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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... 

"Mitt hjärta är rastlöst tills det finner sin vila i dig, o Gud" skrev kyrkofa-
dern Augustinus. 

Just är vi inne i fastetiden. Det är en period som är en förberedelsetid in-
för den kommande påskhögtiden. Det är en tid då vi följer med Jesus på 
hans vandring ut i öknen där han sattes på prov och fastade under fyrtio 
dagar och fyrtio nätter. För Jesus var detta en förberedelsetid inför hans 
kommande uppdrag.  

I öknen fastade Jesus un-
der fyrtio dagar, han av-
stod från någonting för 
att skapa utrymme för 
något annat. Denna möj-
lighet har vi också under 
fastan. Vi har också möj-
lighet att avstå från 
någonting för att skapa mer utrymme för något annat i våra liv, mer ut-
rymme för relationen med Gud.  

Den amerikanske religionsfilosofen James K.A. Smith har skrivit en bok 
som heter "You are what you love" - Du är det du älskar. Han menar att 
vi människor framförallt är älskande varelser, som drivs av det vi älskar 
och begär. Att vi framförallt är “lovers”. Smith menar att det är det som 
vi älskar som mest av allt formar oss.  

Under fastetiden får vi stanna upp och fundera på vad som är viktigt i 
våra liv och vad vi prioriterar. Vi får fundera på vad det är vi älskar och 
vad vi låter forma oss. Det finns så mycket olika saker i vårt samhälle, så 
många olika röster som vill forma oss, som vill ha vår uppmärksamhet. 
Vi ges en möjlighet under fastan att stanna upp hos den rösten som har 
skapat oss, hos Gud som Augustinus menade är den som stillar vår rast-
löshet och ger vårt hjärta ro och låta den rösten vara den som mest av allt 
formar oss. 

Allt gott! 
Jonatan Andersson  
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PROGRAM... 

MARS 

MÅNDAG 12 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TORSDAG 15 
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BOKGRUPP  
Möte med Markus. Se sidan 7 
19.00 BIBELSAMTAL 
Apostlagärningarna 

SÖNDAG 18 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Inger Wetter, Torsten 
Lager. Kyrkkaffe  

14.15  CAFÉ HUMLAN, HUMLEGÅR-
DEN 
17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

MÅNDAG 19 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

ONSDAG 21 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSEN 

TORSDAG 22 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BIBELSAMTAL 
Apostlagärningarna 

FREDAG 23 
19.00 FREDAGSHÄNG 

SÖNDAG 25 
15-17 PÅSKKAFÉ 
17.00 KONSERT 
”Påskens drama i en poppig tappning” Elin och 
Jonatan Andersson, Tove Lindman. 

Läs mer på sidan 11 

MÅNDAG 26 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TISDAG 27 
14.00 TANTLUNK 

TORSDAG 29 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
18.00 GETSEMANESTUND MED NATT-
VARD 
Gemensamt med Korskyrkan 

LÅNGFREDAG 30 
10.00 GUDSTJÄNST 
Gemensam med Korskyrkan, Enrique Diaz, 
Jonatan Andersson. Nattvard. 

 

APRIL 
PÅSKDAGEN 1 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Jonatan Andersson 

TORSDAG 5 
12.00 –14.00 LUNCHGEMENSKAP MED 
SOPPA 
Jushua Saksberg, piano och Roger Fredman, 
flöjt spelar. Läs mer på sidan 9 

19.00 BIBELSAMTAL 
Apostlagärningarna 

FREDAG 6 
17.30 KÖRÖVNING 
19.00 FREDAGSHÄNG 

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, Torsten Lager, Roger 
Fredman, Aina Andersson. Kyrkkaffe. 
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PROGRAM... 

SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Mats Larsson, Elin Andersson. Barnvälsig-
nelse. Bön och offer för pastors och diakon-
utbildningarna. Kyrkkaffe. 

