
 

 
1 

 

Aktuellt från  

I det här numret bl.a: 

 

HÖSTEN 2018 
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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  
 

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. 076-313 99 03  

 

 

 

 
 
 

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... 

VEM ÄR MIN NÄSTA? 

I Lukasevangeliet finns berättelsen om en laglärd man som möter Jesus. Efter att de sam-
talat en stund frågar mannen Jesus vem som är hans nästa, vem det är som han förväntas 
älska. När Jesus får frågan svarar han som han ofta gör, nämligen med att berätta en lik-
nelse.  

En man var på väg från Jerusalem till Jeriko. På vägen blir han överfallen av rövare. De 
sliter av honom alla kläderna, misshandlar honom och lämnar honom nedslagen vid väg-
kanten. Där ligger han. Lämnad och övergiven.  

När mannen ligger där vid vägkanten kommer det flera personer och passerar förbi, per-
soner som man kunde förvänta sig skulle stanna upp och ta hand om honom. Först kom-
mer det en präst. Den här prästen borde stannat upp och tagit hand om mannen, men 
prästen väljer att vika åt sidan och passera vidare. Trots att mannen ligger där, misshand-
lad och övergiven. 

Nästa person som kommer är en levit, också han en person som förväntades stanna upp 
hos den misshandlade mannen. Men även denne väljer att passera förbi.  

Tillslut kommer det en Samarier förbipasserande på vägen. Det var ingen som förväntade 
sig att Samariern skulle stanna upp och ta hand om mannen. Men Samariern gör det 
oväntade och väljer att stanna upp eftersom han fylls av medlidande. Han går fram till 
mannen och tar hand om mannens sår. Han plåstrar om honom, tar med honom till 
närmsta värdshus och betalar värden som har värdshuset för att han ska ta hand om man-
nen. Den här samariern väljer att ge av sin tid, energi och ekonomi för att ta hand om den 
här mannen. Samariern visar vad det innebär att älska sin nästa. Han visar för oss vad det 
innebär att vara någons nästa.  

Vem är din nästa? Vem har du i din omgivning som du utmanas att se och älska? 

Jag drömmer om att Ekbackskyrkans församling ska vara en gemenskap som genomsy-
ras av kärleken till vår nästa. En gemenskap där vi visar varandra barmhärtighet. En ge-
menskap som det talas om i Vingåker som en kärleksfull gemenskap som människor 
attraheras av och längtar efter. In i den gemenskapen har vi alla något att bidra med.  

Hälsningar 

Jonatan 
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PROGRAM... 
 

SEPTEMBER 
SÖNDAG 16 
GEMENSKAPSDAG PÅ HJÄLMAR-
GÅRDEN 

TISDAG 18 
18.30 STICKCAFÉ 

FREDAG 21 
17.30 KÖRÖVNING 
Ingemar Haglund leder övningen inför 
gudstjänsten den 23:e september 

SÖNDAG 23 
10.00 GUDSTJÄNST 
Gunnel Gustafsson, kören medverkar med 
sång och tal. Kyrkkaffe 

TISDAG 25 
14.00 TANTLUNK 

ONSDAG 26 
18.30 STYRELSEMÖTE 

TORSDAG 27 
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

LÖRDAG 29 
16.00 KONSERT VÄRL-
DENS BARN 
I Västra Vingåkers kyrka.  
Läs mer på sidan 9 
 

SÖNDAG 30 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Örjan Langborg, Else-Marie 
Lyreborg Olsson. Kyrkkaffe 

 

OKTOBER 
TISDAG 2 
18.30 STICKCAFÉ 

TORSDAG 4 
12.00 LUNCHGEMENSKAP 12-14 

LÖRDAG 6 
9.00 FÖRSAMLINGSFRUKOST 
Undervisning och förhandlingar 9-11. Läs 
mer på sidan 6 

SÖNDAG 7 
10.00 GUDSTJÄNST 
Henrik Örnberg, Jonatan Andersson, ungdo-
mar sjunger. Konfirmanderna presenteras. 
Barndop, sång av Sofia Rydberg. Kyrkkaffe 
Läs mer på sidan 8  

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Akvarellgruppen ansvarar. Kyrkkaffe 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Humlegården 

