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Aktuellt från  

I det här numret bl.a: 

VINTER 2019-20 

• Pastorsrekryteringen 

• Kvinnofrukost 

• Församlingsfrukost 

• Kulturevenemang 

• Samtal om framtiden 

• Equmeniafest 

Våren 2020 
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Ekbackskyrkans församling 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro: 624-7027 
Bankkonto: Sörmlands Sparbank  
8257-8, 930562509 

Swish: 123 268 31 34  

Org. nummer: 817606-0229  
kontakt@ekbackskyrkan.se 
www.ekbackskyrkan.se 

 

Pastor: 
Torsten Lager  
076-884 70 64  

 

 
 

torsten@ekbackskyrkan.se 

Vice församlingsföreståndare: 
Gunnel Gustafsson 

Ordförande: 
Pär Lindar 
070-311 21 21 
par.lindar@gmail.com 

 

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

Equmenia Ekbackskyrkan 
 

Ekbackskyrkan 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 
 

Bankgiro:5360-5903 
Swish: 123 181 95 15 
equmenia@ekbackskyrkan.se 
www.ekbackskyrkan.se 
 
Ordförande: 
Else-Marie Lyreborg Olsson 
070-5405954 
elsemarie.olsson@gmail.com 
 

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

Ekbackskyrkans innebandyklubb 
 

Ordförande:  
Olle Olsson 
076-133 96 02. 

 

Kanslist:  

Lilian Strömberg   
076-313 99 03  

 

 

lilian@ekbackskyrkan.se 
http://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy 

Bankgiro: 407-2864 

Swish: 123 640 11 94  
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TANKAR OCH FUNDERINGAR OM ATT FASTA OCH BE. 
 

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att 
få tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud. 

Årets största fasta i kristendomen börjar 40 dagar före påsk och avslutas på  
påskafton. 

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och  
döden mot uppståndelse och ett nytt liv. 

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika 
gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, mobil-surfande, eller något annat. 

En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. 
Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör. 

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sön-
der okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.  Dela ditt bröd med den 
hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, 
vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina 
sår skall genast läkas. (Ur Bibeln, Jesaja 58: 6 – 8)  

Den kristna fastan sker alltid i kombination med bön. Vi riktar vår uppmärksam-
het mot Gud för att lyssna in Guds vilja. 

I den lilla skriften Didaché uppmanas den som vill följa Jesus att fasta och be för 
sina fiender. Här blir fastan ett vägval bort från våldet och hämnden. En metod 
för att närma sig möjligheten att kunna förlåta. 

Så låt fastan bli en tid då vi fokuserar på Jesus och våra medmänniskor. Oss 
själva och våra kroppar har vi alldeles för ofta fokus på ändå. 

Jag vill avsluta mina tankar och funderingar med att citera Pelle Karlssons sång: 

”Makten är i Jesu händer, allt är honom underlagt. Dödens udd är bruten, 
ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger Han har all makt.  

Jesus har makt, han har all makt. Han har vunnit seger på Golgata. Jesus 
har makt. Han har all makt. Han vunnit seger på Golgata”. (Ur Psalmer & 
Sånger nr. 382). 

Guds Frid till Er alla! 

Torsten 
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PROGRAM... 

MARS 
SÖNDAG 8 
10.00 GUDSTJÄNST 10.00 
Stina Gustafsson, Else-Marie Lyreborg. 
Olsson, Aina Andersson. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 8 
14.15 CAFÉ-HUMLAN 

TORSDAG 12 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Inger Wetter, PRO-kören. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 22 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Bo Sävhammar, Inger 
Olsson och Annika Lindar. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe. 

FREDAG 27 
17.30 KÖRÖVNING 
Körövning inför påsk. 

LÖRDAG 28 
17.00 SAMTAL OM FRAMTIDEN 
Framtidsgruppen. Kvällsmat.  
Läs mer på sidan 8. 

SÖNDAG 29 
15.00 EQUMENIA-FEST 
Lars Andersson, medverkan av barn och 
ungdomar från Equmenias grupper. Läs 
mer på sidan 11. 

 

APRIL 
ONSDAG 1 
12.00 LUNCHGEMENSKAP  
MED SOPPA 12-14 
GOA-kören Kumla. 

