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Från mörker till ljus

PASTORN HAR ORDET...

Jag sitter och skriver i novembermörkret. Det är inte becksvart, jag ser vad jag skriver och vilka föremål jag har runtomkring mig, men solen har inte synts till på flera dagar. Ett tjockt
täcke ligger över Vingåker och dagen är lika mörk som natten
för några månader sedan. Det är nog fler än jag som påverkas
i sin sinnesstämning dessa dagar och det är inte svårt att
stämma in när Monica Törnell sjunger Ted Ströms text: ”Det
är då som det stora vemodet rullar in och från havet blåser en
isande gråkall vind.” I våra liv kan vi också uppleva att det
läggs ett mörkt täcke över vår själ. Det är som om att solen
aldrig syns till och natten bara fortsätter fast klockan säger att
det är dag.
Owe Wikström skriver i sin bok ”Det bländande mörkret” om andlig vägledning
och stadier på den inre vägen. Han beskriver sju stadier med namnen: Saknaden, försmaken, uppgörelsen, nåden, natten, ljuset och vandringen. I det stadiet
som Wikström kallar natten sinar känslorna och tystnaden lägrar sig. Gud verkar
frånvarande och allt som man tyckt sig veta om Gud försvinner som i en dimma.
Tvärtemot vad vi själva många gånger tror, så är natt och mörkerperioderna i
våra liv en del i Guds verk med våra liv. I natten förbereds vi för Guds ljus. Natten renar vårt inre till att bli föremål för Guds ljus. Wikström ger rådet, tillsammans med andra andliga vägledare, att hålla fast vid Guds löften och förtröstansfullt fästa sin uppmärksamhet på Kristus. Värdefullt är också att samtala med en
pålitlig vän i nattens tid.
Denna tid på året tänder vi många ljus. En anledning är att påminna om att
mörkret inte kommer att råda för evigt. Vi går från mörker till ljus i vår tro på Jesus Kristus. Jesus föddes i en mörk grotta eller stall men fick själv vara ett ljus
för världen. Han fick förkroppsliga ljuset och var aldrig rädd
för att gå in i natten och möta mörkret. Av det ljuset får vi
ta emot och låta det lysa upp vårt inre. Låt det ljuset lysa
och skingra mörkret även för dina medmänniskor.
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
(Jesaja 9:2)
Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
NOVEMBER

JULDAGEN 25
7.00 JULOTTA

SÖNDAG 30
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Aina Andersson sång och
musik. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Adam Harknäs, Lars Olsson, kören. Kyrkkaffe.

10.45 JULANDAKT Humlegården

JANUARI
NYÅRSDAGEN 1
18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
V. VINGÅKERS KYRKA

DECEMBER

Benny Larsson, Åsa Nyström

TORSDAG 4
10.45 ANDAKT Humlegården

SÖNDAG 4
16.00 JUL– OCH MISSIONSFEST

FREDAG 5
17.30 KÖRÖVNING

Josefin Hermansson, Adam Harknäs. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Julgröt. Läs mer på sidan 6.

LÖRDAG 6
15.00-19.00 JULMARKNAD

TRETTONDAGEN 6
17.00 TRETTONDAGSANDAKT

Ekbackskyrkans ungdoms traditionella julmarknad. Läs mer på sidan 11.

Adam Harknäs, Torsten Lager.

SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 11
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, Johan Ekman sång, nattvard. Kyrkkaffe

Helen Friberg, Adam Harknäs, musikrådet,
nattvard. Kyrkkaffe, information Equmeniakyrkan.

SÖNDAG 14
10.00 JULSÅNGGUDSTJÄNST

TORSDAG 15
KÖRÖVNING EKUMENISK KÖR

Vi sjunger julens sånger, Ekbackskyrkans
sångare och musiker. Kyrkkaffe. Läs mer
på sidan 9

SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST
Carin Klintemyr, Lennart Andersson, Ebba
Ajax sång. Hembjudarkyrkkaffe.

JULKONSERTER
Fredag 19:e kl 19.00

TORSDAG 22
10.45 ANDAKT Humlegården

Lördag 22:e kl 16.00 och 19.00
Söndag 23:e kl 16.00

TORSDAG 22
KÖRÖVNING EKUMENISK KÖR

Läs mer på sidan 7
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PROGRAM...
FREDAG 13
17.30 KÖRÖVNING

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
18-25 JANUARI

SÖNDAG 15
10.00 GUDSTJÄNST

”Ge mig något att dricka”

TISDAG 20
12.00 LUNCHBÖN

Adam Harknäs, Lars Olsson, Lisa Hellmark
m.fl. sång och musik, nattvard. Kyrkkaffe.