MÅNDAG 9 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TORSDAG 12 
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19,00 BOKGRUPP  
Möte med Markus. Se sidan 7 

19.00 BIBELSAMTAL 
Apostlagärningarna 

FREDAG 13 
17.30 KÖRÖVNING 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Gunnel Gustafsson, Simon 
Olsson. Kyrkkaffe. Församlingsinformation 

MÅNDAG 16 
9.30 AKVARELLGRUPP 
18.30 STICKCAFÉ 

ONSDAG 18 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSEN 

TORSDAG 19 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 

FREDAG 20 
17.30 KÖRÖVNING 
18.00 INNEBANDYKLUBBENS AV-
SLUTNINGSFEST 
Läs mer på sidan 10 

LÖRDAG 21 
9.00-12.30 STÄDDAG 
Läs mer på sidan 7 

SÖNDAG 22 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Örjan Langborg. Natt-
vard. Insamling till mission i Sverige. Hem-
bjudarfika. 

MÅNDAG 23  
9.30 AKVARELLGRUPP 

TISDAG 24 
14.00 TANTLUNK 

ONSDAG 25 
18.00 GUDSTJÄNST MED ALLA 
ÅLDRAR. 
Equmenia inbjuder till gudstjänst och ge-
menskap med scouterna och Gott och 
blandat  

TORSDAG 26 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19,00 BOKGRUPP  
Möte med Markus. Se sidan7 

FREDAG 27 
17.30 KÖRÖVNING 

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

MÅNDAG 30 
9.30 AKVARELLGRUPP 

 

MAJ 
TORSDAG 3 
12.00 –14.00 LUNCHGEMENSKAP 
MED SOPPA 
PRO-sångarna. 

FREDAG 4 
19.00 FREDAGSHÄNG 

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Gemensam med Mariakyrkans församling. 
Rimon Murad, Else-Marie Lyreborg Ols-
son. Nattvard. Utgångskollekt  till Syrien. 
Kyrkkaffe 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
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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. 

MÅNDAG 7 
9.30 AKVARELLGRUPP 

 

10-12 KYRKO-
KONFERENS I 
GÄVLE 
Läs mer på sista si-
dan. 

TORSDAG 10 
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rut Casserfelt, Torsten Lager. Kyrkkaffe 

MÅNDAG 14 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TISDAG 15 
18.00 FÖRSAMLINGSSTYRELSEN 

TORSDAG 17 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 

FREDAG 18 
19.00 FREDAGSHÄNG 

LÖRDAG 19 
9.00 KVINNOFRUKOST   
Tema: ”Romernas vandring till Sverige” 
Gäst: Kipa Blomerus. 
Läs mer på sidan 9 

PINGSTDAGEN 20  
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Elin Andersson. Kyrk-
kaffe. 

MÅNDAG 21 
9.30 AKVARELLGRUPP 

TORSDAG 24 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
19.00 BOKGRUPP  
Möte med Markus. Se sidan 7 

SÖNDAG 27.  
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Gunnel Gustafsson, Ebba 
Ajax. Kyrkkaffe. 

TISDAG 29 
14.00 TANTLUNK 

TORSDAG 31 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 
 

JUNI 
LÖRDAG 2 
9.00-11.00 FÖRSAMLINGS- 
FRUKOST 
Undervisning och församlingsmöte. 
Läs mer på sidan 7 

SÖNDAG 3 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Inger Wetter, Ulrika 
Janerin, Patric Janerin. Nattvard. Kyrk-
kaffe. 

TORSDAG 7 
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA 

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Helena Arnthorsson, Örjan Langborg. 
Sång av ungdomar. Kyrkkaffe 

TISDAG 12  
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSEN 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Else-Marie Lyreborg 
Olsson. Kyrkkaffe.  
Församlingsinformation 

PROGRAM... 



 

 
7 

EKBACKSKYRKANS  
NYHETSBREV 

I vår har vi i Ekbackskyrkan börjat att 
skicka ut ett digitalt nyhetsbrev med info 
om olika evenemang och saker som hän-
der i församlingen. Missa inte att anmäla 
dig till detta för att ta del av regelbunden 
info från församlingen.  

Du hittar ett anmälningsformulär på Ek-
backskyrkans hemsida under fliken om 
oss - nyhetsbrev.  

Självklart kan du också anmäla ditt in-
tresse till vår pastor Jonatan. 

