjärta och sitt varma leende. 
Hon tilldelades Karlskronas kommuns 
Demokratipris 2014 för sitt mångåriga, 
oegennyttiga och vida uppskattade arbete 
för människor i nöd och utsatthet, såväl 
här hemma i Sverige som i utlandet. 
Walla Carlsson tvekar aldrig att ställa sig 
på den lilla människans sida och verka för 
humanism, mänsklig värdighet och demo-
krati varhelst det behövs och är nödvän-
digt. 
Walla Carlsson kommer till oss och berät-
tar mer om sitt liv och arbete.Vi får lyssna 
till ett föredrag av en kvinna som på ett 
oegennyttigt, mångårigt och vida uppskat-
tat sätt arbetar bland människor i nöd och 
utsatthet, såväl här hemma i Sverige som 
i Litauen. 

Välkommen till en morgon med guldkant. 
Ingen föranmälan. Frukost 60:- 

Inger Wetter 

MÅNDAG 20 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

TORSDAG 23 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

FREDAG 24 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 26 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
I Västra Vingåkers kyrka. Avslutning av 
”Globala veckan” 

MÅNDAG 27 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TISDAG 28 
14.00 ”TANTLUNK” 
 

DECEMBER 
FREDAG 1 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 2 
15.00 EQUMENIAS JULMARKNAD 
Mer information kommer på hemsidan 

SÖNDAG 3 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Gunnel Gustafsson, 
kören. Kyrkkaffe. 

MÅNDAG 4 
9.30 AKVARELLGRUPP 

ONSDAG 6 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
”Sånger i advent” Inger Wetter och Tor-
sten Lager 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Gunnel Gustafsson. Kyrk-
kaffe 

TORSDAG 14 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 
 

PROGRAM... 

JONATANS ARBETSTIDER 

Jonatan arbetar 75% vilket innebär att 
han inte alltid är tillgänglig. Måndagar och 
lördagar är han alltid ledig. I övrigt ber han 
att få återkomma med sina arbetstider och 
ledigheter. 

FÖRSAMLINGSBOKEN 

Utflyttade: Adam och Jenny Harknäs till 
Sannerudskyrkans församling i Kil. 
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lingen och också omvänt. Det blir en kom-
bination av teori och praktik. Sen kommer 
det naturligtvis också innebära att det tar 
tid och att jag behöver resa en del. 

Tror du att församlingen kan lära sig något 
av ditt lärande? 

- Det hoppas jag. Att kunna ta med kun-
skaper och erfarenheter om det som är 
aktuellt och ny forskning till församlingens 
kontext känns bra. 

Har du några särskilda tankar om hur du 
vill jobba i Ekbackskyrkan? 

Jag har många tankar kring församlingen 
och vad jag vill göra, men det får utkristal-
lisera sig när jag fått lära känna försam-
lingen bättre, säger Jonatan. Arbetet kring 
naturlig församlingsutveckling, NFU, ver-
kar spännande. Men jag måste som sagt, 
sätta mig in mer och mer i församlingen 
innan jag uttalar mig. Det känns gott och 
jag är förväntansfull. 

Pär Lindar  

”En levande församling med ett stort engagemang, många brinner för för-
samlingen. Det finns en mångfald med många olika delar och ett rikt guds-
tjänstliv”. Så vill Jonatan beskriva Ekbackskyrkans församling när jag stör 
honom mitt i arbetet att installera sig på sin arbetsplats i kyrkan med flytt-
kartonger och böcker i en enda röra. Men jag har fått tid att prata med ho-
nom och han har lovat berätta mer om sig själv. 

- Jag kommer från Borås, är 31 år. Gift 
med Elin och vi har en dotter Nike. Sport 
och musik är stora intressen. Jag spelar 
gärna elbas och akustisk gitarr. Jag är 
uppväxt i missionskyrkan i Brämhult utan-
för Borås. Där var jag scout- och tonårsle-
dare, ledde gudstjänster, mm. När jag 
flyttade till Göteborg blev jag engagerad i 
Saronkyrkan genom deras student- och 
unga vuxnaarbete. 

Varför vill du vara pastor är en av mina 
första frågor. 

- Jag har nog haft tankar och funderat 
sedan gymnasiet på att bli pastor, men 
det har varit flera vändor och en process 
innan tanken blommade ut på riktigt och 
jag vågade svara ja på kallelsen. 

