Församlingsblad

September - November
2011
1
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Ekbackskyrkans ungdom
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643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
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643 30 Vingåker

Bankgiro: 624-7027
Postgiro: 71 91 26-5
Org. nummer: 817606-0229
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Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Pastor:

Pastor:

Adam Harknäs
Expeditionstid: tis-tors 9-11 (vanligen)
Tel exp: 0151-51 14 73
Mobil: 076-884 70 64
Tel bostad: 0151-107 73
E-post: adam@ekbackskyrkan.se

Henrik Örnberg
Tel exp: 0151-51 14 73
Mobil: 070-510 58 78
Tel bostad: 0151-161046
E-post: henrik@ekbackskyrkan.se

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

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

Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 550021
E-post:
birgittacarlsson-vingaker@telia.com

Kassör:
Örjan Langborg
Tel. 070-510 91 67
E-post:
langborg@bredband.net
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PASTORN HAR ORDET...
HELIG STUND
Jag var en av drygt trettio personer som var på församlingshelg i
Finnåker första helgen i september. En fin helg med trevlig samvaro, god mat och intressanta samtal. Men det var faktiskt mer än så.
På söndagen var alla med och planerade och bidrog till innehållet i
gudstjänsten. Tänk så bra det kan bli när alla är med och bidrar!
Men det var också något annat som jag upplevde den stunden när
vi samlades till gudstjänst. Det var en helig stund. Det var inget som vi skapade
genom att göra gudstjänsten lite annorlunda mot vad vi brukar. Helig översätts
visserligen med ordet annorlunda ibland, så visst var vår gudstjänst annorlunda i
dubbel bemärkelse. Gud fyllde våra ord och handlingar med sin närvaro.
Det var också en helig och speciell stund när vi på lördagskvällen firade nattvard
tillsammans och bad för varandra i små grupper. Nattvarden är i sig en helig
handling som avskiljer oss för Gud och rustar oss för vårt uppdrag att vara ambassadörer för Guds rike. Så låt oss bära på heligheten i vår vardag utan att fördenskull låtsas att vi är bättre än någon annan.
Alla har vi våra egna upplevelser, och vi som var med på församlingshelgen har
helt säkert olika upplevelser med oss från helgen. Men det är vi tillsammans som
skapar förutsättningar för heliga möten och stunder som påverkar vår innersta
längtan. Det är inte oviktigt att vi, precis som miljoner andra, firar gudstjänst på
söndagar en bestämd tid. En tid för Gud som påverkar alla andra tider och stunder i veckan. Jag ser i höst fram emot flera heliga stunder i gudstjänsterna och
andra stunder där jag minst av allt anar det.
Gud välsigne dig!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
SEPTEMBER

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL

LÖRDAG 17
10-13 CYKELBYTARDAG
Cykelbytardag se sidan 6

”TILLSAMMANS PÅ VÄG”
Adam Harknäs, Örjan Langborg, kyrkkaffe.
Söndagsskola.

SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 15
16.00 VÄRLDENS BARN KONSERT

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, sång
av Lisa Hellmark, Jackie Mozian, Malin
Stjärnholm, medlemsintagning, kyrkkaffe.
Söndagsskola.

Konsert till förmån för Världens Barn. Entré.
Läs mer på sidan 6.

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

14.15 CAFÉ HUMLAN

Johanna Lindar, Adam Harknäs, nattvard,
insamling till equmenia, hembjudarfika.
OBS. Hör av dig till Henrik eller Adam om
du vill bjuda hem några efter gtj. Söndagsskola.

TORSDAG 22
ANDAKT
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

LÖRDAG 24
9.00 STÄDDAG

TISDAG 18
19.00 PROJEKTKÖREN

Städdag i Ekbackskyrkan, se sidan 9

övar under ledning av Jan-Inge Hall.

18.00 BÖN FÖR VINGÅKER
I Korskyrkan

TORSDAG 20
ANDAKT

SÖNDAG 25
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL

10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

”MENINGSFULLA MÖTEN”
Adam Harknäs, Henrik Örnberg, kyrkkaffe.
Söndagsskola. Församlingsinformation.