GEMENSAM  
STÄDDAG I KYRKAN 

Lördagen den 21 april kl. 9-12:30 har vi 
en gemensam städdag i kyrkan. Alla som 
vill är varmt välkomna att vara med och 
vårstäda kyrkan. Dagen börjar klockan 9 
och vi håller prelimi-
närt på till ca 12:30. 
Under städningen 
kommer vi också att 
fika tillsammans - 
det blir med andra 
ord en härlig dag då 
vi tillsammans får ta 
hand om vår kyrka 
och njuta av god 
gemenskap med 
varandra.  

NYFIKEN PÅ BIBELN? 

Vill du veta mer om Bibeln och kristen tro? 
Det finns möjlighet att få vara med i en 
grupp som träffas för att läsa och prata 
om livet och vad Bibeln har att säga oss 
om det.  

Vi är några stycken som ser fram emot att 
få vara med i en sådan grupp.  

Anmäl gärna ditt intresse till:  
sannamolsson@outlook.com 

Stina Gustafsson 

VÅRENS  
FÖRSAMLINGSMÖTEN 

Söndagen den 18 mars kl. 17.00 har vi 
församlingsmöte. Ett av ärendena är ett 
förslag att ge Lilian Strömberg möjlighet 
att arbeta 50%, 20 tim/vecka (idag är 
tjänsten 25%) från 1april. Tjänsten kom-
mer fortsatt att vara en trygghetsanställ-
ning. 

Lördagen den 2 juni kommer vi ha en 
”församlingsfrukost” mellan 09.00 – 
11.00. Vi börjar med kaffe, te och fralla. 
Det som sedan följer är undervisning, 
samtal och förhandlingar. Låt oss pröva 
om detta skulle kunna vara ett bra sätt att 
flera skulle kunna vara med på ett för-
samlingsmöte. 

Bed för dessa samlingar. 

Torsten Lager  

LUNCHANDAKT  
MED SOPPA 

Vi har nu hållit på ett tag med 
”lunchandakt med soppa” varje torsdag. 
Jag tror att det fyller ett behov som finns I 
vårt samhälle. Många människor är en-
samma och längtar efter att få möjlighet 
att prata med någon och inte minst äta 
tillsammans. Här har du en unik möjlighet 
att söka upp någon som är ensam och 
bjuda med personen till lunchandakten. 
Det handlar om att skapa tillit, visa att vi 
bryr oss.   

Torsten Lager 

NY CHANS ATT  
STUDERA MARKUS 

Bokgruppen som samlas varannan tors-
dag börjar med en ny bok torsdagen den 
15:e mars. Då kommer vi att studera 
Linda Alexanderssons ”Möte med Mar-
kus”, samma bok som 
en annan grupp läste 
under hösten. Nu får 
du alltså en  nhy 
chans att fördjupa dig i 
Markusevangeliet. 
Välkommen. Vill du 
vara med kontakta 
Margareta Johansson, 
076-569 63 30 eller 
vår pastor Jonatan 
Andersson. 

mailto:sannamolsson@outlook.com
tel:%20+46765696330
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FÖRSAMLINGSBOKEN 

Avliden:  

Elsa Lindblad 12 december 

Barnvälsignelse: 

Märta Olsson 21 januari, dotter till Sanna 
och Simon Olsson 

 

EKBACKSKYRKANS  
ÅRSMÖTE 

Söndagen den 4 februari hade Ekback-
skyrkan sitt årsmöte. Ett längre referat om 
detta finns att läsa på Ekbackskyrkans 
hemsida. 

INSAMLINGAR 

Under våren är det två insamlingar till 
Equmeniakyrkans gemensamma arbete. 

Den 8 april 2018 
är det bön- och 
offerdag för pas-
tors- och  
diakonutbild-
ningen.  Genom 
ditt bidrag inve-
sterar vi i framti-

den genom 
att se till att våra 
blivande pasto-
rer och diakoner 
får den utbild-
ning de förtjänar.  

22 april 2018 är 
nästa insamling då det är bön och offer-
dag för mission i Sverige. Då har du 
möjlighet att ge en gåva för att bland an-
nat stödja tillkomst av nya församlingar i 
så kallade församlingsplaneringar. 

