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Ekbackskyrkans församling

Ekbackskyrkans ungdom

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Bankgiro: 624-7027
Bankkonto: Sörmlands Sparbank
82578, 930562509

Bankgiro:5360-5903
Plusgiro: 23 04 51-7
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Swish: 123 268 31 34
Org. nummer: 817606-0229
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Ordförande:
Else-Marie Lyreborg Olsson
Tel. 0151-133 96
E-post:
elsemarie.olsson@gmail.com

Pastor:
Adam Harknäs

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

Expeditionstid:
tis-tors 9-11 (vanligen)
Tel exp: 0151-51 14 73
Mobil: 076-884 70 64
E-post:
adam@ekbackskyrkan.se

Ekbackskyrkans innebandyklubb
Ordförande:
Adam Harknäs, se t.v.

Ordförande:
Lars Olsson
Tel: 0151-133 12
E-post:
lars.olsson.vingaker@telia.com

Kanslist:
Lilian Strömberg tel. 0151-51 14 73,

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

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se
www.laget.se/ekbackskyrkansibk
Bankgiro: 407-2864.
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PASTORN HAR ORDET...
Du är ansluten!
Men risk för att bli dumförklarad skriver jag denna text. Som flera
andra i Vingåker har jag fått fiber indraget och installerat i huset. Det
har varit en lång väntan men ändå gått ganska fort med tanke på
allt som ska till i vårt samhälle innan det är klart för att använda
tjänsterna.
Jag hade fått routern från min bredbandsleverantör och skulle äntligen få igång ett snabbt och problemfritt bredband. Jag är den typen
som helst läser instruktionsboken innan och följer instruktionen steg
för steg. Så gjorde jag även denna gång och alla lampor lyste som
de skulle och jag skulle bara slutföra sista steget som var att aktivera tjänsten på en speciell hemsida.
Problemet var bara att jag inte lyckades komma in på denna sida. Jag började då om från
början, ryckte ur alla sladdar, startade om datorn och routern och satt tillbaka sladdarna.
Ingen förändring, jag kunde fortfarande inte komma fram till aktiveringssidan. Jag försökte
med ett par alternativa adresser, men det blev inte bättre av det. Frustrerad och irriterad
började jag skälla på allt som kom i min väg. Dagen efter ringde jag till bredbandsupporten och när jag väl kom fram sa killen: ”det ser bra ut från mitt håll, du är ansluten.” Javisst, jag var redan ansluten och bredbandet fungerade hemma hos mig fast jag inte
märkt det. Jag behövde inte gå in på någon aktiveringssida för att få igång tjänsten.
Jag tror att vi kan uppleva något liknande i det kristna livet.
Vi söker efter en aktiveringsnyckel som ska få det kristna livet att fungera men vi är redan
anslutna till en allsmäktig och kärleksfull Gud där tjänsterna finns tillgängliga i rikt mått.
I psalmen Kristus på korset vunnit sjunger vi: Kristus på korset vunnit frälsning för var och
en. Han har i sig förenat mänska och Gud igen. Brusten är templets förlåt, vägen är öppen fri!
Jesus har tagit bort hindren för en levande kontakt
med Gud. Vi inbjuds att leva våra liv i gemenskap
med Gud och använda alla fantastiska gåvor och
tjänster som genom Anden ställts till vårt förfogande.
Låt bönen, Bibeln, gudstjänsten, omsorgen och alla
de andra gåvorna och tjänsterna bli använda i församlingen och i din vardag. Du blir till glädje för
andra människor och gläds själv.
Hösten är här med många aktiviteter, men glöm inte
att i allt detta är du ansluten till en himmelsk ström
som ger dig kraft tillsammans med andra.

Gud välsigne dig!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
SEPTEMBER
SÖNDAG 6
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 30
17.00 TRANEXKURSION

Rut Casserfelt, Bo Sävhammar sång. Kyrkkaffe. Församlingsinformation.

Läs mer på sidan 9.