- Jag började studera musikhögskolans 
musiklärarlinje och tog lärarexamen 2013 
för arbete med skolans tidigare åldrar och 
undervisat på mellanstadiet i musik, relig-
ion och matte. Men redan under sista ter-
minen på lärarhögskolan förstod jag att 
jag var på väg någon annanstans. Jag 
började läsa teologi och fortsatte med det 
när jag jobbade halvtid som lärare. Samti-
digt fick jag ledaruppdrag i Saronkyrkan i 
Göteborg och fick vara med att utforma 
gudstjänsterna. 

Ser du några likheter mellan lärarjobb och 
din pastorsroll? 

- Ja det finns många. I båda handlar det 
om undervisning och att möta människor 
och följa deras utveckling. Samtalet och 
mötet med människor är centralt i båda 
rollerna. 

Du är ju inte färdigutbildad pastor, utan 
kommer att delta i Equmeniakyrkans pas-
torsutbildning under några terminer. Vad 
kommer det att innebära tror du?- 

- Jag ser det som en fördel att det jag lär 
mig på THS kan jag praktisera i försam-

VEM ÄR VÅR NYA PASTOR? 
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KRISTEN OCH KVINNA 

I samband med kvinnofrukosten 7 ok-
tober kommer styrelsen för Kristen 
och kvinna ha ett styrelsemöte i Ek-
backskyrkan. Vad är då Kristen och 
kvinna? 

Kristen och kvinna startade samtidigt 
som processen med Equmeniakyrkan 
började -  eller som en fortsättning på det 
kvinnonätverk sen många år tillbaka som 
Baptisterna och Metodisterna bedrivit.  
K&K vill  vara en resurs för alla kvinnor 
som tillsammans vill förstå och för-
verkliga vad som menas med att vara 
Kristen och Kvinna idag i vår värld.  

Ett nätverk för kvinnor (och ÄVEN män 
får vara med) som får ingå i en större 
gemenskap både inom Sverige och i värl-
den. Vi vänder oss till människor både 
inom våra församlingar och utanför. 
Ganska ofta i våra små sammanhang, 
om vi så talar om vår kyrka eller vår 
närmaste gemenskap, så mår vi bra att 
veta om att det finns något bortanför 
stadsgränsen och det är vi del av. 

Föreningen har verksamhet i Sverige, 
Litauen, Thailand och Kongo. 

Vi vill vara närmare knutna till Equ-
meniakyrkan och betraktas som en 
naturlig del av vår kyrkas verksamhet 
även om K&K är en egen självständig 
organisation. 

Mer info:  www.kristenochkvinna.org, vår 
Fb-sida (Kristen & kvinna) och fadderpro-
grammets Fb-sida (Kristen och kvinnas 
fadderverksamhet i Thailand). 

Att bli medlem kostar 100 kronor per år    
Bg 803-8382 

Ännu mer information fås genom Sonia 
Nilsson 

Sonia Nilsson 

UPPSNYGGNING AV 
NEDRE ENTRÉN 

Nu har vi kommit en bra bit på väg med 
uppsnyggningen av entrén mot Apoteks-
gatan. Arbetet går framåt steg för steg. 
Plattor vid cykelställ, bänk och soptunnor 
är lagda. Stenbänk med ekplankor är på 
plats. Gabioner som fylls med stenar bil-
dar en mur mot soptunnorna och ytterli-
gare en mur mot trappan ska upp.  

Mycket är gjort men en del är kvar. Mål-
ningsarbetet är en bra bit på väg. En skylt 
över entrén är på gång. Vi har också 
tänkt någon form av plantering vid bän-
ken lika så vid slänten mellan trappen 
och soptunnorna. 

Tack till alla som är med och hjälper till så 
att vi får en fin sidoentré till kyrkan. 

Irene Olsson 

NATURLIG FÖRSAMLINGS-
UTVECKLING 

Naturlig Församlings-
utveckling (NFU) är 
ett redskap för att 
vårda församlingen 
så att den kan "växa i 
alla avseenden",  
Ef 4:15. Den interna-
tionella vetenskap-
liga undersökningen 

som NFU bygger på, vill visa på samban-
det mellan kvalitet och kvantitet. Överty-
gelsen ligger i att vi kristna kan arbeta för 
att förbättra församlingens kvalitet: "Jag 
planterade, Apollos vattnade", som Pau-
lus säger. 

En inspirationsdag med vår handledare 
Hans Sundberg hålls lördagen den 23 
september. Då samlas församlingens 
NFU-grupp och styrelsen i Ekbackskyr-
kan kl. 10.00 – 16.00 

Torsten Lager 
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INFLYTTNINGS- GRANN-
FEST OCH VÄLKOMSTFEST 

Vi bjuder in våra närmaste grannar till fest 
den 14 oktober kl. 16.00. 

