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Ekbackskyrkans församling

Ekbackskyrkans ungdom

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

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

Postgiro: 23 04 51 - 7
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
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...
RO I SJÄLEN
På höstkonferensen sista helgen i oktober i vår kyrka kommer temat att vara ”Ro i själen”. Vi tänker också att ”Ro i själen” ska prägla hela hösten i församlingen och våra liv. Visst låter det bra! Vem
vill inte ha ro i själen? Nu är det tyvärr långtifrån varje stund i våra
liv som är fyllda av ro i själen. Jag tror inte heller att denna höst
bara blir stunder av ro i själen trots att vi har det temat i höst.
Oron tar ofta våra känslor i ett mer eller mindre hårt grepp och vi har svårt att slita
oss loss. Det kan vara en smygande känsla som växer i styrka men som vi inte
vet vad den står för eller var den kommer ifrån. Oron kan också ha en mycket
konkret koppling till något i vår vardag, som oro för sina barn, hälsan, ekonomin
eller något annat. Kanske känner du igen dig i Psalm 77. Jag tänker på Gud och
suckar. Jag grubblar och krafterna sviker. Du låter mig inte sluta ögonen, jag är
utan ro, finner inga ord…Tankarna mal om natten, jag grubblar och söker förstå.
Jesus fick också under sin tid på jorden känna av stark oro. Han sade inför slutet
av sitt liv: Min själ är fylld av oro. Och i Getsemane var han så ångestfylld att
hans blodkärl inte höll för det inre trycket, han svettades blod och bad att få slippa vad som låg framför. Vi kommer aldrig kunna vaccinera oss mot oron. Det
skulle inte vara hälsosamt heller. Vi behöver ett visst mått av oro för att ta livet på
allvar. Men vi önskar samtidigt ro i själen. Gud lovar inget liv utan oro men han lovar att vi kan få ro i själen. En väg till ro i själen finner vi i den bön som kallas
Sinnesrobönen.
Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Att acceptera att jag inte är världen centrum
och acceptera att jag är accepterad och älskad kan vara svårt, men ger oss ro i
själen. Att sedan ta mod till sig att göra något åt det jag kan, är befriande.
Jag önskar dig en rik och rofylld höst!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
SEPTEMBER

OKTOBER

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 3
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Henrik Örnberg, Lennart Andersson, söndagsskola.

Vanja och Nisse Jonsson, sång, musik och
fågelkvitter, servering.

LÖRDAG 15
9.00 KVINNOFRUKOST

LÖRDAG 6
18.00 JAZZKONSERT,

Ragnhild Granholm, Örebro. Tema: ”Att ha
flera bollar i luften – och klara av det!”, se
sidan 6.

Vivian Buczek, Peter Asplund & Claes
Crona Trio. Entré.

SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

Temagudstjänst, Henrik Örnberg, Adam
Harknäs, sång Inger Olsson,
hembjudarfika.

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, nattvard,
kyrkkaffe.

TORSDAG 20
ANDAKT

17.00 RO I SJÄLEN

10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

LÖRDAG 13
16:00 KONSERT VÄRLDENS BARN

Nattvardsandakt.

LÖRDAG 22
PILGRIMSVANDRING

Inträde och fika till förmån för Världens
barn. (fika från kl 15).

Samling vid Ekbackskyrkan kl 8:30. Vi samåker till Breven, där vandrar vi delvis på
Ringsbergsleden. Läs mer på sidan 7

SÖNDAG 14
10.00 GUDSTJÄNST
Temagudstjänst, Henrik Örnberg, Gunnel
Gustafsson, nattvard, söndagsskola,
kyrkkaffe till förmån för Världens barn,
församlingsinformation.

SÖNDAG 23
17.00 GUDSTJÄNST
Henrik Örnberg, kör från Säffle, kyrkkaffe.

SÖNDAG 30
10.00 GUDSTJÄNST

TORSDAG 18
ANDAKT

Temagudstjänst, Adam Harknäs, Lars
Olsson, musikgrupp, söndagsskola,
kyrkkaffe.

10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST

14.15 CAFÉ HUMLAN

Adam Harknäs, Henrik Örnberg, medverkan av konfirmander, insamling till
Equmenia, kyrkkaffe.