THE DIFFERENCE
DISTRIKTS UNGDOMSHELG
FREDAG 21

17.00 BÖN, LOVSÅNG OCH SOPPA.

18.00 INCHECKNING
19.00 Middag
20.00 Presentation
21.00 kvällsmöte, Noomie Höglund, Olov
Stadell m.fl.

Bön och lovsång vid andaktshörnan, efteråt
soppa och gemenskap i storstugan

OKTOBER
SÖNDAG 2
17.00 KÄNDA OCH OKÄNDA PSALMER

LÖRDAG 22

LÖRDAG 8
KONST OCH HANTVERK

9.00 FRUKOST
10.00 GRUPPSAMTAL
10.30 SEMINARIUM
12.00 LUNCH
13.30 SEMINARIER
15.30 POÄNGJAKT I VINGÅKER
18.00 MIDDAG MED FESTLIGHETER
20.00 KVÄLLSMÖTE, NOOMIE HÖGLUND, OLOV STADELL M.FL
22.00 MUSIKCAFÉ

Konst och hantverksutställning, se sidan 6

SÖNDAG 23

Vi sjunger tillsammans ur psalmboken både kända och okända psalmer. Henrik
Örnberg, kyrkkaffe.

ONSDAG 5
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
PRO-sångarna från Vingåker, servering.
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PROGRAM...
10.00 GUDSTJÄNST

14.15 CAFÉ HUMLAN

Noomie Höglund, Göteborg, Musik Olov
Stadell m-fl. Avslutning på ungdomshelgen,
Kyrkkaffe.

ONSDAG 16
18.00 GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR
Medverkar gör barn och ledare i våra barngrupper.

TISDAG 25
19.00 PROJEKTKÖREN

TORSDAG 17
ANDAKT

övar under ledning av Jan-Inge Hall.

10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

SÖNDAG 30
10.00 GUDSTJÄNST

Söndag 20

Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Olsson, Kör under ledning av Jan-Inge Hallkyrkkaffe. Söndagsskola. Församlingsinfo.

10.00 GLOBALA VECKAN
Ekumenisk gudstjänst i korskyrkan.
Adam Harknäs, Per Hökpers, Åsa Nyström

NOVEMBER

17.00 BÖN, LOVSÅNG OCH SOPPA.

ONSDAG 2
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Bön och lovsång vid andaktshörnan, efteråt
soppa och gemenskap i storstugan

Ann-Marie Angarth tar oss med på en av
hennes resor, servering.

SÖNDAG 27
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

LÖRDAG 5 ALLA HELGONS DAG
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Henrik Örnberg, kören,
kyrkkaffe. Söndagsskola. Församlingsinfo.

DECEMBER

Henrik Örnberg, Carin Klintemyr, sång av Bo
och Therese Löfving, ljuständning, nattvard.

LÖRDAG 3
15.00 JULMARKNAD

SÖNDAG 6
17.00 BÖN, LOVSÅNG OCH SOPPA.

SÖNDAG 4
10.00 GUDSTJÄNST

Bön och lovsång vid andaktshörnan, efteråt
soppa och gemenskap i storstugan

Henrik Örnberg, Lennart Andersson, kyrkkaffe

MÅNDAG 7
19.00 JAZZKONSERT

18.00 ONE WAY BROTHERS

Konsert med Ken Peplowski, Nisse Sandström och Clas Crona trio, entré, se sid 7.

Konsert i Korskyrkan.

ONSDAG 7
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

LÖRDAG 12
9.00 KVINNOFRUKOST

Lucia med barn från förskolan, servering.

Agneta Welander och Britt Söderholm,
Med penna för rösträtt och fred, se sidan 7.

18.00 BÖN FÖR VINGÅKER

Vi reserverar oss för eventuella
ändringar i programmet, läs senare annonsering och predikoturerna.

I Korskyrkan

SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL

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

”VART ÄR VI PÅ VÄG?”
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, kyrkkaffe.
Söndagsskola.
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
CYKELBYTARDAG
LÖRDAG 17 SEPTEMBER
Som en del av kommunens arrangemang i
samband med Trafikantveckan ordnar vi i Ekbackskyrkan med en cykelbytardag. Det blir
även gratis cykelservice av enkelt slag.
I kommunens arrangemang ingår även cykeltrailuppvisning i Tennisparken. En cykelkortege kl 10:00 med start vid Vingåkers kyrka.
Politikerna i fullmäktige kommer att bjudas in.
Företag och organisationer inbjuds att vara
med i sina arbetskläder/företagskläder. Det
blir även en "tipspromenad" med olika händelser, brandkår är med också.
Kul med något nytt i Vingåker. Du hänger väl
på!!!?

