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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...
KONSTEN ATT INTE GÖRA NÅGOT
Nu är sommaren här. Naturen visar sig i den allra vackraste dräkten. Solen värmer för det mesta. För vissa närmar sig semester
och sommarlov. Ekbackskyrkan drar ner i tempo. Många verksamheter tar sommaruppehåll. Många med mig kanske ser fram
emot en tid av vila och avkoppling. Vi sjunger psalmen ”den
blomstertid nu kommer” och jag fylls av känslor från barndomen.
Jag minns känslan av att gå hem efter en skolavslutning och fira
med tårta. Jag minns känslan av att ha ett helt sommarlov i stort sett oplanerat.
Jag minns känslan av att möta dagen med en nyfikenhet av vad den kunde innebära.
När jag idag börjar närma mig min semester så är den tämligen uppstyrd. Jag
ska på bröllop i England. Jag ska hinna hälsa på vänner och familj. Det hinns inte
med så mycket under året. Sedan finns det en lång ”att göra” lista som gäller huset. Mina somrar i vuxen ålder har mest bestått i att försöka hinna med så mycket
som möjligt under de semesterveckor jag har.
Ibland undrar jag om det är något jag tappat bort på min väg mot ålderdomen.
Jag kan ibland sakna känslan av att inte alls ha planerat något för en hel sommar.
Jesus mötte två systrar som var i sig ganska olika, Marta och Maria. Marta arbetar och står i. Maria sitter framför Jesus fötter. När Marta blir irriterad på sin ”lata”
syster säger Jesus ”Marta, Marta , du gör dig bekymmer och oroar dig för så
mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte
tas ifrån henne.” (Luk 10:41-42) Ibland kan jag känna igen mig i Marta. Att bara
sitta still och göra ingenting. Det känns som slöseri med tid.
Men jag tror ändå att Maria visar på något väldigt viktigt.
Jag tror att vilan är nödvändig. Människan behöver vilan.
Både för att klara sin hälsa men också för att lyssna till Jesus. Jag åker på retreat en gång per år. På en retreat är jag
tyst i fem dagar. Det som jag upplever är att när jag slutar
att prata och arbeta, då hör jag Jesus röst tydligare. När jag
är mitt uppe i prat och arbete så har jag svårare att höra
hans röst bland alla andra röster. Vi behöver, liksom Maria
stilla oss och sätta oss vid Jesus fötter. Det är inte för intet
som Gud vilade på den sjunde dagen efter att ha skapat
jorden. Om Gud behöver vilan, så behöver vi den också.
Jag vill önska er en god sommar. En sommar med vila. Jag vill önska er en sommar där ni får tid att bara vara. Att precis som Maria sätta sig ned vid Jesus fötter
och inte göra något utan bara ta emot. Du behöver vilan.
Henrik
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PROGRAM...
JUNI

JULI

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 1
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Örjan Langborg, Sång av
Inger Olsson. kyrkkaffe.

I Korskyrkan, Anne-Marie Rosell och Bengt
Rosell

15.00 VÅRAVSLUTNING

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST

Våravslutning vid Säfstaholms slott för kyrkornas barn och ungdomsgrupper.

I Ekbackskyrkan, Carin Klintemyr, Gunnel
Gustafsson, sång av Bo Sävhammar.

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 15
10.00 GUDSTJÄNST

Henrik Örnberg, Lennart Andersson. Efter
gudstjänsten fikar vi på kyrktomten. Medtag
fikakorg.

I Korskyrkan, Andrej Dasho, Lars-Göran
Lindskog

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 22
17.00 SKOGSHYDDAN

Ingegerd och Sture Larsson, Henrik Örnberg, kyrkkaffe

Per Söderberg, Carin Klintemyr, musik av
Roger Fredman. medtag kaffekorg.
(Skogshyddan ligger nära Skogens gård i
Österåker.)

FREDAG 22, MIDSOMMARAFTON
10.00 HUMLEGÅRDEN
Vi klär och reser midsommarstången vid
Humlegården.

SÖNDAG 29
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 24 MIDSOMMARSÖNDAG
15.00 GUDSTJÄNST

I Korskyrkan, Åsa Nyström, Anne-Marie Rosell

Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Olsson, i Skogshyddan. Medtag kaffekorg.
.
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PROGRAM...
AUGUSTI

SEPTEMBER

ONSDAG 1
18.00 JAZZKONSERT

LÖRDAG 1 SÖNDAG 2
FÖRSAMLINGSHELG

Jazzkonsert, samarrangemang med Sensus, inträde se sidan 6

Adam Harknäs. Henrik Örnberg. Församlingshelg på Finnåkers kursgård. Se mer på
sidan 7.