17.00 RAPPORT OCH SAMTAL
Samtal och rapport från arbetet med
församlingens riktlinje 2012.

ONSDAG 24
18.00 GUDSTJÄNST ALLA ÅLDRAR
Barn och ungdomsgrupperna medverkar,
fika.
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PROGRAM...
SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST

HÖSTKONFERENS
Gästande talare i årets höstkonferens är
Britta Hermansson och temat för helgen är
”Ro i själen”. Se sidan 7.

Samuel Gustafsson, Örjan Langborg, sång
av Ingegärd o Roger Fredman och Aina Andersson, söndagsskola, kyrkkaffe och
församlingsinformation.

LÖRDAG 27
16.00 ”MOGNA VACKERT”

SÖNDAG 25
10.00 GUDSTJÄNST

Seminarium med Britta Hermansson.
Servering.

Ekumenisk gudstjänst i Västra Vingåkers
kyrka, Globala veckan, kyrkkaffe.

18.00 ”ETT HÅLLBART LIV”
Kvällsgudstjänst med Britta Hermansson

14.15 CAFÉ HUMLAN

SÖNDAG 28
10.00 GUDSTJÄNST

17.00 RO I SJÄLEN
Nattvardsandakt.

Britta Hermansson, Adam Harknäs,
söndagsskola, kyrkkaffe.

DECEMBER
SÖNDAG 2
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

NOVEMBER

Henrik Örnberg, Adam Harknäs, adventssånger, söndagsskola, kyrkkaffe.

LÖRDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 8
JULMARKNAD

Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg
Olsson, ljuständning, nattvard, kyrkkaffe.

ONSDAG 7
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST

Irma, Kerstin och Lennart sjunger och
spelar, servering.

Adam Harknäs, Lennart Andersson,
nattvard, kyrkkaffe.

SÖNDAG 11
17.00 ”BLOTT DIN VÄG”
Ett drama om Lina Sandell med Eva Pilat
och Anita König, servering. Se sidan 8

TORSDAG 15
ANDAKT
10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

LÖRDAG 17
9.00 KVINNOFRUKOST

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

Lisbeth Stigemyr, Nyköping.
Tema: ”Relationen till mig själv”, se sidan 6.

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

KVINNOFRUKOST

Vivian Buczek, Peter Asplund & Claes
Crona Trio
Lördag 6 oktober klockan 18:00.

Lördag 15 sept, Ragnhild Granholm.
Tema: ”Att ha flera bollar i luften –
och klara av det!”

Denna lördag kommer några mycket duktiga och meriterade musiker till Ekbackskyrkan. Sångerskan Vivian Buczek, trumpetaren Peter Asplund och Claes Crona
Trio som varit här förut. Vi ser fram emot
en inspirerande kväll. Mer info kommer på
hemsidan och i Katrineholmskuriren.

Ragnhild Granholm presenterade vi redan i förra
programbladet. Hon har
mitt i livet bytt yrkesbana från bl. a. konsult i
ledarskap till frälsningsofficer.
Lördag 17 november, Lisbeth Stigemyr.
Tema: ”Relationen till mig själv”

Lisbeth Stigemyr är
sedan ett år tillbaka
pastor i Hjortensbergskyrkan i Nyköping. Lisbeth har sina
rötter i Småland men
har varit pastor på ett
flertal platser i landet.
Hon har bott i Bohuslän, Närke, Östergötland och nu Sörmland. Blommor och naturen är en viktig del i hennes liv. Genom
åren har hon fört många samtal med människor om deras relationer.
Denna kvinnofrukost kommer fokus vara
på ”relationen till mig själv”.
Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan

TEMAGUDSTJÄNSTER
I höst kommer vi ha tre temagudstjänster
där du har möjlighet att påverka temat. I
Storstugan i kyrkan finns en låda där du
kan lägga förslag på frågor och ämnen
som du vill att vi ska ta upp på någon av
gudstjänsterna 30/9, 7/10 och 14/10. Det
går också bra att skicka förslag till kontakt@ekbackskyrkan.se.
Adam Harknäs
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
PILGRIMSVANDRING, LÖRDAG 22 SEPTEMBER
För många av oss är pilgrimsvandring något nytt, här och var hör och läser man om det.
Trots det vet vi att det är en urgammal företeelse. Tydligt är att det i vårt land nu är en
växande rörelse, verkar vara något som människor i vårt tid finner något tillfredställande i.
Säkert är det så att de som deltagit i pilgrimsvandring beskriver den på olika sätt.
Jag har varit med på en vandring vid Vadstena. Ett sätt att beskriva det som jag fastnade
för var - ”att vandra med Gud i hågen”, ”en inre och en yttre vandring” är också en bra
beskrivning. Det är en poäng i att göra vandringen tillsammans, då kan man ta emot och
dela med sig av tankar till varandra. Vandringen innehåller en rytm av andakt, bön, samtal, tystnad och delande. I delandet finns inga krav att man måste tala om vilka tankar
man har eller så, utan det är en möjlighet för den som vill. Vandringen har också en rytm
av aktivitet och vila. Vi inleder med morgonbön i Brevens kyrka där vi också har en avslutning, under vandringen kommer vi att fira mässa/nattvard, Adam Harknäs håller i dessa samlingar. Vandringen är 16 km, det finns en ”följebil” vi kan ringa om du av någon
orsak behöver avbryta. Några fler praktiska ting…

• Samling kl 8:30 vid Ekbackskyrkan, samåkning till Brevens kyrka
• Medtag matsäck för dagen - två mellanmål och lunch. Kläder för vädret och vandring
• Vi kommer tillbaka till Brevens kyrka, avslutar där c:a kl 17
Lars Olsson

RO I SJÄLEN
Hur får vi ro i själen? Är det möjligt i vår stressiga tid? Vi tror att det är viktigt att stanna
upp och stilla oss i bön och närhet till Gud. Under några söndagskvällar i höst kommer vi
mötas till nattvard, bön och bibelläsning. Vi kallar dessa tillfällen för ro i själen. Välkommen att dela gemenskapen tillsammans men framförallt med Gud. Söndag den 7 oktober
kl 17 är det dags för första tillfället.
Henrik Örnberg

HÖSTKONFERENSEN
27-28 oktober är det höstkonferens i Vingåker. Det blir 2 samlingar
under lördagen och gudstjänst på söndagen. Temat för helgen är
Ro i Själen. Riksevangelisten Britta Hermansson kommer att tala
under samlingarna.
Lördag kl. 16.00 har temat Mogna vackert. Kl. 18 blir det kvällsgudstjänst med temat Ett hållbart liv. Det blir predikan av Britta
Hermansson och sång av pastorskören. Det blir även tillfälle till bön
på olika sätt. Höstkonferensen avslutas på söndagen med gudstjänst kl. 10 där Britta kommer att predika. Höstkonferensen anordnas av alla kyrkor i Vingåker och i år är det Ekbackskyrkan som
håller i trådarna. Välkommen till en spännande helg.
Henrik Örnberg
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
GLOBALA VECKAN

BLOTT DIN VÄG

Söndagen 25 november kommer vi fira
gudstjänst i Västra Vingåkers kyrka tillsammans med de andra församlingarna i
Vingåker. Temat är Över gränser — om
migration och flyktingskap. Eventuellt blir
det även någon mer samling kring temat,
se kommande information.

Söndag 11 november klockan 17
I ett möte mellan
skådespelerskan
Anita König och
operasångerskan
Eva Pilat gestaltas
Lina Sandells liv
och sånger. I en
dramatiserad form
lär vi känna kvinnan bakom psalmerna Blott en dag,
Tryggare kan ingen
vara, Bred dina
vida vingar m.fl.

INTERVJU MED
ERIK LANGBORG

Vad ska du göra nu?
Nu ska jag gå en kamratstödjarkurs som
utgår från TMU (Team med uppdrag).
Kursen utgår från Ralingsås i Aneby. Vi är
sju olika team, med två personer i varje
team, som blir utsända till olika kyrkor. För
min del hade Mellringekyrkan i Örebro redan frågat mig om jag och David Simonsson skulle vilja vara hos dem. Kursen består av olika kursveckor på skolan. Den
övriga tiden består väldigt mycket av praktik. Jag och David hänger på Mellringeskolan som kamratstödjare 2,5 dagar i
veckan. Jag och David kommer även att
ha hand om en fritidsgård i Mellringe varje
onsdag och varannan lördag. Dessutom
har vi hand om tonår i Mellringekyrkan
varannan fredag.