s
Grati ice
r
e
s v
cykel

Inlämning
Försäljning
Service

9:00-9:45
10:00-13:00
10:30-13:00

KONST OCH HANTVERK, LÖRDAG 8 OKTOBER
Vi vill gärna prova på nytt att arrangera en konst och hantverksdag. Det är
mycket uppskattat att se hur många lokala förmågor det finns, många med
anknytning till församlingen. Vill du vara med eller har tips på någon annan
så hör av dig till Lars Olsson tel 133 12.
Vilka som kommer att vara med vet vi inte när detta skrivs. Flera av de som
varit med tidigare vet jag att de kommer. En ny utställare är Maria Högbacke, vi hoppas på många nya och gamla hantverkare.
Lars Olsson

VÄRLDENS BARN, LÖRDAG 15 OKTOBER
Vi är en del av den riksomfattande kampanjen Världens Barn. Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj och involverar en stor del av det ideella Sverige. Här i Vingåker är
följande planerat
Lördag kl. 10-12 Tipspromenad i centrum.
Lördag kl. 16.00 Konsert i Ekbackskyrkan. Medverkan av bl. a.
Eva Pilat, Birgitta von Matérn, syskonen Bergström, Salvia,
olika grupper från Kulturskolan. Fika finns att köpa från kl 15.
Fredag em och lördag är det "böss-skramling" utanför olika affärer i centrum.
Tipspromenad 20 kr/vuxen, 10 kr/barn. Konserten 50 kr. Fika 20 kr/vuxen och 10 kr/ barn.
Alla intäkter går till Världens
Barn-insamlingen.
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
JAZZKONSERT, MÅNDAG 7 NOVEMBER
KL 19.00
Precis innan tryckning av programbladet har vi fått klart med
en jazzkonsert i Ekbackyrkan. För mer info se kommande
annonsering. De som spelar för oss är Ken Peplowski, Nisse
Sandström och Clas Crona trio.
Entré. Förköp Vingåkers bibliotek

Nisse Sandström

KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 12 NOVEMBER KL 9.00
Vid Kvinnofrukost i november får vi besök av Britt Söderholm och Agneta Welander från
Katrineholm. Det börjar klockan 9.00 med en väl tilltagen frukost, därefter framför våra
gäster ett program med rubriken ”Med penna för rösträtt och fred”.
Britt Söderholm intervjuar Selma Lagerlöf (som
spelas av Agneta Welander i tidsenlig kostym)
om Selmas tankar och minnen kring det förflutna, om samhällets utveckling, om kvinnorörelsen
och fredsarbetet, om barnets rätt i samhället, om
det egna handikappet och den sviktande författarförmågan, och där skrivandet blev den största
lyckan, som en brusande färd genom livet. Förställningen tar ca 40 min.
Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan.

Kyrkornas globala vecka 2011 och 2012 – om migration och flyktingskap

GLOBALA VECKAN
SÖNDAGEN 20 NOV KL 10.00
Globala veckan infaller vecka 46 och söndagen 20 november firar vi ekumenisk gudstjänst i Korskyrkan. Fler saker kommer hända
i Vingåker under Globala veckan och de kommer att annonseras senare. Temat i år är
Över gränser – om migration och flyktingskap. Kyrkornas globala vecka försöker
ge svar på varför människor tvingas fly, och
hur vi kan arbeta för att bekämpa orsakerna
till flykt. Kyrkornas globala vecka handlar också om hur vi kan möta människor som varit
modiga nog att korsa många gränser utifrån
sitt unika och gränslösa människovärde.
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INFORMATION...
RESULTAT FRÅN NFU-UNDERSÖKNINGEN
I våras gjorde församlingen sin femte NFU-enkät där 30 av våra medlemmar fick svara på
många olika frågor om vår församling. Det drog ut lite på tiden att få in svaren så därför
fick vi inte resultatet innan sommaren, men nu har vi fått resultatet. Det är mycket glädjande att genomsnittet ökat markant och att alla utom ett särdrag har ökat sedan förra undersökningen. Särdraget ”hängiven andlighet” som vi har arbetat speciellt med under flera år
är det särdraget som har ökat mest. Vi ser positiva förändringar av att ha arbetat uthålligt
och målmedvetet. Styrelsen och NFU-gruppen arbetar vidare med en fördjupad analys av
NFU-profilen och ser framtiden an med tillförsikt.