Korskyrkan

TORSDAG 19
10.45 ANDAKT Humlegården

ONSDAG 21
8.00 MORGON BÖN

FREDAG 20
17.30 KÖRÖVNING

V. Vingåkers kyrka

18.00 VECKOMÄSSA

SÖNDAG 22
17.00 GUDSTJÄNST

V. Vingåkers kyrka

TORSDAG 22
14.00 SOPPA OCH BÖN

KFUM-körer från Örebro och Norrköping,
Gunnel Gustafsson, Kyrkkaffe

Österåkers församlingshem

FREDAG 28
17.30 KÖRÖVNING

FREDAG 23
19.00 KONSERT
Ekbackskkyrkan ”Hampe Boys” spelar

MARS

SÖNDAG 25
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

SÖNDAG 1
10.00 GUDSTJÄNST

Korskyrkan
Adam Harknäs, Åsa Nyström, ekumenisk kör. Kyrkkaffe.

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, kören och
instrumentalister framför "Rannsakan och
lovsång" av Per Harling. Kyrkkaffe.

18.00 KONSERT
V Vingåkers kyrka, lokala sångare och

ONSDAG 4
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

FEBRUARI

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 1
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, kvartettsång och musik.
Insamling till diakon– och pastorsutbildningarna. Kyrkkaffe. Läs mer på sidan 9.

Adam Harknäs, Örjan Langborg, Ulrika och
Carin Janerin sång och piano. Kyrkkaffe.

ONSDAG 4
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
Irma och hennes vänner

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

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST, ÅRSHÖGTID

Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet, läs senare annonsering på hemsidan och i
predikoturerna.

Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Olsson. Kyrklunch

ÅRSMÖTE
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EKUMENISKA BÖNEVECKAN
Böneveckan 18-25 januari har som tema 2015 ”Ge mig något att dricka”. Materialet till böneveckan har förberetts av kristna från Brasilien. Utgångspunkten är Johannesevangeliets
fjärde kapitel som handlar om mötet mellan
Jesus och den samariska kvinnan.
I Vingåker kommer vi att förenas i bön på
många olika sätt och vid olika tider. Det blir
morgonbön, lunchbön, bönedygn, gudstjänst
och konsert.
Fredagen den 23 januari kl. 19.00 kommer
det vara en konsert med Hampe Boys i Ekbackskyrkan.
Fredag-lördag siktar vi på att ha ett gemensamt bönedygn i en bönevagn någonstans i
Vingåker. Man kan då anteckna sig för en
timme eller mer och be för egna behov, Vingåker och världen.
Söndagen den 25 januari blir det gudstjänst i
Korskyrkan kl. 10.00 och konsert i Västra
Vingåkers kyrka kl. 18.00. Se övriga tider
och platser i programmet.
Välkomna att delta i en vecka fylld med bön
för en värld som behöver det levande vattnet!

JUL– OCH MISSIONSFEST
Söndagen 4 januari kl. 16.00 kommer vi
ha Jul och Missionsfest med insamling till
Equmeniakyrkans internationella arbete.
Vi får denna dag besök av Josefin Hermansson från Örebro. Josefin har varit
missionärsbarn och själv arbetat som missionär i Ecuador och Chile utifrån Apg 29.
Hon kommer dela med sig av sina erfarenheter och visa bilder.
Vi kommer självklart också att äta julgröt
och ha det trevligt tillsammans.
Läs mer om Equmeniakyrkans insamling
på sista sidan i programbladet. Där berätta Christer Daelander, samordnare Afrika
och mänskliga rättigheter i Equmeniakyrkan, mer om ett projekt som insamlingens
pengar går till.

6

JULKONSERTER
Även i år fortsätter traditionen med julkonserter med Mia Poppe, Niclas Strand,
Thomas och Johanna Widén. De har hjälp
av sina barn och WM-kören. Katarina Hultling var ny medverkande förra året, hon
tycket det var så roligt att hon begärt att få
vara med i år också, det är vi glada för.
Vår pastor Adam Harknäs är också med.
Det blir fyra olika konserttillfällen:
Fredag 19:e kl 19.00, lördag 20:e kl 16.00
och 19.00, söndag 21:e kl 16.00.
Biljetter kommer att finnas för förköp på
biblioteket och OKQ8. Entré 170 kr,
skolungdom 80 kr.

