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I det här numret bl.a.: 

DECEMBER 2017 – FEBRUARI 2018 

• Skogshyddan såld 

• Julkonserter 

• Jul- och missionsfest 

• Lunchandakt med 

soppa 

• Nytt utseende 
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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... 

ETT NYTT NÅDENS ÅR! 

Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. 
Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på 
en ung åsnehingst (Sak. 9:9). 

 

Mycket folk hade samlats i Jerusalem. Judarnas påskhögtid närmade sig och många hade 
vallfärdat dit för att fira påsk tillsammans. Fira den högtid som påminde judarna om hur 
Gud en gång hade befriat deras förfäder från slaveriet i Egypten. Nu väntade man på den 
nye befriaren som skulle befria landet.  

 

Det var strax innan den här högtiden, judarnas påskhögtid, som Jesus gjorde sig redo för 
att tåga in i staden. Han skickade ut två av sina lärjungar för att hämta den åsna som han 
skulle rida in i staden på. Jesus skulle rida in i staden på det sätt som profeten Sakarja 
hade förutsett att messias skulle göra, nämligen i ringhet ridande på en åsna. Messias 
skulle rida in i staden, inte gå in i staden som pilgrimerna annars gjorde. Han skulle rida 
in i staden som en kung. Dock var han inte den kung som folket förväntade sig. 

 

När Jesus närmade sig staden gjorde folket det som man kunde förvänta sig när kungen 
kom ridande – de lade ut sina mantlar och strödde kvistar på vägen. Detta pekade på att 
det var en kunglig procession, ett kungligt intåg. Folket förväntade sig att han, Jesus, 
skulle befria folket på det sätt som vanliga kungar gör. Men för Jesus var vägen en an-
nan. Istället för att rida in som en erövrande messias på en ståtlig kungahäst red han in på 
en åsna. Hans väg för att skapa fred och rättvisa var inte genom vapenmakt utan genom 
lidande. Att Jesus skulle vara den lidande tjänaren som profeten Jesaja skrev om var det 
dock ingen som kunde förvänta sig. Men Jesus kom inte som en vanlig kung utan hans 
sätt att regera var ett annat. Herren hade smort honom ”till att frambära ett glädjebud till 
de fattiga”. Han var sänd att ”förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att 
ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren” (Luk 4). Jesus kom med 
ett glädjebud, ett evangelium. 

 

För oss är detta än idag ett glädjebud som vi får ta del av och glädjas åt. Första advent 
inleder ett nytt år, ett nytt nådens år. Ett nytt år då vi får ta del av den nåd och den befri-
else som Jesus gjorde möjlig för oss genom sitt lidande. När Jesus red in i Jerusalem 
visste han vad som väntade honom men han var beredd att gå vägen genom döden på 
korset för vår skull, för att vi skulle få liv. Mitt i allt det som sker i advents- och juletid 
får vi stanna upp och påminna oss om detta - att Jesus kom med ett glädjebud till oss och 
att vi, lika mycket nu som då, får ta del av ett nytt nådens år från Herren. 

Jonatan Andersson 
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PROGRAM... 

 

DECEMBER 
SÖNDAG 3 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Gunnel Gustafsson, 
kören, Ulrika och Patrik Janerin. Kyrkkaffe. 

MÅNDAG 4 
9.30 AKVARELLGRUPP 

ONSDAG 6 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
”Sånger i advent” Inger Wetter och Torsten 
Lager 

FREDAG 8 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Örjan Langborg. Kyrkkaffe 

ONSDAG 13 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

ONSDAG 20 
18.00 ANDAKT I JULVECKAN 
Jonatan Andersson 

TORSDAG 21 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
12.00 LUNCHANDAKT MED JULMAT 

JULDAGEN 25 
7.00 JULOTTA 
Jonatan Andersson, sånggrupp.  
Tänd ett ljus - insamling till Equmenia-
kyrkans internationella arbete 

 

JANUARI 
NYÅRSDAGEN 1 
18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I  
EKBACKSKYRKAN 
Enrique Diaz, Jonatan Andersson 

LÖRDAG TRETTONDAGEN 6 
18.00 TRETTONDAGSANDAKT 
Jonatan Andersson 

SÖNDAG 7 
16.00 JUL OCH MISSIONSFEST 
Jonatan Andersson, Gunnel Gustafsson. Jul-
gröt. 
Tänd ett ljus - insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete 

TORSDAG 11 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 

FREDAG 12 
17.30 KÖRÖVNING 
19.00 FREDAGSHÄNG 

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Else-Marie Lyreborg Olsson, 
Aina Amdersson. Hembjudarfika. 