Alla är välkomna – både nya och gamla 
grannar. Vi vill lära känna dem – därför 
bjuder vi in till en liten fikafest med både 
underhållning och information om vem vi 
är och vad vi sysslar med. Vi vill presen-
tera vår verksamhet och vad vi gör, både i 
samhället och ut i världen. Vi vill tala om 
att vi har ett budskap till nytta och glädje 
för alla.  

Det är också ett tillfälle för dig som med-
lem att lära känna och få mer kunskap om 
hela församlingens verksamhet. 

Ekbackskyrkan är främst en kyrka - i tiden 
– och ett allaktivitetshus som har en viktig 
roll och funktion i samhället.  

Bo Göran Nilsson 

GRUPPARBETEN 

I Ekbackskyrkan sker mycket av arbete och gemenskap i olika grupper. Grupper som 
utgår från ett intresse, en arbetsuppgift, ett uppdrag eller bara för att man vill träffas i ett 
mindre sammanhang.  

I det tryckta programmet i det här bladet finns flera av gruppernas träffar med, men inte 
alla. Ibland träffas man med kort varsel och på oregelbundna tider. Därför försöker vi att 
uppdatera kalendariet på hemsidan med så aktuella uppgifter som möjligt. Vi uppmanar 
därför alla att regelbundet följa uppdateringar där: ekbackskyrkan.se.  

Några av intressegrupperna som träffas regelbundet 
är:  

• ”Tantlunken” (sista tisdagen i varje månad 14.00).  

• Stickcafé (måndagar 18.30-20.00 varannan ojämn 
vecka) 

• Akvarellgrupp (varje måndag 9.30 – 12.00)  

• Samtalsgrupp kring någon aktuell bok (varannan 
jämn vecka, dag ej bestämd 19.00-20.30)   

• Bibelsamtal kring Markusevangeliet (torsdagar 
19.00-20.30)  

• Kör (övar vissa fredagar 17.30-18.30) 

Om du vill ha med information på hemsidan kontakta 
undertecknad (0703-11 21 21) eller pastor Jonatan Andersson. 

Pär Lindar 

Tantlunken har redan träffats en 
första gång i höst 

TRANEXKURSION 

Över 10.000 tranor brukar under hösten 
samlas och rasta vid Kvismaren innan 
man flyttar vidare söderut. Det är ett fan-
tastisk skådespel att se när tranorna fly-
ger in från omgivningarna och samlas till 
sitt nattkvarter vid Kvismaren. 

Söndagen den 1 oktober kl 16.15 samlas 
alla intresserade vid Ekbackskyrkan för 
gemensam färd till Kvismaren. Där möter 
vi tranexperten Lars Johansson. Ta med 
matsäck. Vi räknar med att var tillbaks i 
Vingåker vid 20-tiden. 

Vill du veta mer kontakta Ove Janerin. 

KONSTUTSTÄLLNING 

I samband med grannfesten har akvarell-
gruppen vernissage på en utställning av 
sin nya och äldre tavlor.  



 

10 

Nu har säsongen dragit igång och de 
flesta lagen har börjat sina träningar. Idag 
har vi  följande lag:  

• Flickor 02/05,  

• Pojkar 02/03,  

• Pojkar 06/07,  

• Pojkar 08/09 

• A-lag herrar.  

• Motionärer 

Det finns även intresse att starta ett lag för 
en yngre grupp flickor och pojkar födda 
2010-11. Där saknar vi dock tyvärr trä-
nare. Brist på tider i sporthallar är också 
ett stort problem som gör att vi inte kan 
utöka vår verksamhet som vi skulle vilja. 

BLI STÖDMEDLEM 

Genom att bli stödmedlem 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. 