Hej Erik. Du har ju bott utsocknes ett
år. Vart har du befunnit dig?
Förra året gick jag en bibelskola i Bromma
som heter Betel. Där gick jag bibellinjen.
På förmidagarna hade vi lektioner tillsammans med de som gick bibel och musik.
På eftermiddagarna hade jag fördjupning.
Hur var detta?
Det var väldigt bra att ta ett år till sin tro
och till Gud. Jag utvecklades mycket i den
teoretiska delen och fick lära mig mycket.
Jag fick läsa olika kurser som kan hjälpa
mig framöver.
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Hur känns det?
Det känns väldigt, väldigt bra. Det är ett år
till att tjäna Gud. Vi har väldigt stora förväntningar. Vi vill att det ska hända något i
Sverige och i Örebro. Vi tror att det behöver hända något. Vi vill bli ledda av Gud
och möta de personer som behöver bli
mötta. Vi vill möta dem med Guds kärlek.
Kärleken ska visas i handling. Vi hoppas
att de ska märka att vi lever med en annan kärlek, Guds kärlek.

INFORMATION MM...
VICE FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

ENKÄTEN
Under våren genomfördes en enkät i församlingen. Vi ställde frågor till de olika arbetsgrupperna i församlingen om hur de
upplever sitt arbete. Det fanns även möjlighet att fylla i en personlig enkät om hur
man själv upplever arbetet i församlingen.
Vi har nu sammanställt dessa svar. NFUgruppen (naturlig församlingsutveckling)
och styrelsen har gått igenom svaren och
funderat på några förslag framöver. Det
samtalades även om enkäten på församlingshelgen 1-2 september. Men vi vill
fortsätta samtalet och inbjuder därför dig
söndagen den 30 september kl. 17.00, till
en kväll då vi går igenom resultatet och
samtalar kring vad det betyder för oss.

Vi behöver vid nästa årsmöte utse ny vice
församlingsföreståndare. Carin Klintemyr
vill lämna över uppdraget till någon annan. Vid något kyrkkaffe under hösten
kommer vi att diskutera vad uppdraget innebär. Vi vill gärna att du funderar över
vem du tycker passar för uppdraget, framför det till någon i styrelsen.
Lars Olsson

STICKCAFÉ
Tisdagar ojämn vecka
Vill du vara med i en grupp som träffas för
att sy, sticka, virka eller något annat handarbete. Då är du välkommen på Stickcafé
i Lillstugan tisdagar ojämna veckor 18.3020.00 med början 11 september.

Varmt välkommen!
Henrik Örnberg

Else-Marie Lyreborg Olsson

VÄRLDENS BARN
12-14 oktober
Även i år är vi en del av insamlingen Väldens Barn. Det blir bössinsamling i samhället och en konsert på lördagen kl 16 i
Ekbackskyrkan. Det finns möjlighet att
fika från kl 15.

www.ekbackskyrkan.se
Vår hemsida har nu ett nytt utseende. Gör
gärna ett besök där. Prata med Pär Lindar
om du har något tips om något som ska
vara med där eller om du hittar något inaktuellt

ÖPPEN GEMENSKAP

LEDIGHET

Öppen Gemenskap är namnet på våra
träffar för ”daglediga”.

Adam Harknäs är ledig:
8-9 september
13-14 oktober
17-18 november

ONSDAG 3 OKTOBER KL. 14.00.
Vanja och Nisse Jonsson underhåller med
sång, musik och fågelkvitter. Servering.

Henrik Örnberg är ledig:

ONSDAG 7 NOVEMBER KL. 14.00.

15-16 september
27 oktober - 20 november
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Irma, Kerstin och Lennart sjunger och
spelar. Servering.