OKTOBER

14.15 CAFÉ HUMLAN
SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST

TORSDAG 1
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Hans Sundberg, Adam Harknäs, sånggrupp

SÖNDAG 4
10.00 GUDSTJÄNST TEMA SAMLING

FÖRSAMLINGSDAG
Pajbuffe och kaffe. därefter samtal med
Hans Sundberg. Beräknad slut kl 14.

Jonas Lundkvist, Adam Harknäs, sång och
musikgrupp. Kyrkkaffe.

LÖRDAG 19
9.00 KVINNOFRUKOST

ONSDAG 7
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Maud Nimheim-Ottosson, Vingåkers nye
kyrkoherde. Läs mer på sidan 8.

Fadderbarnen i Thailand. Sonja Nilsson berättar och visar bilder.

SÖNDAG 11
10.00 GUDSTJÄNST TEMA ORDET
Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Olsson
Insamling till equmenia. Kyrkkaffe.

FREDAG 16
17.30 KÖRÖVNING
Inför gudstjänsten 25 oktober.

SÖNDAG 20
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST TEMA DELANDE

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, Ebba Ajax,
nattvard. Kyrkkaffe.

Adam Harknäs, Inger Wetter, Therese Ekeroth, nattvard. Kyrkkaffe, församlingsinformation.

FREDAG 25
17.00 KOM MED OCH SJUNG
KÖRÖVNING

FREDAG 23
17.30 KÖRÖVNING

Brukssånger med Lena Wohlfeil, musikkonsulent i Equmeniakyrkan.
Läs mer på sidan 9.

Inför gudstjänsten 25 oktober.

SÖNDAG 25
10.00 GUDSTJÄNST TEMA SÄNDNING

SÖNDAG 27
10.00 GUDSTJÄNST
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, kören.
Hembjudarfika.

Lars Andersson, Örjan Langborg, kören. Kyrkkaffe.
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PROGRAM...
TORSDAG 29
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

ONSDAG 25
18.00 GUDSTJÄNST MED ALLA
ÅLDRAR

LÖRDAG 31
ALLA HELGONS DAG
10.00 GUDSTJÄNST

Barn- och ungdomsgrupperna.

TORSDAG 26
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Henrik Örnberg, Adam Harknäs, Torsten
Lager. Kyrkkaffe.

FREDAG 27
17.30 KÖRÖVNING

NOVEMBER

Inför första advent.

SÖNDAG 29 1:A ADVENT
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 1
14.15 CAFÉ HUMLAN

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, kören. Kyrkkaffe.

ONSDAG 4
14.00 ÖPPENGEMENSKAP
Sångarbröderna från Korskyrkan

DECEMBER

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 2
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Adam Harknäs, Lars Olsson, Johan Ekman,
nattvard. Kyrkkaffe.

Adventskaffe. Torsten Lager spelar och
sjunger

FREDAG 13
17.30 KÖRÖVNING

LÖRDAG 5
15.00 JULMARKNAD
17.30 LUCIATÅG

Inför första advent.

LÖRDAG 14
9.00 KVINNOFRUKOST

SÖNDAG 6
10.00 GUDSTJÄNST

Kerstin Pettersson, livsnjutare.
Läs mer på sidan 8.

Adam Harknäs, Inger Wetter, Bo Sävhammar, nattvard. Kyrkkaffe. Församlingsinformation.

SÖNDAG 15
17.00 KONSERT HAMPE GOSPEL

SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST MED JULENS
SÅNGER

Håkan Isacsson, Carin Klintemyr. Kyrkkaffe.

FREDAG 20
17.30 KÖRÖVNING
Inför första advent.

SÖNDAG 22
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

Bön före Gudstjänsterna.
I regel varje söndag kl. 9.30, är det samling i
soffrummet till bön inför gudstjänsten.

Avslutning av Globala veckan i Korskyrkan.
Tema Jord att leva på.

Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet. Läs senare annonsering på hemsidan
www.ekbackskyrkan.se och i predikoturerna.
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TEMAGUDSTJÄNSTER
Som vi berättat om tidigare så har vår församling varit remissförsamling för en ny kyrkohandbok om gudstjänsten under våren. Vi har haft två kvällssamlingar om gudstjänsten
och även praktiserat tankarna från remissen i våra gudstjänster.
27 augusti skrev vi ett svar på remissen och skickade
in det till Equmeniakyrkan.
Men vi vill inte lämna tankarna om gudstjänsten med
detta utan planerar en temaserie om gudstjänsten i
oktober.
Fyra söndagar 4/10, 11/10, 18/10 och 25/10 kommer
vi fokusera på gudstjänstens flöde och moment och
använda de fyra ord som finns med i remissen: Samling, Ordet, Delande och Sändning.
Första söndagen får vi besök av Jonas Lundkvist som
är pastor och som varit med i den grupp som arbetat
fram förslaget till en ny kyrkohandbok. Jonas kommer
att predika men även berätta projektgruppens arbete
och grundtankar.

GLOBALA VECKAN
Temat för Globala veckan i år är: Jord att
leva på.
Det handlar om att leva i klimatförändringarnas spår och att agera som kristna när
vår värld förändras. Tar vi förändringarna
på allvar och vad kan vi göra för att bidra
till en hållbar och rättvis värld?
Söndagen 22 november firar vi en ekumenisk gudstjänst i Korskyrkan med temat:
Jord att leva på.

FÖRSAMLINGSBOKEN

GUDSTJÄNST
MED ALLA ÅLDRAR

Elsie Redfors avled fredag 7 augusti.

LEDIGHET

Liksom förra året inbjuder Ekbackskyrkans ungdom alla till Gudstjänst onsdagen den 25 november kl 18.

Adam Harknäs är ledig:
5-6 september

Vi hoppas vi att vi ses!

24-25 oktober
14-15 november
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OLIKA SÄTT ATT LÄMNA GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN
1. Du kan som tidigare lämna din offergåva i kollektboxen vid gudstjänsterna.
2. Du kan sätta in ditt offer på församlingens bankgiro, nummer 624-7027.
3. På datorn kan Du från ditt bankkonto göra överföring till församlingens konto på
Sörmlands Sparbank Clearingnummer 82578 kontonummer 930562509.
Vid överföring är avsändaren=givaren anonym.
4. Du som har möjlighet kan swisha din gåva till Ekbackskyrkan.
Swish-nummer 123 268 31 34.
Vid inbetalning via bankgiro, överföring eller swish: Glöm inte att ange vad inbetalningen avser t ex månadsoffer, kollekt, renovering el dyl.
5. Via Equmeniakyrkans Missionsgåva kan Du med autogiro göra en inbetalning varje
månad. Du anger vilken summa du vill ska gå till Ekbackskyrkan och vad Du eventuellt
vill ge till Equmeniakyrkans internationella mission, Equmeniakyrkans mission i Sverige
mm.
6. Din kyrkoavgift kan tillfalla Ekbackskyrkan. Nya anmälningar görs till Equmeniakyrkan senast den 31 oktober.
OBS! Från och med årsskiftet kommer vi att säga upp Ekbackskyrkans plusgiro. Hoppas Du finner ovanstående alternativ som fullgoda ersättare.
Oavsett vilket eller vilka alternativ Du väljer för ditt offrande, är din gåva lika värdefull
och välkommen!
Tack för Din gåva!
Hör gärna av dig till kassören om Du undrar över något.
Birgitta Carlsson
kassör