TISDAG 16 
18.30 STICKCAFÉ 

TISDAG 23 
14.00 TANTLUNK 

TORSDAG 25 
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 28 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Inger Wetter. Bo Sävhammar. 
Kyrkkaffe 

TISDAG 30 
18.30 STICKCAFÉ 

 
 

EKUMENISK HÖSTKONFERENS 
20-21 OKTOBER 

LÖRDAG 20 
17.00 SAMLING MED JOAKIM HA-
GENIUS 
Servering 

SÖNDAG 21 
10.00 GUDSTJÄNST 
Joakim Hagerius, Jonatan Andersson, natt-
vard. Kyrkkaffe 

Läs mer på sidan  8 
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PROGRAM... 

NOVEMBER 
TORSDAG 1 
12.00 LUNCHGEMENSKAP 12-14 

LÖRDAG 3 
10.00 ALLHELGONAGUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Else-Marie Lyreborg 
Olsson, Torsten Lager. Kyrkkaffe 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Bibelgruppen ansvarar. Kyrkkaffe 

TISDAG 13 
18.30 STICKCAFÉ 

FREDAG 16 
17.30 KÖRÖVNING 
Torsten Lager leder övningen inför  första 
advent  

SÖNDAG 18 
10.00 GUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Elin Sönnerfors, ung-
domar sjunger, nattvard. Hembjudarfika. 

FREDAG 23 
17.30 KÖRÖVNING 
Torsten Lager leder övningen inför  första 
advent  

SÖNDAG 25 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Plats meddelas senare 

TISDAG 27 
18.30 STICKCAFÉ 

FREDAG 30 
17.30 KÖRÖVNING 
Torsten Lager leder övningen inför  första 
advent  

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. 

 

DECEMBER 
SÖNDAG 2 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Jonatan Andersson, Örjan Langborg, kö-
ren, Ingegerd och Roger Fredman. Kyrk-
kaffe. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Humlegården 

LÖRDAG 8 
EQUMENIAS JULMARKNAD 
Tider meddelas senare, se annonsering 
och uppgifter på hemsidan, Facebook och 
Instagram. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

SÖNDAG 9 
17.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST 
Vi sjunger julens sånger tillsammans. 
Glöggmingel. 

SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST 

TORSDAG 20 
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
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Fredagshäng fixar kyrkkaffe 

Öppen gemenskap 

Sön-

Renoverad entré 

1:a advent 

Kvinnofrukost 

Sluta aldrig drömma! 
Försiktighet är en dygd, sägs det. 

Jag tror tvärtom - vi måste ha visioner - och drömma mer. 

Vi måste våga mer - och tänka större tankar!  

Vi måste våga gå utanför boxen. Vi har inget att var rädda 
för! 

Församlingen lever och utvecklas - bara så länge vi dröm-
mer.  

Drömmen blir aldrig utopisk - så länge den lever - i ditt eget 
hjärta. 

Den som slutar fantisera och drömma har redan börjat dö.  

Vi måste leva i förnyelsens och visionens skapande dröm. 

Men, det är som med kärlek - drömmen måste konkretise-
ras. 

Tänk bara stora tankar - om församlingen. Sluta aldrig att drömma. 

Om fem år är min församling både levande och större - i alla avseenden. 

/ Bo Göran 

FÖRSAMLINGENS FÖRNYELSE, UTVECKLING OCH VÄXT. 

Vi har haft två församlingsfrukostar, i början 
av juni och nu i september där vi tillsam-
mans har samtalat om församlingens ut-
veckling. Det har varit mycket god närvaro. 

De frågor vi ställts inför har varit och är: vill 
vi en utveckling? Vilka resurser har vi? Hur 
gör vi? Vilka utvecklingsgrupper är möjliga? 

Det är ändå så att det inte i första hand är 
fråga om att starta nya grupper och aktivite-
ter utan våga titta på de grupper som vi har 
och se om det är något vi kunde göra an-
norlunda. Det kan t.ex. handla om guds-
tjänstens utformning, varför firar vi guds-
tjänst och för vem? Vilka människor når vi 

och vilka vill vi nå? 

Det som är avgörande för en utveckling är om vi är ”medvetna efterföljare till Jesus.” Je-
sus sade: ”Följ mig” (Mark. 1:7) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas försam-
lingen varje dag. Jesus Kristus är centrum och vi vill att församlingen dras in mot och strä-
var mot centrum, och låter sig formas av församlingens Herre.  

