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Aktuellt från  

I det här numret bl.a: 

VÅREN 2019 

• Klimatfasta 

• Diakonutbildningen 

• St Georgsfirande 

• Allsångsgudstjänst 

• Innbandyklubbens  
säsongsavsluting 

• Framtidsgrupp 

• Kvinnofrukost 
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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: 
vakant 
 

Kassör: 
Birgitta Carlsson 
Tel. 0151-550021 
E-post:  
birgitta.vr43@gmail.com  

Equmenia Ekbackskyrkan 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro:5360-5903 
Swish: 123 181 95 15 
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... 

 

Just i skrivande stund påbörjas årets fastetid som är en tid av förberedelse för 
påskens drama. Det är en tid då vi får följa Jesus exempel, han som själv befann 
sig i öknen under 40 dagar. En tid då vi får påminna oss om det som Jesus har 
gjort för oss, när han gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och nytt 
liv. En tid då vi får påminna oss om kärlekens väg i en många gånger splittrad 
värld. 

Fastans huvudverb är att avstå. Det handlar om att avstå från någonting för att få 
del av någonting annat. Det man avstår från behöver inte med nödvändighet vara 
någonting dåligt men det man vinner eller vill uppnå är någonting bättre. Fastan 
är också en tid för fördjupning och reflektion. 

I Equmeniakyrkan har man detta år valt att ha en gemensam klimatfasta. Årets 
fasta handlar om att avstå från någonting som skadar miljön för att tillsammans 
verka för en bättre och mer hållbar värld. Med utgångspunkt i att människan är 
skapad till Guds avbild som en del av skapelsen och förvaltare över den, vill Equ-
meniakyrkan uppmuntra oss till att vara med i klimatfastan för den här världens 
skull. 

Det är framförallt tre områden som särskilt lyfts fram. Det första området är våra 
resor. Hur transporterar vi oss i vår vardag? Det andra området är mat. Äter vi 
mat som är hållbar? Det tredje området är konsumtion. Vad väljer vi att konsu-
mera i våra liv? 

Söndagen den 10 mars påbörjar vi tillsammans klimatfastan i söndagens guds-
tjänst. Hoppas att du också vill vara med och delta i klimatfastan för den här värl-
dens skull. 

Jonatan Andersson 
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PROGRAM... 
 

MARS 
SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
”Fastan i vår tid” grupp om sina tankar om 
fastan, Jonatan Andersson. Ungdomar 
sjunger. Insamling till pastors– och diakon-
utbildningen. Söndagsskola. Kyrkkaffe  

TORSDAG 14 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
Avdelningar Liljan/Lunden 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Inger Wetter, Elin och  Jo-
natan Andersson. Nattvard. Söndagsskola 
Kyrkkaffe. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Elin och Jonatan Andersson 

FREDAG 22 
17.30 POP-UP-KÖRÖVNING 
Läs mer på sidan 9 

19.00 FREDAGSHÄNG 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, ”Pop-up”-kör. Hembjudar-
fika. 

SÖNDAG 31 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Else-Marie Lyreborg-
Olsson. Söndagsskola Kyrkkaffe 

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE 
Läs mer på sidan 8 

APRIL 
TORSDAG 4 
12-14 LUNCHGEMENSKAP 
Gäst: Torgerd Jansson 

FREDAG 5 
19.00 FREDAGSHÄNG 

SÖNDAG 7 
16.00GUDSTJÄNST 
Besök av pastor Bengt Freed och kör, solis-
ter och musiker från Östanåskyrkan i Kö-
ping, Torsten Lager. Kyrkkaffe. 

ONSDAG 10 
17-20 INNEBANDYKLUBBENS  
AVSLUTNING I SPORTHALLEN 
Läs mer på sidan 10 

TORSDAG 11 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
Avdelning Skäret 

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Avslutning klimatfasta, Jonatan Andersson, 
Torsten Lager. Söndagsskola. Kyrkkaffe 

LÅNGFREDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN 
Torsten Lager. Nattvard 

PÅSKDAGEN 21 
10.00 GUDSTJÄNST 
Enrique Diaz, Torsten Lager, Bo Sävhammar. 
Kyrkkaffe. 