SÖNDAG 5
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 5
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Henrik Örnberg, Lars Olsson, sång av Aina
Andersson

Sångare från Arboga - ”Old Singers”,
servering.

SÖNDAG 12
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs., Else-Marie Lyreborg Olsson

Henrik Örnberg, Lennart Andersson.

SÖNDAG 19
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 15
9.00 KVINNOFRUKOST

Adam Harknäs, Örjan Langborg

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

FREDAG 24
17.30 KÖRÖVNING
Vill du vara med och sjunga i kören på
samlingssöndagen (26/8). Kom och var
med och sjung.

SÖNDAG 26
10.00 GUDSTJÄNST
Henrik Örnberg, Adam Harknäs, kör, kyrkkaffe. ”Samlingssöndag”.

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

KVINNOFRUKOST

Onsdag 1 augusti klockan 18.00

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

Du som var på jazzkonsert i Ekbackskyrkan förra sommaren blir säkert glad att
gänget kommer tillbaka i år. Det är ett av
Europas ledande band när det gäller New
Orleans musik .
Det har blivit möjligt för oss genom ett
samarrangemang med Sensus. Biljettpriset är 150 kr. Biljetter säljs en timme innan konserten. Vid frågor kontakta Sensus på telefon 0702-789477.

Vår gäst heter Ragnhild Granholm, som
mitt i livet bytte yrkesbana, och vidareutbildade sig till frälsningsofficer.
Marknadsföring, konsult i ledarskap och
kommunikation, handledare bl.a. på förskolor för personal och samtalsterapeut
har varit några av Ragnhilds tidigare yrkesområden.
Ragnhild kände emellertid att den andliga
biten saknades och beslöt sig för att Kristus skulle få en mer central plats i hennes
liv. Beslutet ledde fram till studier på
Frälsningsarméns officersskola.
Stort mod ligger bakom det beslut Ragnhild tagit och nu får vi möjlighet att lära
känna henne lite mer.

NEW ORLEANS HEAT är ett sjumannaband från England som spelar genuin
New Orleansjazz efter förebild av bl.a.
George Lewis och Kid Thomas Wallentins
jazzorkestrar. Bandet har tillsammans
over 200 års erfarenhet av att spela denna typ av musik.

Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
SKOGSHYDDAN
Även denna sommar kommer vi ha gudstjänster i vårt kapell Skogshyddan, som ligger vid Skogens gård i Österåker. Första tillfället blir på
midsommarsöndagen kl. 15.00 då en gitarrgrupp från Vingåker medverkar och Adam Harknäs predikar. Den andra gudstjänsten har vi söndagen 22 juli kl. 17.00 då Per Söderberg gästar oss i Skogshyddan.
Välkommen till Skogshyddan i sommar och glöm inte fikakorgen.

Församlingshelg med Ekbackskyrkan
1 - 2 september 2012
Nu får du något att se fram emot...
I slutet av sommaren, lördag-söndag, 1-2 september packar vi väskorna och far på församlingshelg. Vi åker till Finnåkers kursgård. Finnåkers kursgård ligger i typisk bergslagsnatur vid sjön Oppäsen mellan Lindesberg och Köping. En gång var Finnåker ett hektiskt
arbetande järnbruk, idag porlar Essingeån stilla genom herrgårdsparken. Svenska kyrkan
driver Finnåker som kursgård sedan år 1967.

Vad gör man på en församlingshelg?
Framför allt hoppas jag att det blir en helg med avkoppling och gemenskap. På lördagen blir det beroende på vädret en del uteaktiviteter. Vi kommer också vid ett tillfälle samtala om de frågor och enkäter som har med årets riktlinje att göra. Du ska inte vara orolig
för att det ska bli för tungt och överambitiöst, vi vill bara ge tid och se vad som kommer till
oss, dela med oss av våra tankar och lyssna till varandra. På lördagskvällen blir det också
nattvardsandakt. På söndagen firar vi gudstjänst och förhoppningsvis får lite till av den
vackra naturen och frisk luft.