FÖRSAMLINGSDAG 13 SEPTEMBER
Söndag 13 september kommer vi ha en halvdag utifrån vår
riktlinje om att dela med sig, dela sin tro och dela med sig
som församling i samhället.
Vår nya handledare Hans Sundberg gästar oss denna söndag. Vi börjar med att fira gudstjänst tillsammans. Sedan
får vi dela på olika pajer och dricka kaffe.
Efter maten får vi lyssna till Hans Sundberg men även
samtala och be för varandra. Församlingsdagen slutar kl.
14.00. Se till att du är med på en viktig och inspirerande
dag!
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RENOVERINGAR I KYRKAN
Nu kommer här en hel del siffror, inte så roligt att skriva om men vi vill gärna informera
om dem. Som du säkert vet så har vi gjort en hel del renoveringar i kyrkan i år. Under
del av sommaren hade vi gudstjänsterna i församlingssalen medans mattan på estraden bytes ut, samtidigt rengjordes och renoverades orgeln. Kostnaden blev som offerten på 45 000 kr. Bytet av mattan på estraden var offererad till 57 500 kr, till det en
kompletterande offert på 14 725 kr för byte av mattan i trappan, också här blev kostnaden enligt offerterna. Totalt för orgel och matta blir det totalt c:a 117 00 kr, insamlingen
till ändamålet har inbringat c:a 70 000 kr hittills. Vi är mycket tacksamma för gåvorna
som lämnats till insamlingen. Projektet har väl följt den plan vi hade.
Så har vi också gjort omfattande renovering av lägenheten en trappa upp. Här har vår
plan inte stämt så bra, kostnaden blev betydligt högre än vi hade planerat. Det kan bli
så när man renoverar en så speciell lägenhet som den. Det krävde fler arbetstimmar än
vi hade beräknat. Vi är dock mycket nöjda med resultatet, lägenhet blev väldigt fin.
Kostnaden uppgick till c:a 425 000 kr. För att betala våra renoveringar har vi behövt ta
ut pengar från några av de fonder vi har, glädjande nog har vi då gjort goda kapitalvinster på c:a 200 000 kr vilket mildrat det underskott som uppstått med anledning av renoveringarna. Nämnas i sammanhanget bör också göras att hyresintäkterna från våra
lägenheter är c:a 100 000 kr per år, på längre sikt kan vi räkna med att få tillbaka de
investeringar vi nu gjort.
Nu undrar du säkert hur det ser ut i resultaträkningen efter dessa stora utgifter. Resultat
fram till den sista juli ger ett underskott på c:a 223 000 kr. Jag tycker det är mycket tillfredsställande att det inte är större med tanke på att vi renoverat för totalt c:a 542 000
kr.
Lars Olsson

KVINNOFRUKOST

GRUPPER

Höstens första kvinnofrukost 19 september gästas av Maud
Nimheim-Ottosson
från Odensbacken,
numer vikarierande
kyrkoherde i Vingåker.

Flera olika grupper träffas regelbundet i
kyrkan, det här är bara två påminnelser:

Bok- och samtalsgrupp
Gruppen studerar just nu Johannesevangeliet utifrån Linda Alexanderssons bok
”Möte med Johannes”.
Gruppen träffas torsdagar
ojämna veckor kl 19-21.
Välkommen du också.
Kontakt Margareta Johansson.

Under rubriken
”Innanför murarna”
kommer hon att berätta om sin tid som
fängelsepräst på Kumlaanstalten.
Höstens andra frukost blir den 14:e november, då medverkar Kerstin Pettersson,
som är ”livsnjutare” och vill peka på det
för henne viktiga i livet: tacksamhet och
att få umgås med naturen och sin trädgård.

Stickkafé
Stickkaféet börjar måndagen den 7 september klockan 18.30-20. Kontakt ElseMarie Lyreborg Olsson

8

TRANEXKURSION TILL KVISMAREN
Onsdag 30 september
Vill du följa med och titta på tranor?
Vi tänker åka till Kvismaren för att ta farväl
av 10-15000 innan deras flytt till Spanien.
Stora mängder tranor och gäss rastar vid
Kvismaren både vår och höst.
Att få vara med om när tusentals fåglar i
skymningen flyger från fälten till sina övernattningsområden i sjöarna är en magisk upplevelse.
Tag med varma kläder och gärna fikakorg.





samling vid Ekbackskyrkan kl 17:00
kostnad för samåkning 25 kr
beräknad hemkomst c:a 19:45
Lars Olsson

KOM MED OCH SJUNG!
Du, som inte brukar vara med annars, – häng med på något av höstens sångprojekt
-eller alla tre!
1.