Gemensamt med Korskyrkans församling 

ONSDAG 24 
18.00 ST GEORGSFIRANDE 
Scouterna inbjuder  läs mer på sidan 11 

SÖNDAG 28 
10.00 GUDSTJÄNST 
Gunnel Gustafsson, Sånggrupp. Bön och 
offerdag mission i Sverige.  Kyrkkaffe 

VALBORGSMÄSSOAFTON 30 
VALBORGSFIRANDE  
HJÄLMARGÅRDEN 
Vårtal av Jonatan Andersson 
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PROGRAM... 

MAJ 
TORSDAG 2 
12-15 LUNCHGEMENSKAP 

FREDAG 3 
19.00 FREDAGSHÄNG 

LÖRDAG 4 
9.00 KVINNOFRUKOST 
Gäst: Caroline Helmersson-Olsson.  
Läs mer på sidan 9 

SÖNDAG 5 
11.00 GUDSTJÄNST I MARIAKYRKAN 
KATRINEHOLM 
Rimon Murad. Nattvard. 

Samling för samåkning vid Ekbackskyrkan 
10.15 

TORSDAG 9 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
Avdelningar Liljan/Lunden 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Inger Wetter, kvintett: Carin 
och Ove Janerin, Annika och Pär Lindar, 
Inger Olsson. Söndagsskola. Dagmar Gus-
tafsson bjuder på kyrkkaffe. 

14.15 CAFÉ HUMLAN 
Kvintetten  

SÖNDAG 19 
15.30-16.45 EFTERMIDDAGSKAFFE: 
”TVÅ HÅRDA OCH EN MJUK” 
17.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST 
”Pop-up”-orkester och församling 

Läs mer på sidan 9 

SÖNDAG 26 
17.00 KONSERT  
Frälsningsarméns musikkår från Lidköping 
spelar och talar. Kaffeservering. 
Läs mer på sidan 9 

JUNI 
SÖNDAG 2 
10.00 GUDSTÄNST 
Jonatan Andersson, Örjan Langborg, Jo-
han Ekman. Barnvälsignelse. Kyrkkaffe. 

TORSDAG 6 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 
Avdelningar Liljan/Lunden 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST OCH 
KONFIRMATIONSHÖGTID 
Helena Arnthorsson, Elin Andersson, sång 
av ungdomar. Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST 
Else-Marie Lyreborg Olsson, Kyrkkaffe 

SÖNDAG 23 
GUDSTJÄNST PÅ HJÄLMAR-
GÅRDEN 

Bön före gudstjänsterna.  
Varje söndag kl. 9.30, är det som regel samling 

i soffrummet till bön inför gudstjänsten.  

HÅLL DIG UPPDATERAD 

För att hålla dig uppdaterad om vad som 
händer i  Ekbackskyrkan och eventuella 
förändringar i programmet, så rekommen-
derar vi att du följer oss på vår Facebook-
sida, Instagram eller vår hemsida 
www,ekbackskyrkan.se 
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Tomt på kyrkbacken!  
Hur blir den full av kyrkobesökare? 

 

ELIN UTBILDAR  
SIG TILL DIAKON 

10 mars är det nationell insamling 
till Equmeniakyrkans pastors och 
diakonutbildning. Inför insamling-
en träffade jag Elin Sönnerfors 
som sedan i höstas deltar i diako-
nutbildningen på Bromma folkhög-
skola. 

Utbildningen är en tvåårig eftergymnasial 
utbildning på 75%. Två dagar är förlagda 
till Bromma resten är egna studier berät-
tar Elin. Man kan gå bara själva utbild-
ningen, men också söka att bli diakonkan-
didat inom Equmeniakyrkan vilket Elin 
gjort. Som sådan har hon möjlighet att 
ordineras som diakon inom Equmeniakyr-
kan. Det blir man efter ett så kallat 
vägledningsår efter utbildningen då man 
har en tjänst inom Equmeniakyrkan.  

Vad det var som fick dig att söka ut-
bildningen?  

- Ett år efter att min pappa gått bort kände 
jag att jag ville satsa på mig själv. Få ett 
yrke där jag kunde utvecklas. Jag ville ta 
tillvara mitt intresse att jobba med männi-
skor med mitt engagemang i församling-
en. 