Ge dina gåvor i gudstjänsterna eller på  

Bankgiro: 900-3286   
Swish: 123 900 32 86 .  
Märk inbetalningen POD eller SVERIGE 

SKOGSHYDDANS  
ALTARTAVLA  

I samband med försäljningen av Skogs-
hyddan fotograferade Örjan Langborg 
altartavla i kapellet. Fotografiet finns nu 
utskrivet i storformat och kommer att sät-
tas upp på lämpligt ställe i Ekbackskyrkan. 

I församlingsbladet sommaren 2015 skrev 
Carin Klintemyr om altartavlan: 

”Det som är 
speciellt med 
Skogshyddan, 
är det som 
möter när man 
kommer in, 
nämligen fond-
målningen. 
Den är målad 
av Johan Au-
gust Johans-
son, Katrine-

holm 1925. Johan August föddes i Pe-
larne socken i Småland 1865. 1871 gick 
flyttlasset till Hedby (Heby) i Dillnäs sock-
en i Södermanland. 1917 flyttade han till 
Katrineholm. Johan August utbildade sig 
till yrkesmålare. Han målade både hus 
och vackra tavlor. Han gjorde fondmål-
ningar i åtskilliga kapell och missionshus, 
de flesta tyvärr borta på grund av om-
byggnad och ägarbyten. Den målning, 
som finns i Skogshyddan föreställer en 
herde med får och har texten: 

Mina får lyssna till min röst och jag känner 
dem och de följa mig.” 

Var tavlan ska sättas upp är ännu inte 
bestämt. Om du har förslag, hör av dig till 
estetkommittén. 

Pär Lindar 
EKBACKSKYRKAN  
PÅ INSTAGRAM 

Nu fortsätter Ekbacks-
kyrkan att nå ut till fler 
via så kallade sociala 
medier. Nu kan du följa 
oss också på Insta-
gram. Sedan tidigare 
finns vi på Facebook. 
På vår hemsidas första 
sida finns ikoner med länkar till dessa 
medier. 
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LUNCHGEMENSKAP 12-14 

Första torsdagen I april är det premiär för 
”lunchgemenskap 12 – 14”. Samlingen 
ersätter ”öppen gemenskap” som har fun-
nit under många år. Samlingen startar 
med program I kyrksalen. Sedan serveras 
gratis soppa. Vi kommer att ha lotteri där 
pengarna går till vår fadderverksamhet I 
Thailand. 

Gemenskapen avslutas med kaffe. 

Programmet för våren är: 

Torsdagen den 5 april blir det en musika-
lisk upplevelse. Medverkande är på piano 
Jushua Saksberg och flöjt Roger fredman. 

Torsdagen den 3 maj gästas vi av PRO-
sångarna. 

Torsten Lager 

KVINNOFRUKOST 

Lördag 19 maj Kl. 09.00 – 11.00 är det 
dags för kvinnofrukost.  

Tema: ”Romernas vandring till Sverige” 

Gäst: Kipa 
Blomerus. 

Kipa blev utsedd 
till Årets vardags-
hjälte 2015 på 
Finlandsinstitutet 
i Stockholm, när 
hon arbetade 
som pedagog på 
Forum för le-

vande historia i Stockholm. Kipa 
Blomerus lägger mycket tid och energi på 
volontärarbete och har sitt fokus på 
romska flickors möjligheter att skaffa sig 
ett yrke och komma in på arbetsmark-
naden i Sverige. Hon stödjer flickor att 
kombinera yrkeslivet och sin kultur.  

Utmärkelsen ”Årets sverigefinne” delas ut 
till personer som under det gångna året 
har gjort betydelsefulla insatser som har 
lyft fram sverigefinskhet och sverigefinska 
frågor genom kulturhandlingar eller något 
annat anmärkningsvärt som berört 
många, spridit glädje och kraft. Vardags-
hjälte är en person som sätter guldkant på 
andras vardag. 

Välkomna till en morgon med guldkant!  