EKBACKSKYRKANS IBK
INNEBANDYLÄGER I HÖGSJÖ
Den 24-25 augusti hade vi upptaktsläger, det samlades ca 20 ungdomar i ålder
6-13 år i Högsjö. Vi sov i församlingshemmet, åt och tränade gjorde vi i Kvarnängshallen. Detta arrangemang var väldigt uppskattat. På lördagen när vi skulle
avsluta i hallen så var det någon som drog i gång brandlarmet så alla fick gå ut,
vissa i bara kalsonger och handduk.

HEMMAMATCHER FÖR P 00-01
Torsdagen den 4/10 kl. 19.00 Vidåkershallen

EIBK- Gnesta

Lördag den 27/10 kl. 14.30 Vidåkershallen

EIBK – Järna Höla IB

Lördagen den 17/11 kl. 15.30 Vidåkershallen

EIBK – Telge

Lördagen den 1/12 kl. 14.30 Vidåkershallen

EIBK – Onyx IBK

SAMMANDRAG FÖR P 02-03
Söndagen den 21/10 kl. 14.00 i Vidåkershallen

SAMMANDRAG FÖR P 04-05
Lördagen den 17/11 kl. 9,30 i Vidåkershallen
Lilian Strömberg

Scoutläger vid
Getsjötorp
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
LÄGER, LÄGER, LÄGER
Hösten är här och vi lämnar en händelserik
sommar bakom oss. Sommar betyder läger för Ekbackskyrkans ungdom. Veckan
efter midsommar for 23 barn plus lite ledare till Hjälmargården för att vara med på
det uppskattade barnlägret Smajl. Det blev
en vecka med förvånansvärt lite regn och
roliga möten.
Den första veckan i augusti var det dags
för tonårslägret Chili på Hjälmargården.
Tre tonåringar med Erik Langborg som ledare var där tillsammans med ca 500 andra personer.
När OS var i slutskedet inleddes scoutlägret S.O.S (scouternas OS) på lägergården Gestjötorp i Kolmårdskogen. 7 Scouter och 3 ledare från Ekbackskyrkan var tillsammans med
175 andra scouter och ledare. Vi fick härliga dagar med soligt väder och goda möten.
Vi ser tacksamt tillbaka på sommaren. För många barn och ungdomar betyder dessa läger väldigt mycket. De möter varandra och de möter Gud. Det är gott.
Henrik Örnberg

HÖSTEN I EKBACKSKYRKANS UNGDOM
Efter sommar kommer höst. Så även i år. Nu har vårt barn och ungdomsarbete dragit
igång. Glädjande nog så ser det ganska bra ut på ledarfronten. Vi har glädjen att välkomna nya ledare och hälsa gamla ledare välkomna tillbaka. Helena Mårtensson och Josefin
Larsson är nya ledare i Äntligen onsdag. Magnus Larsson och Lina Schön är tillbaka efter
en paus. Vidare så är det glädjande att söndagsskolan fortsätter att träffas vissa söndagar.
Onsdagen den 24 oktober så är det gudstjänst med alla åldrar kl. 18.00. Jag poängterar varje termin att detta är en av de viktigaste gudstjänsterna under året. Det kommer
många barn och föräldrar som inte brukar gå på gudstjänst i Ekbackskyrkan. Varmt välkommen du också!

EN VECKA I EKBACKSKYRKANS UNGDOM
Onsdag:

18.00-19.30 Äntligen onsdag med Scout och
Gott&blandat
18.15-20.00 Tonårsscout

Fredag:

19.00-22.00 Fredagshäng för tonåringar och uppåt.

Söndag:

10.00 Söndagsskola (vissa söndagar) Se program.
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Plats
för
adress

JAZZKONSERT
Lördag 6 oktober klockan 18:00

VIVIAN BUCZEK, PETER ASPLUND
& CLAS CRONA TRIO
Förköp Vingåkers bibliotek.

BLOTT DIN VÄG
Söndag 11 november klockan 17

ETT DRAMA OM LINA SANDELL
MED EVA PILAT OCH ANITA KÖNIG

KVINNOFRUKOST
Lördag 17 november kl. 9.00 - 11.00
Ämne: ”Relationen till mig själv”

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