- Jag är nöjd med utbildningen säger Elin. 
Ibland kan det vara lite luddigt och oklart 
vad som ska göras- Men det är en pro-
cessutbildning. Att ta eget ansvar och den 
personliga utvecklingen är viktig, fortsät-
ter Elin. Utbildningen innehåller mycket 
teori som ibland kan vara tung men in-
tressant. Att utbildningen ligger på folk-
högskola är fantastisk säger Elin, det gör 
det möjlighet att lära sig mycket om sig 
själv. Det är en härlig blandning mellan 
teori och praktik, deltagare med olika 
erfarenheter och åldrar, menar Elin, riktig 
folkbildning. Vi är 9 deltagare i klassen 
varav 5 är diakonkandidater. Den yngsta 
är 29 år och den äldsta är 60 år, berättar 
Elin 

Innehållet i utbildningen är brett, Elin har 
med sig en sammanställning av något av 
innehållet i utbildningen. Där finns bland 
annat rubriker som: Nya testamentet, 

Själavård, Beteende, Grupp och ledar-
skap, Församlingspedagogik, Bibelpeda-
gogik, Profetisk diakoni, ”Led med ditt liv” 
Pilgrimsvandring. I utbildningen ingår 
också praktik, just nu gör Elin praktik ca 
en dag per vecka i V Vingåkers församling 
med Anna-Lena Geiron Widen som hand-
ledare.  

Du har ju kvar ditt jobb inom hemtjäns-
ten, hur går det att kombinera med stu-
dierna? 

 - Ja, jag jobbar 60% och studerar 75%, så 
det blir inte många lediga dagar. Men det 
är ju under en begränsad tid och det är 
intressant och roligt. 

Hur tänker du efter utbildningen? Vad 
vill du arbeta med? 

- Jag har hela tiden tänkt att få fortsätta 
jobba med den lilla människan som jag 
gjort, att få jobba med äldre personer. 
Ibland tänker jag på sjukhus och att det 
skulle behövas diakoner på arbetsplatser. 
Men helst vill jag jobba i församling med 
en socialt öppen kyrka. 

Finns det många tjänster i församling-
ar? 

- Tyvärr är det främst i större orter som det 
finns tjänster, men jag hoppas ändå att det 
ska bli fler. 

Jag är väldigt nöjd att jag tog steget att 
söka utbildningen och jag känner att jag är 
buren av bön från församlingen, avslutar 
Elin och uppmanar församlingen att fort-
sätta be för utbildningarna och ge en ge-
nerös gåva i insamlingen. 

Pär Lindar 
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FÖRSAMLINGENS  
FÖRNYELSE, UTVECKLING 

OCH VÄXT 

Allt som lever växer och utvecklas. Ett 
känt faktum för alla trädgårdsälskare. Den 
store trädgårdsmästarens främsta verktyg 
är sekatören. Det vissna och det som inte 
växer klipps bort, för att bereda för nya 
skott och nya möjligheter att växa fram.  

För att förnyas krävs förändring. Det är 
logiskt. Och det kan göra ont att korrige-
ras, klippas och att bli tillrättavisad. Men 
det är nödvändigt. Det är en nödvändig 
lag i trädgården, såväl som i Guds rike. 

Framtidsgruppen har nu haft ett första 
möte. Det kan konstateras att vår försam-
ling är rik. Rik på gåvor, kunnande och det 
finns handlingsutrymme. Vi befinner oss i 
ett gynnsamt läge. Men vi vill mer. Vi vill 
vara med och påverka. Både församlingen 
som sådan och samhället vi lever i. 

För att klara det måste vi utvecklas, rustas 
och mogna i olika avseenden. Det är 

mycket som måste åstadkommas. Det är 
mycket att ta i. det är mycket att tänka på. 
Framtidsgruppen vill arbeta som en re-
surs åt ledningen och församlingen. 

Vi behöver andlig vägledning och bön. 
Det främsta ämnet som berördes i grup-
pen och som kommit fram genom valbe-
redningen var just behovet av bön i för-
samlingen. Det är kanske det främsta 
behovet, över huvud taget. 

Vi kommer nu att arbeta analytiskt och 
söka strukturer. Men framför allt söker vi 
idéhjälp och tankar kring församlingens 
utveckling och de behov som du ser. Låt 
oss hjälpas åt i detta så viktiga arbete. 

Har du tankar eller idéer så vänd dig till 
gruppen. 

Gruppen leds av Torsten Lager och med-
lemmar är Elin Andersson, Sanna Olsson, 
Stina Gustavsson, Pär Lindar och Bo 
Göran Nilsson. 