MÅNDAG 15 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 BOKGRUPP 
18.00 KORSKYRKAN INBJUDER TILL 
UNDERVISNINGSKVÄLL 
Tema bön och fasta. 

TORSDAG 18 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 

FREDAG 19 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 21 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Lars Andersson, Simon 
Olsson. Barnvälsignelse, nattvard. 
Kyrkkaffe. Församlingsinformation. 

Julkonserter 
Widén - Strand - Poppe 
med WM-kören och Mikael Riesebeck 

 
Fredag 15  kl 19.00 
Lördag 16  kl 16.00 och 19.00 
Söndag 17 kl 16.00 
 
Förköp av biljetter: tickmaster.se 
OKQ8 Vingåker 0151-102 60 
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PROGRAM... 

MÅNDAG 22   
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

FREDAG 26 
19.00 FREDAGSHÄNG 

MÅNDAG 29 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 BOKGRUPP 

TISDAG 30 
14.00 TANTLUNK 
18.30 EQUMENIAS ÅRSMÖTE 
 

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 programmet.  

FEBRUARI 
TORSDAG 1 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 

FREDAG 2 
17.30 KÖRÖVNING 

LÖRDAG 3 
18.00 KONSERT OCH GLASSCAFÉ 
Vingåkers ungdomskulturstipendiat Lisa 
Hellmark sjunger. 

SÖNDAG 4 
10.00 ÅRSHÖGTID OCH ÅRSMÖTE 
Jonatan Andersson, Inger Wetter, Kören. 
Kyrklunch 

MÅNDAG 5 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Björn Wilhelmsson berättar om Vingåkers 
historia. 

TORSDAG 8 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 

FREDAG 9 
17.30 KÖRÖVNING 
19.00 FREDAGSHÄNG 

LÖRDAG 10 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Anna-Lena Geiron Widen 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Stina Gustafsson, 
Torsten Lager. Kyrkkaffe. 

Ekumeniska böneveckan 

Måndag 22 

12.00 Sopplunch i V Vingåkers kyrka 

Tisdag 23 

8.30 Tidebön i Ekbackskyrkan. Frukost 

Onsdag 24 

8.50 Morgonbön i V Vingåkers kyrka. 
Frukost 

19.00 Veckomässa i V Vingåkers kyrka. 
Te och macka 

Torsdag 25 

12.00 Sopplunch i Österåkers försam-
lingshem 

18.30 Körövning ekumenisk kör i Kors-
kyrkan 

Fredag 26 

12.00 Lunchandakt med soppa i  
Ekbackskyrkan 

18.00 Sinnesrogudstjänst. Inleder böne-
natt, V Vingåkers kyrka. Te och macka. 

Söndag 28 

10.00 Ekumenisk gudstjänst i Kors-
kyrkan 



 

6 

MÅNDAG 12 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 BOKGRUPP 

TISDAG 13 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

TORSDAG 15 
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 

FREDAG 16 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 18 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Örjan Langborg, Elin 
och Jonatan Andersson. Nattvard. Kyrk-
kaffe. 

MÅNDAG 19  
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

TORSDAG 22 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 

FREDAG 23 
19.00 FREDAGSHÄNG 

SÖNDAG 25  
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Gunnel Gustafsson, Bo 
Sävhammar. Kyrkkaffe 

MÅNDAG 26 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 BOKGRUPP 

TISDAG 27 
14.00 TANTLUNK 
18.00 ÅRSMÖTE VKR I EKBACKS-
KYRKAN 
 

MARS 
TORSDAG 1 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 

FREDAG 2 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 4 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Else-Marie Lyreborg 
Olsson, kören. Kyrkkaffe. 