Det enda sättet att påverka och utveckla är att göra rätt saker idag. All förändrings- och 
utvecklingsarbete i Guds församling börjar med bön. Där kan vi alla vara med.  

Utmana dig själv genom att ta mer tid för bön och bibelläsning. 

Gud välsigne Dig! 

Torsten Lager 
Ordförande 

Tomt på kyrkbacken!  
Hur blir den full av kyrkobesökare? 
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FEM TYCKER TILL 

Hur vill du att Ekbackskyrkan utvecklas och ser ut om fem år?  

Den frågan ställde jag till några av deltagarna på församlingsfrukosten den 9 september. 
Det är ingen lätt fråga och jag vet inte heller om jag fick några raka svar på den. Men flera 
tankar och idéer delade de fem, som jag frågade, med sig av. Här nedan kan du läsa fyra 
av personernas tankar. Den femte, Bo Göran Nilsson, valde att dela med sig sina tankar i 
bild och text som du kan se på föregående sida. 

Vilka är dina tankar? På nästa församlingsfrukost den  6 oktober, fortsätter samtalen om 
Ekbackskyrkans utveckling. Ta chansen att föra fram dina tankar då! 

Pär Lindar 

Dagmar Gustafsson 

Det jag vill är att vi hittar metoder för att få fram vad kristen tro är 
för människor utanför kyrkan, när man inte längre har med sig kun-
skaper utan bara förutfattade meningar om vad det innebär. 

Så önska jag att vi får engagerade människor som verkligen har 
tron i grunden i sina liv och prioriterar den, när det finns så mycket 
annat att välja.  

 

Lennart Andersson 

Några tankar/förslag på utveckling av församlingens arbete: 

Hemgrupper. "Dagisgrupp med nyblivna föräldrar". Kontaktperso-
ner till vänner som av skilda anledningar har svårt att besöka våra 
olika sammankomster. Utveckla vår kontaktyta inom social me-
dier. (Här behövs nog viss utbildning) Utveckla musiklivet. 

Vi får inte vara rädda för att upphöra med vissa verksamhetsgre-
nar, om intresset/behovet avtar. Bättre att "skjuta prick än ha-
gelskurar" 

Simon Olsson 

Min önskan är att gudstjänsten ska bli en samling för många rös-
ter, från olika generationer och något som speglar samhället.  

Att vi kan nå människor som inte brukar gå i kyrkan, människor 
som kanske ser att  man inte passar in. Att församlingen kan fånga 
in och formas efter dem 

Samuel Gustafsson 

Det jag skulle vilja och som skulle vara roligt  vore om vi inte kände 
några gränser  mellan  församlingen, barn och ungdomsarbetet 
och innebandyklubben. Att det skulle var naturligt att röra sig mel-
lan föreningarna och att vi hjälper varandra.  
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EKUMENISKA  
HÖSTKONFE-

RENSEN 

Den 20-21 oktober 
arrangerar Ekback-
skyrkan, i samarbete 
med Vingåkers kristna 
råd, årets ekumeniska 
höstkonferens. Konfe-

rensen hålls i Ekbackskyrkan och vi kom-
mer att få besök av Joakim Hagerius som 
är opinionsredaktör på tidningen Dagen. 
Joakim håller i en samling på lördagen kl 
17 då vi också fikar tillsammans samt 
medverkar i den ekumeniska gudstjäns-
ten på söndagen. 

HÅLL DIG UPPDATERAD 

För att hålla dig uppdaterad om vad som 
händer i i Ekbackskyrkan så rekommen-
derar vi dig att följa oss på vår Facebook-
sida, Instagram eller vår hemsida 

FÖRÄNDRADE  
TRADITIONER 

Under våren införde vi lunchandakter 
med soppa på torsdagarna. Tyvärr 
blir det under hösten bara första tors-
dagen varje månad som vi erbjuder 
sopplunch. Då med ett längre pro-
gram ”Lunchgemenskap 12-14”. 