FREDAG 3 
17.30 KÖRÖVNING 
Körövning inför påsk. 

SÖNDAG 5 
15.30 AFTERNOON TEA 
Läs mer på sidan 6. 

SÖNDAG 5 
17.00 TEMAGUDSTJÄNST  
PÅSKENS SÅNGER 
Torsten Lager, Pop-up orkester. 

SKÄRTORSDAG 9 
19.00 GETSEMANESTUND  
MED NATTVARD 
Torsten Lager. 

LÅNGFREDAG 10 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Enrique Diaz, Torsten Lager, Kören.  
Nattvard. Kyrkkaffe. 

PÅSKDAGEN 12 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
KORSKYRKAN 
Torsten Lager predikar. 

TORSDAG 16 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

LÖRDAG 18 
16.00 KONSERT MED MUSIKQUIZ 
Kören Nåt annat. Läs mer på sidan 7. 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Gunnel Gustafsson, 
Torsten Lager. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 

LÖRDAG 25 
9.00 KVINNOFRUKOST 
”Att förstå sin egen kultur och and-
ras".  Jenny Kimming, Läs mer på sidan 6. 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Elin Sönnerfors, Fredags-
hängsbandet. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 

ONSDAG 29 
17.00 KLUBBAVSLUTNING 
Innebandyklubben avslutar spelåret med 
fest i Vingåkers sporthall. 



 

 
5 

MAJ 
SÖNDAG 3 
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST  
Ramón Murad, Torsten Lager. Kyrkkaffe. 
Tillsammans med Mariakyrkan. 

ONSDAG 6 
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED 
SOPPA 12-14 
Baggetorps damkör. 

TORSDAG 7 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

LÖRDAG 9 
17.00 TEATERFÖRESTÄLLNING 
"Hanna Cordelia öppnar eld" med Carina 
Jarlsdotter. Kvällskaffe och frågestund. 
Läs mer på sidan 7.  

SÖNDAG 10 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Else-Marie L-Olsson, 
Tove Lindman. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 10 
14.15 CAFÉ HUMLAN 
Kören F’runderbart. 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Örjan Langborg.  
Söndagsskolans avslutning.   
Picknick i Tennisparken. 

ONSDAG 20 
18.00 SCOUTERNA AVSLUTNING 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Målargruppen medverkar med tal och 
sång. Kyrkkaffe. 

FREDAG 29 
19.00 KONSERT 
Scenkonst Sörmland, Läs mer på sidan 7. 

SÖNDAG 31 
10.00 GUDSTJÄNST 
Bengt Fred, Lars Andersson, Bengt Fred, 
Aina Andersson. Kyrkkaffe. 

PROGRAM... 

JUNI 
TORSDAG 4 
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN 

SÖNDAG 7 
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Bo Sävhammar. Kyrk-
kaffe. 

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Andersson, Örjan Langborg.  
Kyrkkaffe. 

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 

ÅTERKOMMANDE  
AKTIVITETER 

SÖNDAGAR 
18.00 BÖN OCH LOVSÅNG 
(Varannan udda vecka)  

MÅNDAGAR  
9.30 MÅLARGRUPP 

TISDAGAR 
9.30 FÖRMIDDAGSBÖN  
Efterföljande fika för den som vill 

14.00 TANTLUNK  
(sista tisdagen i månaden) 

18.30 STICKCAFÉ 
(udda veckor) 

ONSDAGAR 
18.00 SCOUTER  

FREDAGAR 
19.00 FREDAGSHÄNG 
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KVINNOFRUKOST 

"Att förstå sin egen kultur och  
andras".  

Lördag 25 april får 
vi besöka av 
Jenny Kimming 
som är rektor på 
Bromma Folkhög-
skola. Hon har 
också jobbat med 
utbildningsfrågor 
och ledarskap i ett 
brett samman-
hang från närings-
liv via folkbildning 
till ideellt arbete. 
 

Hon är medgrundare och ordförande för 
Teachers Across Borders Sweden, en 
ideell organisation som jobbar med lärar-
utbildning och lärarcoachning i Kambodja, 
Kenya och Myanmar. 

”Interkulturella förväntningar handlar om 
förståelsen för att den kultur du är uppväxt 
i har format din bild av vad som är rätt och 
fel, bra och dåligt. Det är inte nödvändigt-
vis samma som för människor i andra 
kulturer. 