MÅNDAG  
18.30 STICKCAFÉ 

ONSDAG 7 
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP 
Pär Lindar visar film om flyktingmottag-
ningen på Kjesäter under 2:a världskriget. 

TORSDAG 8 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 

Bibelhelg 10-11 mars 

med Korskyrkans och Ekbackskyrkans 
nya pastorer, Enrique Diaz och Jonatan 
Andersson 

Lördag 10 i Korskyrkan  

16.00 och 18. 00, med servering mellan 
samlingarna 

Söndag 11 i Ekbackskyrkan 

10.00 GUDSTJÄNST 
Enrique Diaz, Jonatan Andersson. Kyrk-
kaffe. 

STÄMMER PROGRAMMET? 

Programmet här i församlingsbladet är 
preliminärt. Mycket kan hända från no-
vember när programmet görs till mars då 
den här perioden slutar. Det är svårt att 
uppdatera den tryckta texten och därför 
stämmer inte alltid uppgifterna i bladet.  

Ta därför som vana att gå in på vår hem-
sida och titta i den kalender som finns. 
Längst ner på första sidan hittar du den. 
Den uppdateras så fort någon förändring 
sker i programmet. 

www.ekbackskyrkan.se 
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FÖRSAMLINGSBOKEN 

Nya medlemmar: 
Jonatan Andersson 3/9 
Elin Andersson 3/9 
Simon Olsson 19/11 
Sanna Olsson 19/11 

Avlidna: 
Isa Johansson 24/11 

LEDIGA PLATSER  

Ekbackskyrkan söker:  

3 personer till "cafe-verksamheten"  

2 personer till "mixerbordet"  

3 personer som lokalvårdare.  

Lönevillkor:  

Arbetaren är värd sin lön.  

Tillträde:  
omedelbart efter årsmötet i febr. 2018  

För vidare information och ansö-
kan: kontakta valberedningens ordfö-
rande  Lennart Andersson 0151-
12462, 070-5611945  

Välkommen med din ansökan! 

PS Vi har flera intressanta uppdrag att 
söka. Kontakta Stina, Ingegerd, Olle 
eller Lennart A. DS 

ÅRSMÖTE 

Varje årsmöte är ett nytt vägval, där vision 
och riktlinjer får en avgörande betydelse 
för församlingens framtid. 

Så var med i de viktiga 
besluten i vårt årsmöte. 

Vårt årsmöte äger rum 
söndagen den 4 febru-
ari 2018.  

Vi börjar med att fira gudstjänst klockan 
10.00, därefter årsmöte med avbrott för 
gemensam lunch. 

Välkommen I Jesu namn! 

Torsten Lager 

HEMBJUDARFIKA  

Efter gudstjänsten den 14 januari  är det 
hembjudarfika. Det innebär att några i 
församlingen inbjuder till kyrkkaffe i hem-
men. Slumpmässigt får gudstjänstbesökar-
na tilldelat  till vilket hem man ska. 

Vi du var en av dem som bjuder? Hör av 
dig till pastor Jonatan minst en vecka in-
nan. 

JULKONSERTER 

För nionde året i rad kommer paren 
Widén och Poppe-Strand att arrangera 
julkonserter i Ekbackskyrkan.  

I år är temat ”resor” och gästartist är Mi-
kael Riesebeck, som bland annat medver-
kade i förra årets TV-julkalender, ”Selmas 
saga”, som pappa Traskvist. WM-kören 
och parens barn medverkar också. Som 
vanligt kommer Ekbackskyrkans pastor, i 
år för första gången Jonatan Andersson, 
att läsa julevangeliet.  

Det blir fyra konserter fredag till söndag. 
Biljetter kan köpas på OKQ8 eller via tick-
net.se. 200:- vuxna, 100:- skolungdom. 
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KONSERT MED LISA HELL-
MARK OCH GLASSCAFÉ! 