EKBACKSKYRKANS IBK  
HEMMAMATCHER HT2017 

06/07 -- Torshälla IBK P06 7 /10 17.00 

06/07 -- IFK Mariefred 15/10 11.30 

F02-05 -- Torshälla IBK 15 /10 13.00 

A-laget - Onyx IBS U 21/10 17.00 

P 02/03 -- IFK Mariefred 22/10 13.00 

P 02-05 -- Katrineholms IBF F03/04  
 29/10 13.00 

A-laget - IFK Gnesta U 4/11 17.00 

06/07 -- Järna SK1 2/11 11.30 

F 02-05 - Strängnäs IBK 12/11 13.00 

A-laget - Flens IBF 18/11 17.00 

Sammandrag 08/09 19/11 11.15 

06/07 – Torshälla IBK P07 19/11 16.30 

P 02/03 -- Onyx IBS 19/11 18.15 

F 02-05 -- Torshälla IBK 26/11 13.00 

P 02/03 -- Telge SIBK 26/11 14.30 

A-laget -- Trosa Edanö IBK U 2/12  17.00 

A-laget - Järna SK U 16 /12 17.00 

Matcherna spelas i Vingåkers sporthall 

Nytt för i år är att klubben har delat upp 
ansvaret så att  ordförande Olle Olsson 
har ett övergripande ansvar för klubben 
och styrelsen arbete, medan ”sportchefer”  
Hans Kauppila har ansvaret för ungdoms-
lagen och Torgny ”Togga” Karlsson för A-
laget.  

Vi har också fått värdefullt stöd av Robert 
Lindman som sköter sponsorkontakter. 
Det är alltså till honom man i första hand 
vänder sig till om man vill sponsra klub-
ben. 

Vi kommer under tidig höst inbjuda till en 
klubbkväll i kyrkan då vi bland annat ger 
möjlighet prova och beställa träningsklä-
der. Vi hoppas också att det ska ge tillfälle 
för föräldrar, barn och ungdomar att lära 
känna Ekbackskyrkan. 

Klubben har många engagerade tränare 
och ledare och vi är oerhört tacksamma 
för den ideella insats och arbete som de 
lägger ner. Men vi behöver fler. Bland 
annat: 

• Tränare/ledare för 2010-11 

• Ansvarig för kiosk (inköp, mm, men 
inte främst att stå och sälja) 

Är du intressera hör av dig till vår kanslist  
Lilian Strömberg 

Pär Lindar 
kassör 

EKBACKSKYRKAN INNEBANDYKLUBB 
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EQUMENIA EKBACKSKYRKAN 

 

Söndagsskolan hade sin första träff den 3 september i samband med Väl-
komstgudstjänsten för Jonatan & familjen. Vi gör som vanligt och planerar några 
söndagar i taget och hoppas att vi kan få till så många träffar som möjligt. Vi 
medverkar även i gudstjänsten med ”Månadens kör”. 

Scouterna träffades första gången den 6 september. Beroende på hur många 
scouter som kommer så blir det 2 eller 3 patruller. Smakprov på höstens pro-
gramrubriker: Karta & kompass, Sjukvård, Chiffer, Mörkerspårning mm. Själv-
klara saker varje höst är Blommornas kväll och Tårttävling.  

Gott & Blandat träffas varannan vecka samma tid som scouterna. De flesta 
gångerna är det pyssel och/eller bakning, dessutom är vi med på Tårttävlingen. 

Fredagshäng träffas varannan fredagskväll. Programmet gör tonåringarna och 
ledarna upp tillsammans. 

Julmarknad kommer det att bli lördagen den 2 
december på eftermiddagen och kvällen. Vi 
återkommer längre fram om tider mm. Alla är 
Välkomna med då detta är ett bra tillfälle både 
att knyta kontakter med barnen och föräldrarna 
i Equmenia och att bidra ekonomiskt till vårt 
barn- och ungdomsarbete. 

Mer information om våra grupper kommer det 
att vara på anslagstavlan i nedre entrén. 

Det är lite knapert på ledarfronten i de olika 
grupperna. Därför är det extra viktigt att ta med 
våra ledare, och de som eventuellt kan tänka 
sig att vara med som ledare, i våra förböner.  

Else-Marie Lyreborg Olsson 

VÄRLDENS BARN 

Årets insamling till Världens Barn är sista helgen i september och 
första helgen i oktober. I år är det 20-års jubileum av insamling-
en. I Vingåker kommer det att bli Konsert i Ekbackskyrkan lör-
dagen den 30 september klockan 16. Det blir medverkan av 
Kulturskolan, barn och ungdomar från Svenska Kyrkan under 
ledning av Carl-Henrik Gustafsson, Los Albanos och en del 
andra grupper. Helena Arnthorsson är konferencié. Fredagen 
den 6 och lördagen den 7 oktober kommer det att stå personer 
med insamlingsbössor runt om på vårt samhälle.                                                                                  

Ta tillfället i akt och bidra till att barnen runt om i världen får det 
bättre. 
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Plats 

för 

adress 

Välkomstgudstjänsten 3 september 