GUDSTJÄNST MED SAMTAL
I församlingens riktlinje för 2011 ska Ekbackskyrkan i samtal och bön fördjupa vår vision.
Under hösten ska vi ha 3 gudstjänster som går under namnet ”Gudstjänst med samtal”.
Dessa gudstjänster har temat meningsfulla möten, tillsammans på väg och vart är vi på
väg. Under dessa gudstjänster så får vi lyssna till en predikan och sedan får vi möjligheten att samtala i mindre grupper utifrån frågor. Jag skriver att vi får möjlighet eftersom det
alltid är frivilligt att tala. Vill du hellre sitta med och bara lyssna på samtalet så går det
utmärkt. Gudstjänsterna är den 25 september, 9 oktober och 13 november. Välkomna!
Henrik Örnberg

HEMGRUPPER OCH SMÅGRUPPER
Ekbackskyrkan har flera hemgrupper och smågrupper med varierande innehåll och upplägg. Några har kommit till och några har avslutat de senaste åren. Det är naturligt att det
blir vissa förändringar i grupperna med tiden, men vi har samtidigt uppmärksammat att
grupperna blivit lite bortglömda senaste tiden. Därför önskar vi en nystart för grupperna
den här hösten och inbjuder alla ledare och andra intresserade till en kväll om nystart och
utveckling för våra hemgrupper och andra smågrupper torsdag 22 september kl. 19.00 i
Ekbackskyrkan. Varmt välkommen!
Adam Harknäs
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INFORMATION...
KÖRPROJEKT MED
JAN-INGE HALL

SVAR PÅ INSÄNDARE I
KATRINEHOLMSKURIREN

Välkommen att vara med och sjunga i
Projektkören - även du som inte brukar
vara med i Ekbackskyrkans kör! Vi övar
tillsammans med Jan-Inge Hall, från Örebro, tisdagarna 18 och 25 oktober klockan
19 i Ekbackskyrkan. Vi sjunger på Gudstjänsten söndagen den 30 oktober klockan
10.00.

Vår önskan och längtan är att Ekbackskyrkan ska vara en plats där människor känner sig sedda och välkomna. En insändare i Katrineholmskuriren, gjorde oss dock
medvetna om att någon upplever sig inte
vara sedd. Detta är vi ledsna för. Det har
aldrig varit vår intention att få någon att
känna så. Vi funderar över våra rutiner när
det gäller att hälsa på människor efter
gudstjänsten. Vi ska försöka att i större utsträckning stå vid båda utgångarna. Dock
kan vi aldrig garantera att vi kommer att
lyckas hälsa på alla. Om vi missar din
hand i mängden så kom gärna och hitta
vår hand istället.
Henrik Örnberg, Adam Harknäs

LEDIGHET...
GLIMT FRÅN
FÖRSAMLINGSHELGEN.

Adam Harknäs är ledig:
10-11 september
1-2 oktober
5-6 november

Den 3-4 september for 32 personer till
Finnåkers kursgård utanför Fellingsbro.
Det blev en god helg med vackra omgivningar, mycket god mat, goda samtal om
vår vision, god bön och helgen avslutades
med en gudstjänst där vi alla var delaktiga. Helgen gav mersmak och vi har bokat
gården den 1-2 september 2012 för att
återigen ha en församlingshelg.

Henrik Örnberg är ledig:

17-18 september
29-30 oktober
19-20 november

STÄDDAG
LÖRDAG 24 SEPTEMBER

Henrik Örnberg

Lördag 24 september tar vi ett stort tag,
fejar och städar både högt och lågt. Ju fler
vi blir desto lättare och roligare blir det.
Om du inte kan just på lördagen, hör med
Marita Sävhammar så kan du få en egen
uppgift, men det är ju inte lika trevligt.
Lars Olsson
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM OCH IBK
SOMMAREN SOM GÅTT
Under sommaren så var det många barn och ungdomar som åkte på läger. Sommaren
startade med Smajl. 32 barn från Äntligen
onsdag och ekbackskyrkans ibk var med. Det
blev ett härligt läger med mycket sol, bad och
Gud. I Augusti var det dags för tonårslägret
Chili på Hjälmaregården. Erik Langborg åkte
som ledare med 6 ungdomar från Ekbackskyrkan. Det är mäktigt med läger där så
många ungdomar möter Gud. Sommaren avslutades med Kolmårdshajken på Getsjötorp.
Här följde 10 barn och några föräldrar från
Äntligen onsdag med. Hajken avslutades med
en gudstjänst där församlingen var inbjuden.
Det har helt enkelt varit en god sommar och vi
ser fram emot en god höst.
Barnen på Smajllägret
Henrik Örnberg

SÖNDAGSSKOLAN STARTAR
Efter ett litet uppehåll så ska vi försöka att starta söndagskola under gudstjänsttid. Se programmet vilka söndagar som gäller och inbjud de barn som du tror skulle vara intresserade.
Henrik Örnberg