KVINNOFRUKOST
LÖRDAG 14 FEBRUARI
I februari kommer Elisabet Bäck på Kvinnofrukost. Vi som läser Katrineholms kuriren känner igen henne som chefredaktör
för tidningen. Elisabet har visat ett stort
intresse för det lokala kultur och föreningslivet.
Vi är tacksamma för att hon
nu är intresserad av Kvinnofrukost i Ekbackskyrkan
och kommer
som gäst till
den. Vi ser fram
emot att få ta
del av hennes
engagemang och det hon har att berätta.

KRANSAR TILL EKBACKSKYRKANS UNGDOM
Ekbackskyrkans ungdom är en viktig del
av Ekbackskyrkans verksamhet. Den bygger helt på ideella ledares engagemang
OCH det stöd som många andra i kyrkan
ger både ekonomiskt och med andra insatser.

Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan

Att det är roligt och inspirerande visar väl
den här bilden där några entusiaster binder advents- och julkransar som ska säljas till förmån för ungdomsarbetet. Hjälp
till du också, nu närmast genom att delta i
Ekbackskyrkans julmarknad 6 december!

LEDIGHET
Adam Harknäs är ledig:
13-14 december
17-18 januari
21-22 februari

Pär Lindar
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RAPPORT FRÅN STYRELSEN
”Var är vi och vart ska vi ?” - det är en fråga som mer eller mindre alltid är med i styrelsen. Kanske den inte bokstavligen är formulerad så, men ändå finns den där på olika sätt.
Jag ser det som styrelsen huvudsakliga uppgift, att fundera, känna efter var vi som församling finns idag. Var vi är i vår egen utveckling, var är vårt samhälle och omgivning,
vilken är vår uppgift som församling just nu och i året som kommer. Det är frågor som vi
alla behöver hjälpa till att besvara, det är absolut inte bara styrelsens uppgift. Vi säger oss
vara ”En kyrka på väg” då behöver vi veta vilken väg vi ska gå. Under året som gått har
vi i våra riktlinjer utgått från ordet Livsnära. Om man ser tillbaka på året så tycker jag mig
kunna se att det temat har påverkat mycket av innehållet i vår verksamhet. När vi i styrelsen funderat över nästa år så har vi tankar på att bära med oss det även under nästa år
om än i någon annan formulering och i ett bredare sammanhang utanför verksamheten i
våra lokaler. Tror det finns ett stort behov för många, att mer leva nära livsviktiga frågorna. Vi får alla bära med oss detta och till årsmötet enas om vägvalet för år 2015.
I övrigt så har vi i styrelsen nu några frågor kring en omfattande renovering av lägenheten
en trappa upp. Vi jobbar också på att till årsmötet ha ett förslag på åtgärder av golvet vid
estraden i kyrksalen, i samband med det även göra en rengöring och översyn av orgeln.
Som du förstår så kommer det att medföra en hel del kostnader, vilka vi får hjälpas åt
med.
Lars Olsson

OMVAL ELLER NYVAL !!??

REMISS
NY KYRKOHANDBOK

Snart är det dags för årsmöte. Vi i valberedningen tar gärna emot förslag från Dig som
vill gå in i nya uppgifter i församlingen.

Från 1:a advent till sista augusti nästa
år ska den nya kyrkohandboken ut på
remiss. Vi har svarat ja på att vara
remissförsamling under denna tid och
kommer att pröva de nya texterna i
några av våra gudstjänster.

Skulle Du mot förmodan vilja avsäga Dig
något uppdrag, vill vi höra av Dig innan årsskiftet.
I Goda Kamrater (GK) fick vi lära oss:

Vi kommer berätta vilka gudstjänster
vi använder den nya kyrkohandboken
och sedan får vi som församling, styrelse och enskilda församlingsmedlemmar ge respons på innehållet i
kyrkohandboken.

Villig i uppgifterna, trogen Gud och Kamraterna.
Med i valberedningen är: Lennart Andersson, Aina Andersson, Stina Gustafsson och
Bo Sävhammar.
Lennart Andersson, fortfarande GK:are

Remissen för vår del handlar om
gudstjänsten och inte om de olika
kyrkliga handlingar som också finns
med i kyrkohandboken.

ÅRSMÖTE
Vårt årsmöte äger rum söndagen den 8
februari 2015. Vi börjar med gudstjänst
klockan 10:00, därefter årsmöte med avbrott för gemensam lunch. Välkommen!