Brukssånger

Fredag 25/9 17.00-19.30 gästas vi av Lena Wohlfeil som kommer
att lära ut s k Brukssånger. Alla hälsas välkomna att sjunga
och fika tillsammans bara för att det är roligt!
Söndagen den 27/9 9.00 övar vi, och sjunger sen några brukssånger i gudstjänsten kl 10.
2.
Inför gudstjänst 25
oktober
Carin och Owe Janerin övar
med kören två fredagar: 16/10
och 23/10 kl 17.30-18.30. Vi
framför dessa sånger i gudstjänsten söndag 25/10 kl 10
(övning 9.00).
3.

Inför 1:a advent

Torsten Lager övar med oss
tre fredagar: 13/11, 20/11 och
27/11 kl 17.30-18.30.
Kören medverkar i gudstjänsten på 1:a advent 29/11 kl 10 (övning 9.00).
Annika Lindar
samordnare i musikrådet
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EKBACKSKYRKANS IBK
Hösten är här och innebandysäsongen har startat. Första veckan i september började
ungdomslagen sina träningar och Herrlaget/A-laget började träna 18 augusti. Det är
mycket spännande att se fram emot denna höst med två nystartade lag.
Flicklaget för tjejer födda 02-05 har inte haft sin första träning i skrivande stund så vi vet
inte hur det kommer gå, men det finns intresserade tjejer så vi hoppas att vi får ihop ett
lag. A-laget har fått en bra start med ca 20 spelare som tränar två gånger i veckan.
Vidåkershallen renoveras just nu så därför är träningarna i Kvarnängshallen, Högsjö och
för de yngre i Hansjöhallen. De första hemmamatcherna kommer också att spelas i
Kvarnängshallen tills början av oktober då Vidåkershallen beräknas vara klar.
A-laget kommer att spela i division 3 och möta lag från hela Sörmland. Vi hoppas att
många kommer och tittar och hejar på vårt A-lag och även de andra lagen. Till A-lagets
hemmamatcher behöver vi hjälp med kioskförsäljningen och sekretariatet.

INTEGRATIONS- OCH SAMVERKANSPROJEKT
I höst kommer innebandyklubben tillsammans med Vingåkers Ryttarförening driva ett
projekt för skolungdomar och ensamkommande ungdomar i Vingåker.
Vi börjar med att hålla i en friluftsdag för årskurs 8 på Slottsskolan (fd Vidåkersskolan) 22
september. Den dagen kommer eleverna få spela innebandy, gå tipspromenad och pröva
på att rida ute på Vårnäs. I samband med friluftsdagen kommer vi bjuda in till fredagscaféer i Ekbackskyrkan och på Vårnäs.
Första halvan av hösten blir det café på Vårnäs och efter höstlovet café och fredagshäng i
Ekbackskyrkan. Det blir möjlighet att spela innebandy och sedan gå till Ekbackskyrkan för
att vara med på Fredagshäng.

HEMMAMATCHER 2015
Lördagen 19/9 kl.16.00

EIBK – FBC Nyköping (H3) Kvarnängshallen Högsjö

Lördagen 26/9 kl.16.00

EIBK – Strängnäs IBF (H3) Kvarnängshallen Högsjö

Lördagen 3/10 kl. 10.00

EIBK – Strängnäs IBF (02/03) Vidåkershallen

Lördagen 10/10 kl. 16.30 EIBK – Galagowear FBC Södertälje (H3)
Söndagen 18/10 kl. 13.30

EIBK – Torshälla IBK (02/03)

Söndagen 25/10 kl. 13.30 EIBK – Mesta IBK/Nyfors IK (02/03)
Lördagen 7/11 kl. 10.00