HÖSTSTART FÖR IBK
Nu är det dags att dra igång en ny säsong för Ekbackskyrkans IBK. Tyvärr blir det inget
lag för våra 98or i år. Några slutade i våras och några hoppade av inför höststarten så vi
blir inte tillräckligt många för att ha ett lag. Underifrån fyller vi på med de som är födda 05
som får träna och spela med de som är födda 04. Vi har fortfarande inte fått tag på tränare till 00-01 laget. Har du tips på någon som skulle vilja träna detta lag så tar vi emot det
tacksamt. I våras blev vi sponsrade med fina röda luvtröjor och svarta T-shirts. Nu har vi
tryckt Ekbackskyrkans IBK på tröjorna och säljer dem till barnen i klubben. Ledare och
tränare blir också välklädda till hösten.
Adam Harknäs

Hemma matcher i höst för EIBK P 00
8 oktober 10.30 EIBK - Torshälla Röd Vidåkershallen
22 oktober 10.30 EIBK - Nykvarns IF vit Kvarnängshallen i Högsjö
5 november 10.30 EIBK - Valla Vidåkershallen
26 november 10.30 EIBK - Onyx IBK Nyköping Vidåkershallen
17 december 10.30 EIBK - Järna SK vit Vidåkershallen
Sammandrag för EIBK P 04
Lördag 17 december 12.30 - 17.00 Vidåkershallen
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM OCH IBK
GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR
Onsdagen den 16 november kl. 18.00 är det dags för den viktigaste gudstjänsten på hela
terminen. Barn och ledare från Äntligen onsdag och Ekbackskyrkans IBK har hand om
gudstjänst med alla åldrar. Det kommer mycket barn och föräldrar på denna gudstjänst.
Jag kan inte nog poängtera vikten av att församlingen finns med på denna gudstjänst och
hälsar alla nya bekantskaper välkomna. Kom och var med på en god kväll.
Henrik Örnberg

KONFIRMATION
Går du i årskurs 8 och är sugen på ett år där vi träffas och pratar om tro och andra viktiga
frågor? Den 14 september kl. 14.00 är det inskrivning för konfirmation i Ekbackskyrkan.
Vi kommer att träffas varannan onsdag kl. 14-16. Har du frågor så hör av dig till Henrik
Örnberg 070-5105878
Henrik Örnberg

INNEBANDY
Varannan fredag (jämna veckor) så är det innebandy i Hansjöhallen kl. 19-20.30. Från 13
år och uppåt. Efteråt är det fika och andakt i Ekbackskyrkan.
Henrik Örnberg

THE DIFFERENCE
DISTRIKTSUNGDOMSHELG I VINGÅKER
21-23 oktober är anordnas distriktets ungdomshelg i Vingåker. Vi räknar med att 100 ungdomar kommer till vår kyrka för en helg med kvällsmöten, seminarier, gemenskap, lek
och annat kul. Se sid 4-5 för program. Noomie Höglund som är ungdomspastor i Gråbo
kommer att predika under helgen. Olov Stadell, Göteborg, kommer att hålla i musiken.
Jag (Henrik) är tillfälligt anställd av distriktet för att ordna denna helg. För att kunna göra
detta behöver jag er hjälp. Jag kommer behöva hjälp av personer som finns i vidåkershallen och tar emot ungdomarna som ska bo
där. Jag behöver hjälp av människor som
finns med och diskar och hjälper till vid maten. Jag behöver hjälp av personer som kan
sköta städning av viktiga platser (främst toaletter) under helgen. Jag kommer att sätta
upp listor på anslagstavlan där man får skriva
upp sig på tider. Välkommen att vara med
och hjälpa till under denna viktiga helg.
Henrik Örnberg
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Plats
för
adress

Konsert till förmån för...

VÄRLDENS BARN
Lördag 15 oktober klockan 16.00
EVA PILAT, BIRGITTA VON MATÉRN,
SYSKONEN BERGSTRÖM, SALVIA,
GRUPPER FRÅN KULTURSKOLAN
Entré 50 kr, går till Världens Barn

JAZZKONSERT
Måndag 7 november klockan 19.00

KEN PEPLOWSKI, NISSE SANDSTRÖM,
CLAS CRONA TRIO
Förköp Vingåkers bibliotek.

Nisse Sandström

KVINNOFRUKOST
Lördag 12 november kl. 9.00 - 11.00
Ämne: ”Med penna för rösträtt och fred

BRITT SÖDERHOLM
AGNETA WELANDER
En föreställning om Selma Lagerlöf
Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan.
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