Inger Wetter 

KONFIRMATION  
HÖSTEN 2018 

I höst kommer vi att starta en konfirmat-
ionsgrupp i Ekbackskyrkan. Konfirmationen 
riktar sig till dig som går i årskurs 8 och är 
en grundkurs i kristen tro anpassad för ton-
åringar. Oavsett hur mycket eller hur lite du 
vet sedan innan om kristen tro finns det 
alltid mer att upptäcka. En stor del av 
undervisningen sker i samtalet i mindre 
grupper, där det är högt i tak och alla åsik-
ter får uttryckas. Man behöver inte vara 
döpt eller kristen för att vara med, utan 
närvaro är det enda kravet. Genom konfir-
mationen vill vi hjälpa dig att fundera på 
livets frågor  

”Vem är jag? Vad tror jag på? Vad är me-
ningen med livet?”. 

 Mer info kommer inom kort på Ekbackskyr-
kans hemsida och facebooksida. 

Jonatan Andersson 

PREDIKAN PÅ NÄTET 

På försök kommer vi att lägga ut predik-
ningar på vår hemsida. Du når dem via 
menyvalet ”Om oss” → ”Predikan”.  

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte lägga 
upp hela gudstjänsterna direkt på nätet. 
Men du kan beställa en inspelning som vi 
kan skicka till dig via e-post. Det gör du 
under menyvalet ”Om oss” → 
”Gudstjänst”. 

Det finns fortfarande möjlighet att låna 
hem CD-skivor med inspelning av guds-
tjänsterna 

Pär Lindar 
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FAMILJEKVÄLL OCH  
AVSLUTNINGSFEST 

Fredag den 20 april kl 18.00 kommer in-
nebandyklubben att ha en festlig avslut-
ning av säsongen.  

Förutom medaljutdelning blir det förtäring 
och kanske också lite underhållning. 

Alla är välkomna även du som inte är 
aktiv i klubben 

EKBACKSKYRKANS IBK 

Ekbackskyrkan har nu blivit ett begrepp som 
inte bara står får vår kyrka och församling. I 
folkmun och i lokalpressen är det lika ofta sy-
nonymt med vårt herrlag i innebandy. I och 
med att det gått så bra för laget har såväl 
publiktillströmningen som skrivandet i tidning-
arna ökat. I skrivande stund ligger laget på 
uppflyttningsplats till division 2. En viktig avgö-
rande match återstår. Ekbackskyrkan är numer 
etablerad och respekterad också inom idrot-
tens värld. 

Även om vi är glada för herrlagets framgångar 
är det våra ungdomslag som är klubbens viktigaste del. Vi vill ge barn och ungdomar en 
bra fritid och en möjlighet att röra på sig och inte minst ha roligt. Idag har vi fyra lag: tre 
pojklag 08/09, 06/07, 02/03, och ett flicklag  02/05.  

Tränarna rapporterar om stor entusiasm och glädje i alla lag även om segrarna i matcher-
na inte alltid kommer. Ett bra exempel på detta är det äldsta pojklaget 02/03 som förra 
säsongen vann i stort sett alla matcher men som i år inte vunnit en enda. Ska vi inte lägga 
ner, tyckte tränarna, men det tyckte inte spelarna. De ÄLSKAR att spela ändå.  

Tjejerna visar också stor glädje i sitt lag, men deras största problem är att många fler 
skulle vilja vara med. Det medför stor spridning i åldrar och utveckling vilket inte alltid är 
så bra. Dessutom finns inte fler träningstider i sporthallen för att kunna starta nya lag. 

Föräldrarengagemanget är också värt att nämna. Utan den insats som de gör med skjut-
sar, att stå i kiosken vid matcher och alla andra praktisk saker skulle det vara svårt att få 
allt att fungera.  

Pär Lindar 

BLI STÖDMEDLEM 

Stöd innebandyklubben genom att bli 
stödmedlem. Du kan scanna koden ne-
dan och swisha 125:-. 123 640 11 94 
Eller så kan du betala samma belopp till 
bankgiro 407-2864 

KONTAKT KOMMUNEN 

Tillsammans med några andra idrottsför-
eningar har innebandyklubben initierat ett 
möte med kommunen för att få tillstånd 
en utbyggnad av sporthallskapacitet för 
att möta de behov föreningarna har 

 Ett första möte hade vi  den 26 februari 
med god uppslutning av både politiker 
och tjänstemän från kommunen. 