Adam Harknäs

Lars Olsson
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VÄLKOMNA PÅ JULSÅNGSGUDSTJÄNST

INTERNATIONELLA
BIBELGRUPPEN
Bibelgruppen där flera språk finns
representerade fortsätter att träffas.
Flera av de personer som varit med i
bibelgruppen bor nu på andra orter
och har inte möjlighet att vara med.
Därför är vi just nu ganska få i gruppen men vi har under hösten försökt
få ut informationen om att vi finns och
är öppna för att ta emot deltagare
som vill samtala om livet och tron.
Parallellt med detta har vi kontakt
med de som varit med i gruppen tidigare och försöker vara ett stöd i deras
situation. I den internationella bibelgruppen träffas vi nu varannan torsdagskväll i Ekbackskyrkan.

SÖNDAG 14 DECEMBER 10.00
Det blir mycket
församlingssång, kören och
kanske någon
grupp eller solist
som medverkar.
Julens budskap kommer till oss
via musiken och texterna!
Indulci jubilo, hälsar musikrådet:
- Annika Lindar, Torsten Lager och
Else-Marie Lyreborg-Olsson

KFUM MANSKÖRER
Söndag 22 februari får vi besök
av KFUM:s manskörer från
Örebro och Norrköping. Det är ca
50 sångare som har en blandad
repertoar med klassiskt, Negro
spirituals, Lina Sandell m.m.

BESÖK AV HELEN FRIBERG
Söndagen den
11 januari får
vi besök av
Helen Friberg
som är vår
regionala
kyrkoledare.
Hon kommer
för att se hur vi
har det och
predikar i
gudstjänsten.
Helen kommer
även att berätta om vår region Svealand och gärna svara på våra frågor.

Välkomna till gudstjänst kl. 17.00
och en maffig sångupplevelse!

INSAMLING
PASTORS OCH DIAKONIUTBILDNINGEN
Söndagen den 9 mars är det
dags för Bön- och offerdag för
pastors- och diakonutbildningen. Vi
behöver investera i framtiden och ge
vår gåva och att se till att våra blivande pastorer och diakoner får den
utbildning de förtjänar.
I gudstjänsten hoppas vi få medverkan av någon pastorskandidat från
THS.
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EKBACKSKYRKANS IBK
Nu har säsongen äntligen börjat och alla lag har spelat matcher och sammandrag. Vissa lag går det bättre för än andra men alla har en härlig kämpaglöd.
99/00 laget har tappat några spelare men även fått några nya spelare. De har spelat tre
matcher vunnit två och förlorat en. Ett bra resultat så här länge. 02/03 laget har spelat sju
matcher vunnit två och förlorat fem. Trots förlusterna har de spelat bra och haft god uppslutning på träningarna. 04/05 laget har bara Joakim Eriksson som tränare men har fått ett par hjälptränare under
hösten. Laget har också tappat flera spelare och behöver
påfyllning av både tränare och spelare. De spelade ett
sammandrag i oktober i Eskilstuna. 06 och 07 laget bara
växer och växer. De tränar tillsammans men är uppdelade i
två lag när de är ute och spelar sammandrag. Vi har även
några 08:or som tränar med laget nu i höst.
08 laget tänker vi starta upp i januari. Vi börjar med en
föräldrar och spelarträff den 7 januari kl. 18.00 i Ekbackskyrkan. Vi kommer inte att kunna starta upp laget om det
inte finns föräldrar, äldre syskon eller andra som vill ställa
upp som tränare.

HEMMAMATCHER I
VIDÅKERSHALLEN
7/12 kl. 14.00 P 00/99 mot Flens IBF
14/12 kl. 13.30 sammandrag P06:orna
20/12 kl. 10.00 P 00/99 mot Onyx IBS P00
20/12 kl. 12.00 P 02/03 mot Torshälla IBK
21/12 kl. 10.00 P 00/99 mot Nykvarns IF Svart
17/1 kl. 11.00 P 02/03 mot Onyx IBS
25/1 kl. 16.00 P 02/03 mot Katrineholms IBF
7/2 kl. 10.00 P 00/99 mot IFK Mariefred
7/2 kl. 14.30 P 02/03 mot Nyfors IK
15/2 kl. 13.30 Sammandrag P04/05
21/2 kl. 11.00 P02/03 mot Trosa Edanö IBK
21/2 kl. 13.00 sammandrag P 04/05
28/2 kl. 12.30 sammandrag P 07
14/3 kl. 10.00 P02/03 mot Nykvarns IF
14/3 kl. 12.00 P99/00 mot Telge SIBK
28/3 kl. 11.00 P99/00 mot Katrineholms IBF
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
GUDSTJÄNST
FÖR ALLA ÅLDRAR
1. En scout söker sin tro
och respekterar andras.
2. En scout är ärlig och pålitlig.
3. En scout är vänlig och hjälpsam.
4. En scout visar hänsyn
och är en god kamrat.
5. En scout möter svårigheter
med gott humör.
6. En scout lär känna och vårdar
naturen.
7.En scout känner ansvar för sig
själv och andra.