Lördagen den 3 februari gästas vi av Lisa 
Hellmark som tillsammans med band 
kommer att ha en konsert i Ekbackskyr-
kan. Lisa tilldelades kultur- och fritids-
nämndens ungdomskulturstipendium 
2017 för hennes ambitioner inom sång 
och musik. Just nu studerar hon till mu-
siklärare vid Musikhögskolan i Malmö. 
Efter konserten fortsätter kvällen med 
glasscafé för ungdomar och unga vuxna. 

NYTT UTSEENDE 

Nu är uppfräschningen av entrén mot 
Apoteksgatan i det närmaste klar. Pricken 
över i är den nya ljusskylten. Den använ-
der Equmeniakyrkans logotyp och typ-
snitt. Att vi använder den är en del i att vi 
vill visa samhörighet med och identifieras 
med Equmeniakyrkan som samfund men 
också med andra kyrkor som tillhör Equ-
meniakyrkan. 

Av den anledningen kommer vi också att 
succesivt byta ut vår nuvarande logotype 
också i andra sammanhang. Ett första 
sådant byte är framsidan på det här för-
samlingsbladet som fått ett nytt utseende. 

KVINNOFRUKOST 
 10 FEBRUARI 

 Gäst är Diakon Annalena Geiron Widén. 

”Diakon Annalena 
Geiron Widén i V. 
Vingåkers försam-
ling blev utsedd till 
Solstråle i Katrine-
holms-Kuriren i 
augusti i år och vi 
är många som 
tycker det var ett 
bra val. 

Hon beskriver sig som en professionell 
medmänniska med Gud i ena handen och 
människan i den andra. Annalena är dia-
kon i dess rätta bemärkelse, hon ser den 
lilla människan och bryr sig om de svaga. 
Säkert präglades hennes tidigare yrkes-
banor av hennes sätt att möta människor 
då hon arbetat som  skyddsingenjör, lä-
rare och specialpedagog. Nu som diakon 
har hon en arena där hon på ett annat 
sätt får jobba med hela människan.  

Annalena har ansvarat för kyrkans sin-
nesrogudstjänster under åtta år, en guds-
tjänstform där vem som helst kan känna 
sig hemma, och där hon är otroligt upp-
skattad.   

Vi vill alla höra mer om denna intressanta 
person och har därför bjudit in henne till 
en Kvinnofrukost. 

Välkommen till en morgon med guldkant! 

Inger Wetter 

LUNCHANDAKT MED 
SOPPA  

Varje torsdag kl. 12 med start vecka 2 är 
alla varmt välkomna till att fira andakt i 
Ekbackskyrkan. Efter andakten serveras 
gratis soppa i samarbete med matakuten. 

JUL OCH MISSIONSFEST 

Traditionsenligt inbjuder Ekbackskyrkan 
till jul– och missionsfest i anslutning till 
trettonhelgen, söndag 7 januari kl 16. 

I år har vi ingen extern talar utan kommer 
att få information om och samtala kring 
Equmeniakyrkans internationella arbete 
genom de filmer och informationsmaterial 
som finns. Det kommer också att bli mer 

lättsamt program och vi 
äter julgröt tillsam-
mans. 

Vi gör också insamling 
till Equmeniakyrkans 
internationella arbete . 
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KAPELLET SKOGSHYDDAN HAR BYTT ÄGARE. 

 

Fredagen den 17 novem-
ber fick Skogshyddan, 
Skogen 1:6 nya ägare. 
De nya ägarna är väl 
förankrade i Österåker.  

Eftersom kapellet såldes 
i befintligt skick med alla 
inventarier, finns förhopp-
ning om att det kommer 
att bevaras. 

Österåkers Friförsamling 
hade 1918, under fyrtio 
år som gått sedan bildan-
det 1878, växt och hade 
cirka 150 medlemmar  
 

utspridda över hela socknen. Visst tog man sig gärna till Missionshuset i kyrkbyn, men 
kommunikationerna genom fordon och telefoner var i stort sett obefintliga. Av praktiska 
skäl grupperades medlemmarna efter boende i s.k. Kretsar, varav Skogens krets var en. 
Inom kretsarna hölls ibland s.k. Stugmöten i hemmen, men visst skulle det vara enklare 
att inbjuda andra om man hade en lokal på närmare håll. 