Vi använder och förstår ord och situationer 
på olika sätt, inget är rätt eller fel, men 
med en förståelse för hur kulturen påver-
kar vårt eget och andras sätt att kommuni-
cera och bete oss kan vi undvika många 
missförstånd, såväl på arbetsplatser i Sve-
rige som vid internationella möten. Det 
finns helt enkelt verktyg för att öka sin 
interkulturella kompetens”. Så skriver 
Jenny som en presentation av innehållet 
av frukosten. 

Välkommen till en morgon med guldkant! 

Elin Sönnerfors 

PÅSKTIDENS  
GUDSTJÄNSTER 

Stilla vecka inleder vi med en tema-
gudstjänst med påskens sånger kl 17 
på Palmsöndagen. Det blir försam-
lingssång och en tillfällig ”pop-up” 
orkester medverkar. Välkommen att 
spela, du som har ett instrument. 
Ingen övning, du får noter strax före 
gudstjänsten. Före gudstjänsten blir 
det ”Afternoon Tea” 15.30 16.45. 

Påskens gudstjänster firar vi tillsam-
mans med Korskyrkans församling.  

Skärtorsdagen kl 19 har vi en Getse-
manestund med nattvard i Ekbacks-
kyrkan.  

Långfredagens gudstjänst är också i 
Ekbackskyrkan, Korskyrkans pastor 
Enrique Diaz predika, kören sjunger 
och Torsten Lager leder gudstjäns-
ten.  

Påskdagen firar vi i Korskyrkan kl 10, 
då predikar vår pastor Torsten Lager. 

AFTERNOON TEA 

Söndagen den 5 april kl 15.30-16.45 
så serveras det ”Afternoon tea” i 
Ekbackskyrkan. Scones, ost & mar-
melad, småkakor mm + te/kaffe/saft 
till en kostnad av 50 kronor/vuxen. 

FÖRSAMLINGSBOKEN 

Nya medlemmar 
1 mars på flyttningsbetyg:   

Heli Ruotsalainen.                                                                                                           
Kipa Ingrid Blomerus 

RAPPORT FRÅN PASTORS-
REKRYTERINGSGRUPPEN 

Vi har haft två annonser publicerade, en i 
december och en i januari i tidningen 
Sändaren. Två ansökningar har kommit 
in. En av ansökningarna verkar intres-
sant, så vi har i gruppen beslutat att kalla 
vederbörande till anställningsintervju. 

Vi har fortsatt med att annonsera i tid-
ningen Dagen, där sista ansökningsda-
tum är 15 april. 

Det är viktigt att vi fortsätter och ber till 
Herren om hans ledning och hjälp. 

Torsten Lager 
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KULTUREVENEMANG 

Under våren har vi glädjen att ha flera olika kulturevenemang i Ekbackskyrkan.  

Först ut är kören Nå´t annat som ordnar 
en konsert med musikquiz  

lördag den 18 april kl 16.  

Nå´t annat-kören har Ekbackskyrkan som 
sin övningslokal. Kören leds av Daniel 
Svensson och repertoaren är blandad 
med visor, klassik körmusik, gospel, jazz 
och lite opera.  
Fina priser utlovas till dem som lyckas 
lösa quizet. 

 

"Hanna Cordelia öppnar eld" heter den teaterpjäs vi  

lördagen den 9 maj kl 17 får möjlighet att se. Det är en 
enmansföreställning där Carina Jarlsbonde skildrar Hanna 
Ouchterlony, som startade och ledde Frälsningsarmén i 
Sverige och Norge på 1880-talet. 

Pjäsen beskriver Hannas uppväxt i Värnamo, hennes sö-
kande, vägen till tro, Frälsningsarméns dramatiska begyn-
nelse, lite från strapatserna längs kusten i Norge, fram till 
hennes död. Pjäsen tar ca en timme.  

Efter föreställningen blir det kvällskaffe med möjlighet att 
ställa frågor om pjäsen till Carina Jarlsbonde som när hon inte turnerar med förställning-
en arbetar som pastor i Torpa Missionsförsamling i Ydre. 