Onsdagen 26 november var det gudstjänst för alla åldrar. Då berättade scouterna lite om vad man har gjort under hösten:
”Vi har jobbat mycket i våra tre patruller
Några av de äldsta scouterna var med på
årets upplaga av Tassenatta. I år var det
Tystberga som arrangerade och det var
vid Stendörren. Vi har haft sjukvård och
lärt oss att hantera kniv
Förra veckan var det "Blommornas kväll".
Då fick en del av församlingens äldre
medlemmar besök av scouterna.”
Scouterna berättade vidare om Scoutlagens sju punkter, som man har gått igenom på andakterna.

ÅRSMÖTE OCH
TERMINSSTART
Årsmötet blir i slutet av januari, vi
återkommer med datum på hemsidan.
Scouterna startar sin vårtermin onsdagen den 28 januari.

Be för barnen i våra grupper och
deras familjer och framför allt för
våra ledare!
Scouterna intervjuas om sin verksamhet

Julmarknad lördag 6 december
15.00-17.30
Adventsfika, barntombola, vuxentombola, lotterier, chokladhjul,
hantverkslotteri, försäljning av hembakt kaffe– och matbröd,
saft, sylt mm.
”Kreativ juloas” med pyssel, fiskdamm, sagoläsning mm.
Utanför säljer scouterna korv med bröd och bjuder på glögg.
17.30
Luciatåg och efter det lottdragning.
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Plats
för
adress

Att lära sig läsa och skriva är nyckeln till utveckling och makt över det
egna livet. Somliga får den chansen i barndomen, men i många av de länder där Equmeniakyrkan har samarbetskyrkor är stora andelar av befolkningen analfabeter. Den allra största delen av dem är kvinnor. Att inte kunna läsa och skriva bidrar till att de hålls kvar i maktlöshet och domineras
av männen i både familjen och samhället.
I Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEBU (De förenade baptistkyrkornas samfund) har
kyrkan arbetat med alfabetisering av vuxna i många år. Arbetet har vuxit och idag är det
tusentals män och allra mest kvinnor som får chansen att lära sig läsa, skriva och räkna.
Läseböckerna de använder handlar om deras hemmiljö och de lär sig samtidigt om jordbruk, hygien, demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt som de får lära sig läsa, skriva och räkna får de även livskunskap och kunskap om de rättigheter och möjligheter de
har. Vid en av mina resor till Semendua i Kongo Kinshasa fick jag möjligheten att besöka
flera läsklasser och träffade några av lärarna och eleverna. En av kvinnorna kom blygt
fram till mig och gav mig det första brev som hon skrivit i sitt liv. Hon läste brevet för mig:
”Herr Daelander!
Jag är glad över att få skriva detta första brev med en hälsning från mig Adréenne. Jag
gläder mig över den hjälp de vita ger oss så att vi får gå i alfabetiseringsklass. Titta – jag
var som en blind och nu ser jag klart. Nu kan ingen längre lura mig. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag slutar med en hälsning från mig till dig.”
Undertecknat Adréenne. Semendua den 25 augusti.
Jag blev starkt berörd av detta
förtroende från Adréenne. När jag
möter människor som hon ger det
mig kraft och inspiration att fortsätta arbeta för att människor skall få
se ljuset – livsljuset både i tron på
Jesus, men också i kunskap som
förändrar deras livsförutsättningar
så att de kan stå emot de som
försöker utnyttja dem. Jesus säger
till sina lärjungar: ”Tjuven kommer
bara för att stjäla, slakta och döda.
Jag har kommit för att de skall ha
liv, liv i överflöd” (Joh 10:10).
Christer Daelander
samordnare Afrika och mänskliga rättigheter, Equmeniakyrkan

12