Vi ser fram emot fortsatt dialog. 
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EQUMENIA EKBACKSKYRKAN: 

 

Ett nytt år med Equmenia Ekbackskyrkan 
har börjat.  

Söndagsskolan  
träffas de flesta söndagar i samband med gudstjäns-
ten. Det är en inspiration för församlingen att barnen 
finns med och sjunger tillsammans med oss. 

 

Gott o& Blandat  
har en liten trogen grupp på ca fem barn som träffas 
varannan vecka och pysslar och leker.    

 

Scouterna: 
I vår har det börjat nya scouter nästan varje gång. Det är jätteroligt men vi 
är lite för få ledare för att det ska fungera bra – ett problem som behöver 
lösas. Onsdagen den 25 april kl 18 hoppas vi att vi ses. Då inbjuder vi er 
alla att vara med! 9-10 maj planerar vi att ha Hajk vid kyrkan. Då kommer 
vi att sova i militärtält eller inomhus i kyrkan.  

Else-Marie 

Fredagshäng:  
Varannan fredag fylls Ekbackskyrkan av tonåringar som har fredagshäng tillsammans. 
Kvällarna innehåller lekar, fika och andakt. Som ledare är vi ödmjuka inför alla kloka tan-
kar och funderingar våra tonåringar bär på. Vi som ledare växer av att få äran att umgås 
med dessa fina tonåringar.  

Elin och Jonatan 

 

 

PÅSKCAFÉ 

25 mars kl 15-17 är det åter dags för  
Påskcafé med gott hembakat fikabröd. 
Det blir försäljning av lotterier. Akvafrell-
gruppen ställer ut sina målningar 

Klockan 17 blir det konsert med temat 
”Påskens drama i en poppig tappning” 
med Elin & Jonatan Andersson och Tove 
Lindman.  

Alla intäkter går till Equmenia i Ekbacks-
kyrkans arbete bland barn och unga 

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

för våra ledare! 
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för 

adress 

EQUMENIAKYRKANS  
KYRKOKONFERENS I GÄVLE 10-12 MAJ 

Temat för kyrkokonferensen är  

Ett i Kristus – en kyrka för 
alla där Paulus ord om att ing-
en är jude eller grek, slav eller 
fri, man eller kvinna, utgör 
grunden (Gal 3:28). 

Så här skriver man i inbjudan 

”Equmeniakyrkan är med alla 
sina församlingar alltmer mång-
kulturell, i bred mening. Vi vill 
vara en kyrka för hela livet, för fler. Vi vill gemenskap i olikhet, vi vill vara välkomnande. 
Vi har bildat en ekumenisk kyrka för vi tror att enhet är möjlig och för att vi tror att det är 
det Jesus ber om (Joh 17:21). Vi vill erbjuda gemenskap i en värld som trasar sönder. Att 
välkomna innebär att bereda plats, att vara beredd att flytta på sig själv en smula så att 
rum skapas. Att välkomna innebär att ge av sig själv och att pröva nya vägar. 

När vi fortfarande är en ny kyrka har vi särskilt stora möjligheter att våga nytt, både i ut-
tryck, kultur, på nya platser men också i faktisk verksamhet. Navet för allt vi är gestaltas i 
gudstjänsten, när vi i såväl kyrkokonferens som hemma i våra församlingar bryter bröd, 
delar och ger vidare, när vi ber, läser ordet, samlas och sänds. I gudstjänsten är alla, 
utan undantag, välkomna. 

När vi möts på kyrkans bredaste mötesplats får vi be, samtala, inspireras och fördjupas 
på temat Ett i Kristus – en kyrka för alla. Vi får förtrösta på att Gud Jesus Kristus möter, 
utmanar, kallar ihop, formar och sänder, att Gud Helig Ande är med och att Gud som 
allas Skapare fortsatt ger liv och anda åt allt. 

Välkomna!” 

Ekbackskyrkan har rätt att sända två ombud, men alla även icke-ombud är välkomna. 
Det brukar vara en fin upplevelse och värt att rekommendera att försöka delta. Ekbacks-
kyrkans ombud är Elin Sönnerfors och Elin Andersson, vår pastor Jonatan Andersson 
kommer också att delta. 