Så i protokollet från församlingsmötet söndagen den 19 september 1920 står det i § 6  

”Andra söndagen i oktober hålles invigningsfest i nya samlingslokalen Skogshyd-
dan i Skogens krets, som uppförts under förlidna sommar” 

Det som är speciellt med Skogshyddan, är det som möter besökaren när han kommer in, 
nämligen fondmålningen. Den är målad av Johan August Johansson, Katrineholm 1925. 
Johan August utbildade sig till yrkesmålare. Han målade både hus och vackra tavlor. Han 
gjorde fondmålningar i åtskilliga kapell och missionshus, de flesta tyvärr borta på grund 
av ombyggnad och ägarbytet. Den målning som finns i Skogshyddan föreställer en herde 
med får och har texten: 

”Mina får lyssna till min röst och jag kän-
ner dem och de följa mig” 

Denna fondmålning har fotograferats av, och 
kommer efter retuschering sättas upp i Ek-
backskyrkan. 

Lördagen den 2 maj 1992 sände Sveriges 
Television en Helgmålsbön från Skogshyddan 
inför ”Herdens söndag”, producerat av Per 
Söderberg och medverkan av pastor Fredrik 
Wernheden. 

En del av ovanstående text har tidigare ned-
tecknats av Carin Klintemyr. 

Torsten Lager 

En bild från ett möte i Skogshyddan med  
efterföljande kaffekorgsfikande 
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A-laget har under hösten haft sin bästa 
säsong och vunnit flera matcher. De ligger 
nu på tredje plats i serien med samma 
poäng som de två första lagen. GRATTIS! 

Framgångarna har också lett till en bra 
publiktillströmning och fin stämning i hal-
len.  

A-laget har också gjort bra reklam för sina 
matcher inte minst genom sin Facebook-
sida: Ekbackskyrkan IBK A-lag. Följ dem 
där! 

 

Snart är höstterminens träningar och mat-
cher slut. Vi kan se tillbaks på en bra pe-
riod.  

Ungdomslagen har gjort bra ifrån sig och 
träningarna har gått bra. Vi har idag 4 
ungdomslag:  

Flickor 02/05  

Pojkar 02/03 

Pojkar 06/07 

Pojkar 08/09 

Ledare och tränare finns till alla lagen.  

De äldsta pojkarna har något lite antal 
spelare vilket ibland kan bli besvärligt vid 
matcher. 

Ett lag i åldersklassen 10/11 är på väg att 
starta förutsatt att vi får tränare och hallti-
der.  

Bristen på halltider är det största proble-
met för klubben. Vi kan inte få de tider 
som vi behöver. Träningstiderna blir inte 
bra och vi skulle behöva fler positioner. 
Bland annat innebär bristen på tider att vi 
inte kan starta ytterligare tjejlag för yngre 
tjejer. 

Glädjande är också att vi ökat intäkter från 
sponsorer vilket inneburit att vi kunnat 
köpa nya matchställ till lagen. 

EKBACKSKYRKANS IBK 

KOMMANDE HEMMAMATCHER 

Preliminära tider 
A-laget Järna SK U Vingåkers Sporthall  2017-12-16 17:00 
P 06/07 Onyx IBS P06 Vingåkers Sporthall  2018-01-07 11:30 
P 06/07 Pershagens SK Vingåkers Sporthall  2018-01-14 11:30 
F 02/05  Malmköpings IBF Vingåkers Sporthall  2018-01-21 13:00 
P 02/03 Torshälla IBK Vingåkers Sporthall  2018-01-21 14:30 
F 02/05  Järna SK Vingåkers Sporthall  2018-01-28 13:00 
P 06/07 Nykvarns IF P07 Kvarnängshallen,  
  Högsjö    2018-02-04 13:00 
A-laget Onyx IBS U Vingåkers Sporthall  2018-02-10 17:00 
P 02/03 IFK Gnesta Vingåkers Sporthall  2018-02-11 11:30 
P 02/03 IFK Mariefred Vingåkers Sporthall  2018-02-18 13:00 
A-laget IFK Gnesta U Vingåkers Sporthall  2018-02-24 17:00 