Under 9 år har paren Widén, Strand-
Poppe arrangerat julkonserter i Ek-
backskyrkan. Nu har man beslutat att 
flytta kommande konserter till Folkets 
park, så det blir inga julkonserter i 
Ekbackskyrkan i år. Däremot planerar 
vi en allsångskväll den 9 december 
då vi tillsammans får sjunga julens 
sånger. 

HEMBJUDARFIKA 

Efter gudstjänsten den 18 november är 
det ”hembjudarfika” då några i försam-
lingen bjuder på kyrkkaffe i sina hem. 
Genom  att dra en färgad lapp får du veta 
vem du bjuds in till . 

Om du vill var en 
av dem som bju-
der, meddela vår 
pastor Jonatan 
Andersson det, 
senast i veckan 
före gudstjänsten. 

KONFIRMATION I  
EKBACKSKYRKAN 

I höst börjar årets konfagrupp sin konfir-
mationsläsning. Söndagen den 7 oktober, 
då vi firar barn och ungdomsgudstjänst, 
presenteras konfir-
manderna i guds-
tjänsten. Ta chan-
sen att vara med 
på detta tillfälle då 
vi som församling 
får möta konfirman-
derna och hälsa 
dem välkomna till 
vår gemenskap. 

Jonatan Andersson 

MARKUS RUNT PÅ  
90 DAGAR 

Så heter den andaktsbok som Equ-
meniakyrkan och Equmenia gett ut i 
samband med ”Markusåret”.  

”Om du vill läsa Bibeln är Marku-
sevangeliet bra att doppa tårna i. 
..eller perfekt att djupdyka i.” Skriver 
man på baksidan av boken 

Nu finns den i ett större antal i kyrkan 
och du kan köpa den för 20:- stycket. 
Kanske det kan var en bra present att 
ge bort till arbetskamrater, grannar, 
släkt och vänner. 
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VÄRLDENS BARN 

Årets insamling till Världens Barn är sista 
helgen i september och första helgen i ok-
tober. I Vingåker finns det en lokalkommitté 
med de olika deltagande organisationerna 
som gör insamlingen i samarbete med Ra-
diohjälpen. Det kommer att bli Konsert i 
Västra Vingåkers kyrka lördagen den 29 
september kl 16. Det blir medverkan av 
olika lokala förmågor. Inträdet är 100 kro-
nor för vuxna och gratis för barn/
skolungdomar, då ingår även fika i priset.                                                               

Vi kommer att stå utanför olika affärer i 
samhället fredagen den 5 och lördagen den 
6 oktober och ”skramla bössa”. Hoppas att 
du kan bidra med din tid en timma under 
fredagen eller lördagen och hjälpa till, det 
kommer att finnas en lista i Ekbackskyrkan 
eller så pratar ni med någon av oss. 

Helena Arnthorsson och  
Else-Marie Lyreborg Olsson 

PRAKTISK  
UNDERHÅLLSARBETE 

En så stor fastighet som Ekbackskyrkan 
kräver en hel del underhållsarbete. 

Just nu när detta skrivs rensas hängrännor. 
vindskivor byts ut och sockeln tvättas och 
skrapas för att få ny färg och kulör. Samti-
digt görs  de stenplattor som legat mot 
sockeln rena och läggs om. 

Tur att vi har många arbetsvilliga pension-
ärer. 

VALBEREDNINGSARBETE 

Valberedning har startat sitt arbete inför 
nästa år. Man har samtalat med en del 
personer och kommer att överlägga med 
styrelsen om vilken ledningsfunktion för-
samlingen ska ha. En enkät kommer 
också att delas ut till alla som har något 
uppdrag där med man får svara på hur 
bra man trivs med sitt uppdrag.  

Sammankallande är Olle Olsson och öv-
riga i ledamöter är Simon Olsson, Elin 
Andersson och Karl-Gunnar Fagerström 
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EKBACKSKYRKAN INNEBANDYKLUBB 

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 

Tuff säsongstart 

Tyvärr har inte säsongstarten börjat  fullt 
så bra som vi önskat. Flera problem har 
dykt upp:  

• Det har varit omöjligt att få de halltider 
som vi önskat.   

• Eftersom vi inte fått ihop tillräckligt 
många deltagare i P 06/07 laget har vi 
varit tvungna att lägga ner det. 