Fredag den 29 maj kl 19 får vi åter lyssna till en konsert i högsta internationella klass 
arrangerad av Scenkonst Sörmland. Den här gången är det DUO NARANJO-
WEURLANDER som möter stråkkvartetten CIURLIONIS Quartet från Vilnius.  

Duon Narjano-Weurlander spelar den något annorlunda kombinationen piano-
konsertaccordeon. Två virtuoser på sina instrument i ett gränsöverskridande möte mellan 
Chile och Finland. Duon är känd för sin intensitet och sitt samspel, deras musik berör på 
djupet och de har numera hela världen som arbetsfält.  

CIURLIONIS String Quartet har sin hemvist i Vilnius i Litauen och har turnerat världen 
runt och deltagit i många internationella musikfestivaler. 
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Tomt på kyrkbacken!  
Hur blir den full av kyrkobesökare? 

GOSPELKÖREN 
BLI TANKEKOLLEKTÖR! 

Framtidsgruppen har nu varit verksam i 
cirka ett år. Vi vill se vår uppgift som tanke
- och idékollektörer. Våra kyrkvärdar, som 
varje vecka samlar in kollekt, låter inte 
pengarna ligga utan ser till att de kommer 
vidare och blir till nytta i församlingens 
verksamhet.  

På samma sätt vill 
framtidsgruppen 
fungera. Samla in 
kunskaper om 
dagens samhälle 
från olika källor: 
media, forskning, debatter, nyhetshändel-
ser, politiska beslut, andra kyrkor och för-
samlingar. ”Kollekten” och slutsatserna 
från denna hoppas vi ska inspirera, upp-
muntra och utmana församlingen att möta 
framtiden för att bli ett än klarare ljus som 
lyser och förmedlar det glada budskapet i 
Vingåkersbygden. 

Tyvärr har framtidsgruppen blivit decim-
erad. Vi behöver påfyllning med nya friska 
ögon med nya tankar och idéer. Vi inbju-
der därför till ett samtalstillfälle där vi aktu-
aliserar framtidsfrågorna. Särskilt vill vi att 
ansvariga och ledare i församlingens olika 
grupper kommer och deltar i det samtalet. 
Vår förhoppning är att fler ska nappa på 
att bli ”tankekollektörer” och delta i fram-
tidsgruppens arbete. 

Lördag 28 mars klockan 17 välkomnar vi 
alla intresserade till ett utvecklande sam-
tal. Vi äter också lite enkel kvällsmat till-
sammans. Anmäl om du kommer till Tor-
sten Lager 076-884 70 64  eller Pär Lindar 
070 311 21 21 så vi kan planera maten. 

På nästa sidan finns några tankar från Bo 
Sävhammar som vi i framtidsgruppen bad 
att han skulle skriva ner som ett inspel i 
våra framtidstankar. 

Pär Lindar 

KOM MED OCH SJUNG 

Kören kommer att sjunga på Långfreda-
gens gudstjänst under Torsten Lagers 
ledning. Välkommen med att sjunga då 
och till två övningar innan, fredag 27 mars 
och 3 april kl 17.30. 

FÖRSAMLINGSFRUKOST 

När det här programbladet kommer ut har 
vi just avslutat en församlingsfrukost  
(7 mars) som bland annat handlade om 
hur vi ska organisera vårt arbete i mindre 
grupper för att lösa några behov i försam-
lingen. Dels handlar det om avsaknad av 
forum för samtal och djupare gemenskap, 
dels att det blir allt svårare att få tillräckligt 

(Forts. på sidan 11) 

RAPPORT FRÅN STYRELSEN 

Först vill jag tacka för förtroendet att bli vald 
som ordförande. Det känns som ett stort 
ansvar. Jag var också tydlig när jag accep-
terade att ställa upp att vi på sikt måste 
hitta former för att i styrelsen dela upp ar-
betet och göra en tydlig ansvarsfördelning 
så att inte ordförandeposten blir ett en-
mansuppdrag. Jag hoppas mycket på att vi 
ska kunna göra en sådan fördelning så att 
allas kompetenser och önskemål tas till 
vara i styrelsearbetet. Vid vårt första sam-
manträde för det nya verksamhetsåret äg-
nade vi därför mycket tid att berätta om 
våra gåvor/styrkor/kompetenser och vad vi 
vill prioritera i arbete under året. Jag har 
försökt sammanfatta styrelsemedlemmar-
nas kompetenser i några huvudområden: 
Andliga och mänskliga möten, kreativitet 
och skapande, undervisning och förkun-
nelse, struktur och organisation, praktisk 
förmåga. Det är imponerande att upptäcka 
den bredd som finns representerad i styrel-
sen. Jag hoppas verkligen att dessa gåvor 
ska bidra till församlingens utveckling och 
jag ser fram emot det fortsatta arbetet i 
styrelsen. 