Bo Göran Nilsson 

Kära församling 

Jag är enormt tacksam att jag har fått förtroendet att vara pastor i 
Ekbackskyrkans församling. Jag har fått möta mycket kärlek, omsorg 
och värme från er som församling under den tid jag har varit hos er. 

Under det senaste året har jag funderat mycket kring min kallelse. 
Som pastorskandidat i Equmeniakyrkan har jag både i teori och prak-
tik fått fundera och reflektera över min väg framåt. Efter en lång pro-
cess med mycket tankar och funderingar har jag landat i att jag inte 
ska fortsätta som pastorskandidat. Det innebär också att jag inte fort-
sätter min tjänst i Ekbackskyrkan efter sommaren. 

Återigen - stort tack för att jag har fått möjlighet att pröva min kal-
lelse i praktiken i den varma och kärleksfulla församling som Ekbacks-
kyrkan är. 

Jonatan 
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BESÖK AV 
FRÄLSNINGSARMÉNS 

MUSIKKÅR FRÅN 
LIDKÖPING 

Söndagen den 26 maj får vi besök av 
Frälsningsarmens musikkår från Lidkö-
ping. De kommer att hålla en konsert i 
Ekbackkyrkan kl 17.00. Så här beskriver 
de sig själva: 

”Musikkåren i Lidköping har funnits i obru-
ten följd sedan 1895 och är ett renodlat 
brassband - d.v.s. enbart bleckblåsinstru-
ment. Dess huvudsakliga uppgift är att 
vara en del i Frälsningsarméns totala ar-
bete, men även att vara "orgel" i försam-
lingen. Denna "orgel" är lätt flyttbar och 
flexibel och användes därför i många olika 
sammanhang, t ex friluftsgudstjänster, 
kyrkokonserter, marscher, på resor m.m. 
och under sommarhalvåret ser du oss 
ibland på Nya stadens torg på lördagsför-
middagarna. 

Frälsningsarmén har genom sin satsning 
på musik utvecklat och utbildat många 

STORSTÄDNING 

Lördagen den 13 april kl 9-13  
träffas vi för storstädning av 
våra lokaler. Kom och var 
med hela eller delar av för-
middagen – vi ordnar fika  
till alla. 

Irene och Else-Marie 

duktiga musiker och kompositörer runt om 
i världen. Denna musik finns tillgänglig för 
Frälsningsarméns musikkårer i alla länder 
och omfattar olika sorters musik - från 
enklare arrangemang på sångmelodier till 
klassiska verk. 

Vår musikkår består idag av musikanter i 
åldrarna 25-80 år. Ledare för musikkåren 
är Bo Jennesjö. . 

Välkommen att lyssna på oss, vår mu-
sik och vårt budskap ” 

FÖRSAMLINGSMÖTE 

Efter gudstjänsten den 31 mars ca 11.30 
blir det församlingsmöte.  

Främst kommer det att handla om frågan 
om pastorsrekrytering. Styrelsen rapporte-
rar också från hur man tänker lägga upp 
arbetet när ordförandeposten är vakant. 
En rapport från framtidsgruppen står 
också på dagordningen. 

ANDAKTER PÅ  
HUMLEGÅRDEN 

Under många år har församlingarna i Vin-
gåker varje vecka ansvarat för att ha an-
dakter på Humlegården. De har varit i 
samlingssalen, med färre och färre besö-
kare.  

Nu har man gjort en förändring så att an-
dakterna sker på eftermiddagen kl 14.30. 
Andakterna hålls nu också istället på av-
delningarna. 

BESÖK FRÅN KÖPING 

Den 7 april får Ekbackskyrkan besök från 
Östanåskyrkan i Köping. Det är vår tidi-
gare pastor Bengt Freed som kommer 
tillsammans med kör, solister och musi-
ker. Det blir ett omväxlande program lovar 
Bengt.  

Korskyrkans församling är också inbjuden  
bland annat för att Östanåskyrkan är Enri-
que Diaz hemförsamling 
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KVINNOFRUKOST, 

Lördag 4 maj kl. 09.00-11.00 är det dags för vårens sista 
kvinnofrukost. Gäst är Caroline Helmersson Olsson.  

Caroline är Vingåkersbo, riksdagsledamot och människa.  