Avfärd: från Ekbackskyrkan kl 9:00 lördag 1 september.
Avslutning: vi avslutar med kyrkkaffe på söndagen c:a 11:30
Kostnad: 725 kr/person, under 18 år gratis
Boende: 2-4 sängar per rum av enkel standard, medtag sänglinne
Mat: i priset ingår, lunch, em kaffe, middag, kvällsmacka, frukost, kyrkkaffe
Resa: samåkning i bilar, c:a 10,5 mil
Anmälan: senast 1 juli på lista i kyrkan, (avbokning senast 1 augusti)
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
Gemensam framtid är arbetsnamnet på den nya kyrka som Missionskyrkan, Svenska
baptistsamfundet och Metodistkyrkan har bildat tillsammans och under Kristi himmelfärdshelgen var det dags för den första kyrkokonferensen tillsammans. Undertecknad med
syster åkte till Linköping för att vara församlingens ombud. Dagarna innehöll förhandlingar
och seminarier. Den frågan som väckte mest debatt var frågan om de regioner som ska
ersätta distrikten i vårt land. Den största diskussionen gällde huruvida dessa regioner ska
vara juridiska personer (som de nuvarande
distrikten är) eller inte. Efter en lång debatt
blev det slutligen röstning med handuppräckning. Konferensen valde att gå på kyrkostyrelsens förslag med regioner som inte är
juridiska personer. Vi i ekbackskyrkan kommer nu att tillhöra region Svealand med Örebro som samlingsort. Övriga frågor som
väckte diskussion var de stadgar som Gemensam framtid har, som säger att tron och
dopet är medlemsgrundande. Detta är en skillnad sedan tidigare då endast tron var medlemsgrundande. Inga stadgar ändrades utan det tillsätts en grupp som funderar på frågan. Angående namnet så finns det en plan att under hösten fortsätta arbetet kring vad
den nya kyrkan ska heta. Detta arbete ska fortsätta fram till kyrkokonferensen 2014 då vi
förhoppningsvis har ett nytt namn färdigt. Om det går väldigt bra i arbetet så finns det
heller inget som hindrar att det blir ett nytt namn redan kyrkokonferensen 2013.
Kvällarna innehöll gudstjänster i det stora tältet som rymde 2700 personer. Dessutom
bjöds det på mycket varierande konserter. Alla gudstjänster sänds i Sveriges television.
De två första har redan sänts ( 20/5 och 27/5). Dessa kan du se i repris på svtplay.se.
Övriga gudstjänster kommer att sändas på tv i höst.
Det var med god eftersmak jag kom hem från kyrkokonferensen. Det är alltid roligt att
träffa en massa människor som man känner. Det blir väldigt tydligt att ekbackskyrkan är
en del i en större familj. Jag tror att Gud gör något nytt med Sverige just nu och jag tror att
Gemensam framtid är en del i detta. Jag tror att Sverige behöver en kyrka som vågar
något nytt.
Henrik Örnberg

ÖPPEN GEMENSKAP

LEDIGHET

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

Adam Harknäs är ledig:
9-17 juni semester
1 juli-5 augusti semester
8-9 september

ONSDAG 5 SEPTEMBER KL. 14.00
Old Singers från Arboga. servering.

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

Henrik Örnberg är ledig:

22 juni-22 juli semester
18-19 augusti
15-16 september

Döpta:
Sima Nazar Alizadeh, 6 maj
Avlidna:
Aina Lööf, 27 mars.
Gunborg Olsson, 27 maj.
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LÄGER I SOMMAR
SOMMARCHILI+XL

INNEBANDYLÄGER I

31 juli-5 augusti

HÖGSJÖ

Chililägret på Hjälmargården är nog
det grymmaste tonårslägret på hela
året. Lägret är för dig som börjar går i
7:an och uppåt. Det blir andakter,
happenings, intressegruppstid, fritid,
festkväll, lägerbål och mycket, mycket
mer. Det kommer en massa ungdomar och ledare från mellansverige.

Den 24-25/8 är det tänkt vi för första
gången i klubbens korta historia har
ett Upptakts läger i Högsjö. Vi kommer träna i Kvarnängshallen och sova
och äta i Högsjö kyrka/
församlingshem. Det blir även andra
inne och uteaktiviteter. Välkomna är
både nya och gamla medlemmar och
de som vill testa på att spela innebandy. För killar och tjejer födda 00-06.