En sak som jag anser mycket viktigt är öp-
penhet och transparens mellan församling-
en och styrelsen. Jag hoppas att vi ska 
finna ännu bättre former för den kommuni-
kationen. Ett sätt att få vet vad som händer 
i styrelsen är att läsa protokoll. Styrelsens 
aktuella protokoll finns i en pärm på expe-
ditionen och det är fritt för medlemmar att 
läsa dem. Vi kommer också i styrelsen fun-
dera på i vilka former och hur ofta vi ska ha 
samlingar där vi möter alla församlings-
medlemmar. 

Pär Lindar 
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HAR KYRKAN NÅGON ROLL I VÅRT SAMHÄLLE IDAG? 

En retorisk fråga kanske, men kan också vara en nog så närgången sådan. Historiskt kan 
vi nog mena att kyrkan spelat en ganska stor roll i samhällsutvecklingen. Den fråga man 
kan ställa sig idag är: Vilken betydelse har kyrkan idag? I det samhälle vi lever i?  

Vårt samhälle har utvecklats i ett rasande tempo, sådan acceleration att det kan vara 
svårt att hänga med. Har kyrkan hunnit följa med eller ”står vi på perrongen och ser 
snabbtåget försvinna i fjärran?” 

Ibland brukar jag säga att kyrkan stannat kvar i 50-60-talet. Vi känner oss trygga där och 
dess former visade sig vara funktionella. MEN känner 2000-talets människa/samhälle 
igen sig i den uttrycksformen? Är det en förlegad arbetsform som inte längre väcker nyfi-
kenhet och frågor? Vad förväntar man sig? Vilka frågor önskar man få svar på av kyrkan? 

Vilket uppdrag har kyrkan idag? Ja,” missionsbefallningen ” i Matt. 28 gäller nog fortfa-
rande, men på vilket sätt skall den användas idag? Jesus säger i ”bergspredikan” i Matt. 5
-7 att kyrkan skall var ”jordens salt” och ”världens ljus”. Hur förverkligas detta idag? Är det 
en moraliserande uppgift i vårt sekulariserade samhälle, eller är den lika angelägen nu 
som då? 

• Hur ser vårt samhälle ut idag?  

• Psykisk ohälsa – främst hos de unga 

• Droganvändning i allt yngre åldrar 

• Segregering (vi och dom) 

• Allt fler religioner påverkar och ifrågasätter. Kristendomens betydelse minskar 

• Trångboddhet – De unga kan inte flytta hemifrån 

• Sysslolöshet – De unga ”drar ut på stan” – Klotter, Förstörelse mm. 

• Allt mindre föräldraengagemang. Både för Skola och fritid 

• Dåliga skolresultat 

• Fungerande föreningsliv 

• Vilja till integration 
Listan kan göras längre och också med annat innehåll.  

I denna föränderliga tidsålder: Hur ser kyrkan/Församlingen ut? Hur visar den sig? Hur 
yttrar den sig? Hur tar den vara på det nya samhället? Behöver kyrkorummet och lokaler-
na omdisponeras? Behöver den nya teknologin flytta in i kyrkans lokaler? För att nå de 
yngre– behövs en sporthall? Skall kyrkan engagera sig i läxhjälp? För att nå de utslagna 
– behövs en lokal för social samvaro? Skall kyrkan satsa på ett äldreboende? 

Om vi går vidare med kyrkans anställda: Vilken ”profil” skall pastorn ha? Bibellärare? 
Evangelist? Profet?  Ungdomspastor? Med sportprofil? Behöver kyrkan en diakon? Satsa 
på de utslagna. De ”trasiga” ungdomarna. Ge äldrestöd. MM. 

Med kyrkans medlemmar: 

Satsa på en öppenhet för att släppa fram olika gåvor? Det finns en fara i att ”eliten” domi-
nerar och sprider en hämmande effekt i kyrkan!?Öppen för förändringar. ”så har vi aldrig 
gjort tidigare” släcker entusiasmen.  