Sammandrag P Grön C

Lördagen 7/11 kl. 14.00 EIBK – Hölö/Mörkö (H3)
Söndagen 15/11 kl. 13.30 EIBK – Flens IFB (02/03)
Söndagen 22/11 kl 13.30 EIBK – IFK Mariefred (02/03)
Lördagen 28/11 kl. 16.30 EIBK – Järna SK (H3)
Söndagen 20/12 kl. 10.00 Sammandrag F Blå B
Söndagen 20/12 kl. 14.30 EIBK – IFK Gnesta (02/03)
Söndagen 20/12 kl. 16.00 EIBK – Nykvarns IF Ungdom (H3)
H3 = Herrar division 3
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
Läger och hajksommar
SMAJL samlade 13 deltagare från Vingåker. Det blev en fin vecka utan en enda regndroppe! Ett av få läger som vi har kunnat plocka ner helt torra tält!!!
Chili/XL var det 7 tonåringar från Vingåker. Trots den regniga veckan (blev översvämning
i tältet) så var det glada miner och många fina upplevelser för de som var med.
Den 21-22 augusti hade Scouterna hajk. 18 scouter och 6 ledare åkte från Ekbackskyrkan
kl 18 på fredagen. En
dryg halvtimma senare
anlände till fina Uggelkulla vid Brevens Bruk.
En del sov i militärtält
och Äventyrarna
(”tonårsscouterna”) sov
uppe på loftet i uthuset.
På lördagsförmiddagen
fick scouterna lämna
förslag om vad de ville
att vi skulle ha för program under hösten. Vi
lagade lunch tillsammans på stormkök. Glada men trötta åkte vi
hemåt på eftermiddagen.
Vi säger ett stort TACK till de ledare som satsat av sin semester och lediga tid för att ge
våra barn och ungdomar fina lägerupplevelser.
Även tack till Gud för upplevelser och bevaranden!

Barn- och ungdomsgrupperna:
Söndagsskolan hade sin första samling på samlingssöndagen den 23/8. Vi kommer att
träffas vissa söndagar, så håll utkik i annonseringen när det är.
Scouterna startade sin nya termin onsdagen den 26/8. Vi har en trogen grupp som kommer och vi fick även hälsa några nya välkomna.
Glädjande är att vi kan starta upp Fredagshäng igen och vi har ledare som är villiga att
ställa upp på olika sätt. Den 4/9 var första träffen och kommer att vara träff varannan fredag. Vi börjar kvällarna med fika 18.30 och sedan program 19.30. En andakt blir det vid
21-tiden, för att sedan avsluta kvällen vid kl 22.
Även om du inte kan vara med som ledare så kan du hjälpa till genom något av följande:
baka bullar, kakor eller matbröd. Köpa en ost eller annat pålägg mm. Säg till Else-Marie
om du kan bidra med något.

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

Församlingsresa till Mariefred
30 augusti

Tidigt på söndagen den 30 augusti samlades ett trettital förväntansfulla för att äntra bussen till Mariefred för ett besök i Munkhagskyrkan. Där deltog vi i församlingens gudstjänst, med både barnvälsignelse och nattvardsfirande. Församlingens pastor, Viola
Norrby predikade och vår pastor Adam Harknäs ledde nattvardsfirandet. Munkhagskyrkans gospelkör imponerade med sin medryckande sång, trots att en stor del av koristerna saknades. Efter gudstjänsten delade vi gemenskapen runt kyrkkaffeborden.
Efter flanerande och lunch i pittoreska Mariefred fortsatte vi till ”kakslottet” Taxinge. Där
fick många dagens kaloribehov väl tillfredställda med imponerande bakverk. Det gavs
också tid att promenera i slottsparken eller shoppa i de olika hantverksbutikerna.
Glada och nöjda återvände hem till Vingåker med förhoppning att kanske göra fler sådana här församlingsbesök.
Pär Lindar
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