Detta kommer hon att prata om när hon besöker kvinnofru-
kosten i maj. Caroline är riksdagsledamot för Socialdemo-
kraterna i riksdagen, sitter i olika utskott. Kanske kommer 
hon berätta hur det var att jobba i riksdagen under hösten 
då vi inte hade någon regering. Vem fikar med vem? Vem 
använder sociala medier mest, etc... Hur är det att bo i 
Vingåker och sitta i riksdagen? Fördelar/Nackdelar? Caro-
line är också aktiv i en syjunta, vad betyder den och perso-
nerna i den för henne? Många frågor som vi förhoppnings-
vis kommer få svar på under förmiddagen och mycket 
mer. 

VÄLKOMMEN till en morgon med guldkant! 

”TVÅ HÅRDA OCH EN 
MJUK” 

Söndagen den 19 maj kl 15.30-16.45 blir 
det en uppföljare på det Afternoon tea 
som vi hade i februari. Den här gången 
blir det Eftermiddagskaffe: ”Två hårda och 
en mjuk”, kostnad: 40 kronor för vuxna 
och 20 kronor för barn. Det blir gott fika 
och gemenskap runt de fint dukade kaffe-
borden, har du lust att stanna kvar så blir 
det Allsång kl 17.00. Läs mer här: 

 

ALLSÅNGSGUDSTJÄNST 

Den 19 maj är det åter dags för en 
allsångsgudstjänst. Liksom förra gången 
inbjuder vi alla att dels sjunga med i psal-
mer och sånger, dels att vara med i den 
”pop up”-orkester som spelar till sångerna. 
Ingen förhandsanmälan behövs. Kom 
bara med ditt instrument och ett glatt mu-
sikanthumör lite innan kl 17 så får du 
enkla noter och program.  

Vill du att vi ska sjunga någon speciell 
sång? Då har du möjlighet att önska det 
på ett formulär som finns på vår hemsida. 
Gå till den 19 maj i kalendern och klicka 
på allsångsgudstjänst. så finns formuläret 
där. Vi behöver ditt önskemål senast den 
12 maj.  

KÖRSÅNG UNDER VÅREN 

Det har varit omöjligt att få någon som 
leder en kör under resten av våren. Därför 
blir det istället nåt som vi med ett modernt 
uttryck kallar ”pop-up”-kör inför några 
gudstjänster. Då sjunger vi några sånger 
som är välkända och som kören tidigare 
sjungit. 

 Vi träffas fredag kväll innan söndagens 
gudstjänst för att friska upp minnet och 
tillsammans sjunga igenom sångerna. 
Vilka söndagar det gäller framgår av pro-
grammet. Välkommen! 

Vid allsångsgudstjänsten i februari,  
medverkade denna spontana ”pop-up”-orkester.  

Vilka kommer att delta den 19 maj? 
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EKBACKSKYRKANS  
INNEBANDYKLUBB 

De flesta av våra spelare och ledare i vår fem lag som tränat och spelat under säsongen 2018-19 
någonsin 

2019-03-
10 09:30 

P 08-09 Malmköpings IBF 

2019-03-
10 13:30  

U-laget 
Galagowear FBC 
Södertälje 

2019-03-
31 16:00 

F 02-05 Nykvarns IF 

Kommande hemmamatcher: 
(spelas alltid i Vingåker sporthall - fritt inträde) 

Nu är säsongen snart slut för innebandy-
lagen och inte många matcher återstår. 
Satsning på a-laget som spelat i division 2 
blev kanske inte vad vi sportligt förväntat 
oss. Men det har gett klubben stor publici-
tet och många besökare på matcherna. 
Hur vi går vidare till hösten med satsning-
en är fortfarande en öppen fråga, då flera 
spelare av olika anledningar lämnat laget. 

Även om matcher betyder mycket är det 
för många av våra barn och ungdomar, 
glädjen och gemenskap i lagen, som bety-
der mest. Det visar sig inte minst i att man 
även om man förlorat har ett gott humör 
och tycker det är roligt med innebandyn.  

Onsdagen den 10 april kommer vi att ha 
en avslutningskväll i sporthallen. Då får vi 
tacka ledare, spelare och föräldrar för den 
här säsongen. Vi inbjuder också försam-
lingens medlemmar.   
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Be för barnen i våra grupper  
och deras familjer och framför allt 

för våra ledare! 