För att skapa den familjära atmosfären, även öppna upp hemmen. Ger en naturlig ge-
menskapskänsla. 

Dessa funderingar kan kanske skapa underlag för vidare samtal om Ekbackskyrkans 
framtid. 

Med vänlig hälsning 

Bo Sävhammar 
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EKBACKSKYRKANS  
INNEBANDYKLUBB 

2020-03-15 14:45 A-laget IFK Gnesta U 

2020-03-22 11:00 P Grön B Sammandrag 

2020-04-05 11:00 P Blå C Sammandrag 

KVARVARANDE  
HEMMAMATCHER 2019-20 

Alla matcher spelas i Vingåkers sporthall.  

Med reservation för ändringar. 

Föreningsboost 
Den 5 mars inbjöd klubben till en 
”föreningsboost”. Boost är nåt som ger 
extra kraft att lyfta och möjlighet att öka 
farten. Styrelsen upplevde att det behöv-
des en sådan vitalisering i klubben. Det 
har varit svårt att få tränare och funktion-
ärer till våra lag och arrangemang. Ekono-
min är haltande, vi skulle behöva fler 
sponsorer och andra intäkter. Men viktig-
ast av allt så behöver vi nå fler barn och 
ungdomar.  

Det var frågor som togs upp, kanske man 
kan se mötet som ett slags krismöte. Mö-
tet andades trots det optimism och ett stor 
engagemang för att få klubben att fungera 
bättre. Flera deltagare lovade att inför 
årsmötet gå in i nya uppdrag. Tack till 
församlingen och Torsten Lager som bjöd 
på soppa! 

Lagen 
Lagen och deltagarna i dem är ju det som 
är viktigast här kommer en kort rapport: 

10/12 laget med våra yngsta deltagare 
samlar över 30 spelare. Det är glädjande 
men är också ett problem eftersom Lillian 
Strömberg är ensam ansvarig tränare. 
Olika föräldrar hjälper dock till från gång 
till gång. Nu har Lilian också fått hjälp av 
några tonårstjejer som hjälptränare. Till 
nästa säsong måste laget delas upp om vi 
får fler ledare. 

08/09 laget har en stabil ledargrupp och 
ett bra lag. Lagandan är mycket god och 
nya spelare har börjat  

A-laget spelar i division 3 och ligger i mit-
ten av serietabellen, med 7 segrar, 9 för-
luster och 1 oavgjort resultat. Stämning är 
god. Eftersom Tomas Eliasson som är 
tränare är tveksam att fortsätta måste vi 
Inför hösten lösa tränarfrågan redan under 
våren. 

Motionsgrupp. Fredag eftermiddagar 
samlas 12 -15 i sporthallen för att spela 
bara för det är roligt och få motion. Ålders-
spannet är stort: från14 till 50 år. 

Sportlovsaktivitet 
Under sportlovet, vecka 8, inbjöd klubben 
till prova-på aktiviteter i sporthallen två 
förmiddagar. För de äldre barnen 6-12 år 
kunde Lilian Strömberg och Olle Olsson 
som höll i aktiviteten räkna in ett 15-tal 
barn. Förmiddagen för tonåringarna var 
inte lika populärt. Inga ungdomar dök upp! 

Avslutning 
Onsdag 29 april från klockan 17 har klub-
ben avslutning i sporthallen. Då blir det 
turneringar med mixade lag, utdelning av 
medaljer. Klubben bjuder på hamburgare 
till alla spelare. Välkommen dit även du 
som inte är aktiv i föreningen. 
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Uppskattat besök 
och glada besökare

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

för våra ledare! 

Fredagshäng träffas 
varje fredagskväll i 
Ekbackskyrkan kl 19-
22.  

Innan dess träffas ban-
det och övar. Fredags-
hängsBandet spelade 
till Gospelkören när de 
sjöng i gudstjänsten 
den 9 februari och 
även Fredagshäng 
medverkade på den 

gudstjänsten.  

Höjdpunkten var sportlovet när nio tonå-
ringar och fyra ledare åkte till Säfsen på 
läger söndag till torsdag, detta kommer 
vi att få veta mer om någon gudstjänst 
framöver. 