• Vi har fortfarande inte fått tag på trä-
nare till  ett av flicklagen 

Trots motgångar ser vi ändå ljust på fram-
tiden och vi har ju många spelare och 
engagerade ledare som brinner för inne-
bandy och klubben. 

Våra lag 

Det här är de lag som kommer att spela 
den här säsongen: 

• Mixlag 10/12 

• P 08/09 

• F02/05 

• Utvecklingslag 

• A-lag 

Herrlaget 

A-laget har förberett sig för spel i division 
2. Division 2-spelet ställer nya krav på 
både spelare, tränare och klubben.  Vi 
hoppas på en bra säsong. 

Utvecklingslag 

Vi har i år också startat ett s k utvecklings-
lag som bl a består av spelare som förut 
spelat i pojklag, men som ännu inte plat-
ser i a-laget. De kommer att spela i divi-
sion 3. 

Matchinramning 

Förutom det rent sportsliga hoppas vi på 
att inramningen av vår hemmamatcher 
ska bli riktigt trevliga och inbjudande. Vi 
hoppas på stor publiktillströmning. 

Hemmamatcherna ger ett viktigt tillskott till 
kassan genom kioskförsäljning. Vi kom-
mer också i höst börja att sälja Sverigelot-
ter som en extra intäktskälla. 

Vi behöver fler som kan hjälpa till i kios-
ken, som matchvärdar eller som stöd för 
arrangemangen. Vill du ställa upp hör av 
dig till Lilian på kansliet eller underteck-
nad. 

Pär Lindar 
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EQUMENIA EKBACKSKYRKAN: 

 

Söndagsskolan startade sin termin i samband med Uppstartsgudstjänsten 26/8. Vi 
gläds åt våra barn och de har flitigt deltagit i gudstjänsterna med flera sånger. Just nu har 
vi lite problem att få ledare, men vi som håller på gör så gott vi kan så att det ska bli sön-
dagsskola de flesta söndagar – barnen är viktiga! 

Scouterna startade sin termin den 29/8. Vi kommer att vara 
ute mycket under början av terminen, vi har både gjort olika 
aktiviteter på kyrktomten och i Tennisparken. Om vi har möjlig-
het så kommer vi att åka på årets höjdpunkt: Tassenatta och 
försvara vår andraplats från förra året. Innan dess blir det gi-
vetvis en mörkerspårning så vi får träna våra kunskaper. 
”Blommornas kväll” är också ett återkommande inslag under 
hösten – så ni som är över 80 kan se fram mot ett besök… 

I slutet av november blir det julpyssel och förberedelse för 
Julmarknaden. Gruppen som heter ”Gott o Blandat” ligger 
vilande tills vidare, mycket beroende på att vi inte har ledare 
men de barn som varit med i gruppen ingår numera i scouter-
na och det känns bra. Även i denna grupp är vi lite tunt med 
ledare men som goda scouter så kämpar vi på. Ledare är Jo-
hanna Bolin, Gunnel Gustafsson, Olle Olsson och Else-Marie 
Lyreborg Olsson. 

Fredagshäng startade sin termin fredagen den 7/9, men redan innan 
dess så hade några av dem medverkat i en gudstjänst med sång o mu-
sik. Tonåringarna kommer att träffas varannan vecka för olika program-
punkter. 

Else-Marie Lyreborg Olsson 

 

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

TRADITION SOM HÅLLER 

Equmenias traditionella julmarknad 
hålls i år den 8 december. Som van-
ligt blir det ett brett utbud av lotterier, 
bröd och hantverk mm till försäljning. 
Servering av kaffe, saft och lussekat-
ter. Utomhus kommer korv och glögg 
att säljas. 

Marknaden avslutas som vanligt med 
luciatåg och samling i kyrksalen.  

Varor till lotteier, bröd, mm och annat 
mottages tacksamt. 

Exakta tider meddelas senare. 
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Plats 

för 

adress 

 

Tore Littmarck 
Psalmer & Sånger nr 820 

Gud, tack för hösten med den 
klara luften, de vackra, lysande 
färgerna, den nyplöjda åkern 
och den mognande frukten.  

Du som är densamme både 
höst och vår, hjälp oss att 
mogna i vår tro, stärkas i vårt 
hopp och få en djupare kärlek 
till dig och varandra.  

Amen  