Söndagsskolan  
Söndagsskolan har börjat sin termin. 
Som vanligt så är vi med i början av 
gudstjänsten och kommer att sjunga 
någon/några sånger för eller tillsam-
mans med församlingen. När vi sedan 
går ”ner till oss” så kommer vi först att 
ha en gemensam samling i Lillstugan 
och sedan delar vi upp oss i två grup-
per. De äldre barnen kommer sedan att 
vara i soffrummet och ha sin grupp och 
de yngre barnen kommer att vara kvar i 
lillstugan och ha sin samling. Gläd-
jande så har vi fått några nya ledare 
och vi ser fram mot vårterminen! Vilka 
söndagar vi träffas står i programmet. 

 

Scouterna 
Scouterna träffas även fortsatt på onsdagskvällar. Inför vårterminen 
så ansåg vi oss inte kunna ta emot några nya scouter utan vi forts-
ätter med de 17 scouter vi har. De flesta scouter kom tillbaka för en 
ny termin och även Magnus har återkommit som ledare.                                                     
Onsdagen den 24 april kl 18 hoppas vi att ni alla kommer och är 
med oss och firar ”St Georgsdagen”. Vi håller på för fullt att förbe-
reda programmet som bland annat innehåller en dramatisering om 
scoutlagen och scouterna kommer att få märken – det blir även fika 
som vi kommer att baka till. Hoppas vi ses! 

Fredagshäng 
Fredagshäng träffas 
fredagskvällar jämna 
veckor, klockan 19-22 
med i stort sett samma 
ungdomar som i hös-
tas. Kvällarna innehål-
ler bland annat spela 
spel, samtal, fika och 
en andakt. 

Else-Marie  
Lyreborg Olsson 

Uppskattat besök 
och glada besökare

Fakta om St Georgsfirande 

Den 23 april varje år firar scouter över 
hela världen Sankt Georgsdagen. Ut-
gångspunkten för dagen är berättelsen 
om riddaren Georg som genom sitt mod 
räddar en by från en fruktansvärd drake. 

St Georgsdagen började firas av 
pojkscouterna 1914  

 Varje år har dagen ett tema och i år är 
temat kroppsligt självförtroende och 
självkänsla och att tillsammans stå upp 
mot normer och strukturer som säger 
hur vi ska se ut och vara.  

I Ekbackskyrkan firas dagen i år ons-
dagen den 24 april. 

Söndagsskolan får hela församlingen med sig i 
rörelsesången  
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VIKTIGA INSAMLINGAR  

Under våren genomförs två viktiga insamlingar till Equmeniakyrkans verksamhet. Här 
nedan några utdrag från de brev som kommit till församlingarna om offerdagarna. I kalen-
dariet på vår hemsida finns länkar till breven i sin helhet under respektive datum, breven 
finns också att läsa på Equmeniakyrkans hemsida . 

Bön och offerdag för pastors– och diako-
nutbildningarna (10 mars) 
”Att vara pastor och diakon kräver en bred kompetens. 
Därför behövs en utbildning som präglas av både 
bredd och fördjupning. En utbildning med både teore-
tisk skärpa och förankring i den praktiska verkligheten.  

Detta är en dag när vi i glädje och tacksamhet får vara 
med och göra skillnad, bidra både ekonomiskt och i 
förbön, för att vi ska ha goda medarbetare i vår kyrka 
också framöver. Stor del av utbildningen finansieras av 
statliga bidrag men inte allt. De medel vi idag gemen-
samt samlar in bidrar till att kunna genomföra andakter 
och gudstjänster, predikoövningar, röst- och talteknik, 
andligt forum, personbearbetande samtal med tera-
peut, forskning, temadagar, VFU med mera.” 

 

 

Bön och offerdag för mission i Sverige (28 april) 
”Idag har vi en viktig insamling! Kollekten går till kyr-
kans mission i Sverige. Vårt uppdrag och vision är tydlig. 
Mötet med Jesus förvandlar liv! 

Pengarna vi samlar in går till att stötta och utveckla för-
samlingar där ett av målen är att se en ökning med 3 % 
årligen av nya människor som kommer till tro på Jesus. 
Ett annat mål är att se 50 nya församlingar/gemenskaper 
växa fram utöver vårt land. Detta tillsammans med det 
stora arbetet med sjukhuspastorer, studentpastorer och 
framför allt flykting o migrationsarbetet är vår önskan och 
bön att vi får vara till välsignelse o hjälp för många männi-
skor utöver vårt land.”  