Erik Langborg och Henrik Örnberg
kommer att vara ledare på lägret. Om
du vill hänga med så kontakta Henrik
Örnberg innan den 21 juni.

Adam Harknäs

Henrik Örnberg

S.OS 2012

SMALJLÄGER

11-15 augusti

Hjälmargården 26-30 juni

7 scouter och 3 ledare åker på ett
scoutläger i början
av augusti. VI åker
till Getsjötorp i kolmårdskogen. Denna
utomordentligen
lägergård är bekant
för en del av oss.
Scoutlägret är tillsammans med
scouter från Eskilstuna, Nyköping,
Norrköping, Köping och Malmköping.
Under tecknad är kaplan på läget. Det
blir ungefär 200 scouter och ledare
som kommer att tillbringa ett par dagar tillsammans. Temat för lägret är
OS.

I år är det 24 barn och ett antal ledare
som åker på det mycket uppskattade
lägret Smajl. Det är ett skönt tältläger
på vackra Hjälmargården. Ett läger
fullt med spännande aktiviteter såsom: intressegrupper, lägerbål, bibelsamlingar, frivillig bön, fritid, bad och
kiosk. Vi hoppas på ett läger med
mycket sol, gemenskap och Gud.
Adam Harknäs

Henrik Örnberg
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EKBACKSKYRKANS IBK
INNEBANDYFEST
Lördag 31 mars hade vi en gemensam avslutning och fest för alla innebandylagen i
Vidåkershallen. Vi gjorde 6 blandade lag
med olika åldrar. Alla lag fick spela mot alla
och sedan blev det slutspel. Trots viss åldersskillnad så fungerade det väldigt bra
och spelarna hade roligt. Under eftermiddagen bjöds det på hamburgare och fika till
spelare och ledare. Det var också ett pass
med andra tävlingar lagen emellan och när
lagen vilade mellan matcherna fick de ett
antal frågor att besvara. Innebandyfesten
avslutades med prisutdelning till alla lag och
spelare.

ÖREBROCUPEN
13-15 April var 00/01 på Cup i Örebro. Vi
var ett gäng på 11 spelare, 3 tränare och
1 förälder som var med under hela cupen.
Vi spelade 4 matcher och av dem så vann
vi 3. Killarna var kanonbra att ha att göra
med, det var lugnt att åka med dem till
äventyrsbadet Gustavsvik. Killarna höll
koll på varandra hela tiden. Vi hade en
kanonhelg. Det var första innebandy cupen som Ekbackskyrkans IBK åkt på så till
nästa år får 00/01 laget sällskap av 02/03
laget till cupen. Det var en liten trogen
skara som var i Örebro och hejade på
oss. Vi tackar så mycket för läktarstödet.
Lilian Strömberg
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
VÅREN I EKBACKSKYRKANS UNGDOM
Vi lämnar en god vår bakom oss i
ekbackskyrkans ungdom. Vi ser
med glädje att söndagsskolan har
fortsatt att träffas några söndagar
under terminen.
Äntligen onsdag har haft en händelserik vår. Den 28 mars hade vi
en välbesökt gudstjänst med alla
åldrar. Temat var dela med dig.
Pastorerna delade med sig av popcorn och barnen i äntligen onsdag
bestämde sig för att ta ansvaret för
ett fadderbarn tillsammans. Det är
väldigt roligt att se barn som vill
hjälpa varandra. På fredagarna har
Fredagshäng träffats. Vi har spelat
innebandy varannan vecka och
gjort en massa roliga saker de
andra fredagarna. Vi var bland
annat i Norrköping och hälsade på
Emma Blidh och de tonåringar som
finns i Vidablickskyrkan.

Barnen i Gott & blandat

Vi tackar Gud för förmånen att
möta så många barn och ungdomar som vi gör under en termin. Nu
ser vi fram emot en sommar med
lite vila och läger.
Henrik Örnberg

Rasmus och Matilda i Norrköping

NATTVANDRING
Skolavslutningen är en högtid för många ungdomar. Eftersom det är en dag som firas på
många sätt har undertecknad planerat att nattvandra denna fredag (15/6). Med mig har
jag väldigt uppskattade bullar som Karin Sjödin bakar. Du får gärna be för denna kväll och
för alla ungdomar som rör sig ute denna kväll.
Henrik Örnberg
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Plats
för
adress

Herre, visa mig din väg …
… och gör mig villig att vandra den

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära...
…Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.
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