A-laget gläds åt sina framgångar 
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EQUMENIA EKBACKSKYRKAN: 

Lite om vad som hänt i Equmenia Ekbackskyrkan under hösten: 

Scouterna har under hösten fått flera nya medlemmar. En del har 
anmält sitt intresse via scouternas hemsida och vi tycker det är viktigt 
att finnas med där. Ett uppskattat inslag som vi har haft varje höst 
under många år är ”Blommornas kväll”. Det är när scouterna går hem 
till de äldre i vår församling – dessa besök är mycket uppskattade 
både av scouterna och de som vi besöker.                              

Några av våra scouter var med på Tassenatta en lördagskväll i okto-
ber. Patrullen med de yngre scouterna kom på en hedervärd andra-
plats och det var de mycket stolta över. Vi hade även mörkerspårning 
i ”Folkparksskogen” en kväll. De äldre scouterna hade lagt spåret och 
gjort kontrollerna, vi avslutade med korvgrillning vid vattentornet. 

Gott o Blandat har haft en del gemensamma 
program med scouterna. Annars har de mest 
pysslat och bakat. Det är en liten men trogen 
grupp av barn som är 6-8 år.   

Scout och Gott o Blandat avslutar sin termin 
med att ha Julfest den 6 december och startar 

vårterminen igen den 31 januari 2018. 

Söndagsskolan har träffats de flesta söndagar under hösten. Vissa gånger har gruppen 
av barn varit mycket stor och det är inspirerande för församlingen att söndagsskolan 
finns med på gudstjänsterna. Vi har även medverkat med ”Månadens kör” eller någon 
annan sång. 

Fredagshäng har träffats varannan fredag kl 19-22. Det är en trogen 
grupp som har träffats för olika program som tårttävling, övernattning, 
bakning och fixa kyrkkaffe, musikkväll mm.  

Vår önskan är att tonåringarna ska trivas i kyrkan och känns i Ekback-
skyrkan är deras kyrka. 

 

Vill du bli en i vårt ledargäng? Vi behöver tillskott i den gruppen – vissa 
gånger är det ”lite tunt”.     

Else-Marie Lyreborg Olsson 
ordförande 

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

våra ledare! 

SOCIAL MEDIER 

Som församling vill Ekbackskyrkan nå ut 
till så många som möjligt. Som ett komple-
ment till de fysiska mötena använder vi 
Internet. Framförallt når vår Facebooksida 
många, allt från 100 besökare till närmare 
2000 per inlägg. Vi har ca 100 ”följare” 
som får våra inlägg direkt i sina ”flöden”, 
det borde kunna bli många fler.  

Genom att aktivt gilla, dela och inbjuda 
vänner kan du som redan är följare/gillare 
sprida våra inlägg. 
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Plats 

för 

adress 

GE EN GÅVA SOM KAN FÖRÄNDRA LIV.  

Under Equmeniakyrkans internationella insamling mellan 1:a advent och 31 januari ge du 
bort en liten väska med ”ett recept på goda gärningar”. 

I kyrkan kan du hämta väskan och ”receptet”. 
Betala in den summa du vill ge. Vik ihop väs-
kan. Fyll i receptet. Lägg det i väskan och ge 
bort den i jul. 

 
Om väskorna tar slut i din församling, kan du 
beställa fler genom att mejla 
info@equmeniakyrkan.se. Uppge namn och 
adress. 
Pengarna du ger går till Equmeniakyrkans 
internationella arbete i 30 länder. 

 

Det här räcker pengarna till 

100 kr: Räcker till en bibel till någon i Azerbadjan där biblar inte finns att köpa fritt. 
200 kr: Räcker till att vaccinera 20 barn mot barnsjukdomar som är dödliga i Kongo. 
300 kr: Räcker till hygienpaket för en behövande barnfamilj (blöjor, barnkläder med mera.) 
500 kr: Räcker till matpaket för en månad till en familj i Syrien/Libanon. 