EQUMENIAFEST 

Söndagen den 29 
mars kl 15.00 vill vi 
inbjuda alla till Equ-
menia-fest för små 
och stora. Det kom-
mer först att bli en 
samling i kyrksalen 
där det blir sång & 
musik, drama mm av 
Söndagsskolan, 
Scouterna, Fredags-
häng, Fredagshängs-
bandet, ledarna och 
Lars Andersson. Ef-
teråt blir det fika och lite olika aktiviteter. 
Den här eftermiddagen riktar sig till barn 
och ungdomar och deras familjer och 
hela församlingen!!! Kom och dela en 
eftermiddag som riktar sig till alla åldrar. 

Söndagsskolan började sin termin i 
samband med Årsmötet den 2 februari. 
Den här terminens samlingar pratar vi 
om Gamla testamentet. Höjdpunkten var 
härom söndagen när Abraham kom på 
besök, detta besök fick även församling-
en en kort del av.  

Söndagen den 17 maj blir det 
”Söndagsskolfest”. 

Scouterna är en trogen grupp på mellan 
10-13 stycken scouter. Vi har två patrul-
ler: Unicat och Svarta Pandan och det 
kommer att ligga en del fokus på att 
stärka patrullen med tex tillverkande av 
patrullflagga, göra patrullrop mm.  

Vi håller även på med 
en del märkestagning – 
förra gången påbörjade 
vi märket för matlagning 
det blev korvstroganoff 
och ris + minisemlor! 

Kyrkoårets texter är 
tema för scouternas 
samlingar under våren. 

många personer till praktiska göromål 
som serverings- och städuppdrag.  

Ett förslag att införa vad som kan kallas 
omsorgsgrupper presenterades. Tanken 
var att kombinera en samtalsgrupp eller 
så kallad hemgrupp med en ansvarsgrupp 
som under vissa veckor sköter en del 
praktiska och andra göromål i kyrkan. 
Ansvarsgrupperna skulle ersätta en del av 
de olika funktionärer som valts av  års-
mötet.  

På församlingsfrukosten kom många 
kloka synpunkter. Förslaget upplevdes 
utmanade och det kräver att fler får möjlig-
het att ta ställning till det. Man tyckte ändå 
att det är värt att jobba vidare med det. 
Man uppdrog åt styrelsen att själva eller 
att tillsätta en särskild grupp som får jobba 
vidare med förslaget  

Pär Lindar 

(Forts. från sidan 8) 
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Plats 

för 

adress 

FÖRBERED HERDAR OCH TJÄNARE! 

Ordet pastor kommer från latin och betyder herde och diakon betyder tjänare på grekiska. 
Jesus använder herdar och tjänare som förebilder för hur en ledare ska vara. 

Därför utbildar och utrustar vi människor som har en särskild kallelse till just dessa 
uppdrag. På uppdrag av Equmeniakyrkans församlingar. 

Den 8 mars 2020 firar vi Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. En 
del av utbildningen finansieras av statliga bidrag men inte allt. Predikoövningar, tera-
peutsamtal, röst- och talteknik, andlig vägledning och mycket mera behöver vi hjäl-

BÖN OCH OFFERDAGAR 

Under våren får vi vara med och be för och samla in pengar till  
Equmeniakyrkans gemensamma arbete i Sverige.  

8 mars Bön och offerdag för pastors– och diakonutbildningen 
26 april Bön och offerdag för det nationella arbetet. 

Från Equmeniakyrkans hemsida saxar vi denna information 

NATIONELL INSAMLING 

Våra fängelse-, sjukhus- och studentpastorer möter människor i livets alla situation-
er. Vi sprider hopp med det stora engagemanget för flykting- och migrationsfrågor 
och i vårt klimatarbete. 

Pengarna vi samlar in går också till att stötta och utveckla lokala församlingar. Ett av 
målen är att nya människor som kommer till tro på Jesus ska öka med 3% varje år. 
Ett annat mål är att se 50 nya församlingar/gemenskaper växa fram över hela vårt 
land. 

Uppdraget är skarpt och stort och det är tydligt för oss att ensam inte är stark. Vi 
behöver varandra och vi behöver samverka som enskilda, som församlingar, region-
alt och nationellt. Var med idag och gör skillnad! 


