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PASTORN HAR ORDET...
EQUMENIAKYRKAN
Vilken överraskning! Hur många trodde att Equmeniakyrkan skulle
bli den nya kyrkans namn innan kyrkokonferensen i Karlstad? Inte
jag i alla fall. Jag var med för två år sedan vid det historiska bildarmötet i Stockholm då den nya kyrkan bildades och fick arbetsnamnet Gemensam Framtid. Då var förslaget att den nya kyrkan skulle
heta Equmeniakyrkan. Men det gick inte så bra för Equmeniakyrkan den gången. En överväldigande majoritet röstade ner förslaget
och namnfrågan sköts på den gemensamma framtiden.
Vad ska man då säga om detta nya namn? Det finns förstås många aspekter att
diskutera och fundera över, när det gäller Equmeniakyrkan. Hur namnet mottas
och vad det signalerar i samhället och i kyrkan, kopplingen till ungdomsförbundet
equmenia, stort E eller litet e som begynnelsebokstav i namnet och så vidare.
Jag kommer inte fundera över dessa saker i den här texten utan istället på betydelsen och associationer till namnet. Equmenia kommer av ordet ekumenik som
vi är lite mer bekanta med. Men vad betyder egentligen ordet ekumenik? De
flesta som känner till begreppet tänker nog på att verka för enhet mellan församlingar och kyrkor och på samarbete mellan olika kyrkor och församlingar. Det grekiska ordet som ekumenik kommer från översätts i Bibeln och andra skrifter med
varianter av ”hela världen”. Ekumeniken handlar alltså om mer än enhet och
samarbete mellan olika kyrkor. Ekumenik handlar om att öppna och spränga
gränser mellan människor och grupper av människor så att evangeliet når hela
världen. I Matt 24:14 kan vi läsa om ekumeniken: ”Och budskapet om riket skall
förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk.” Peter Halldorf skriver i sin bok Med evig kärlek om ekumeniken: ”Pingstdagens omvälvande händelse innebär ekumenikens genombrott i den heliga historien.”
När lärjungarna fylldes av den heliga Anden på pingstdagen kunde de förkunna
evangeliet på alla språk. Kyrkan som föddes på pingstdagen var ekumenisk i betydelsen att den var en kyrka för hela världen. En kyrka där gemenskapen med
Kristus och varandra är möjlig trots många olikheter. Om kyrkan ska kunna vara
ekumenisk, en kyrka för hela världen, så måste den vara ekumenisk även i det
lilla sammanhanget. Att detta är viktigt förstår vi av Jesus bön till sin Fader när
han ber för oss att vi ska bli ett liksom Jesus och Fadern är ett. Enheten mellan
kristna bygger också broar till en splittrad värld. Jesus säger: ”Då skall världen
förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.” (Joh 17:23).
Passa på att vara ekumenisk nu i sommar när du nu tillhör Equmeniakyrkan! Det
finns flera ekumeniska konferenser i sommar som kan ge vidgade vyer och god
gemenskap.
Ha en skön sommar!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
JUNI

JULI

SÖNDAG 2
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST

Henrik Örnberg, Carin Klintemyr, sång av
Aina Andersson, kyrkkaffe.

I Korskyrkan, Anne-Marie och Bengt Rosell

ONSDAG 10
19 SOMMARKVÄLL I SKOGSHYDDAN

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, tillsammans med Mariakyrkan från Katrineholm, kyrkkaffe.

Carin och Olle Cedersjö, Carin Klintemyr.
(Skogshyddan ligger nära Skogens gård i
Österåker.)

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 14
10.00 GUDSTJÄNST

I Ekbackskyrkan, Per Söderberg, ElseMarie Lyreborg Olsson.

Adam Harknäs, Örjan Langborg, kyrkkaffe.

FREDAG 21, MIDSOMMARAFTON
10.00 HUMLEGÅRDEN

TORSDAG 18
ANDAKT

Vi klär och reser midsommarstången vid
Humlegården.

10.45 Humlegården

SÖNDAG 23 MIDSOMMARSÖNDAG
15.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST

Gunilla Celing, Lennart Andersson, i Skogshyddan. Medtag kaffekorg.

I Korskyrkan, besök från Liepaja Lettland,
Lars-Göran Lindskog.

SÖNDAG 30
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 28
10.00 GUDSTJÄNST

I Ekbackskyrkan, Henrik Örnberg.

I Ekbackskyrkan, Adam Harknäs, Gunnel
Gustafsson

4

PROGRAM...
AUGUSTI

SEPTEMBER

SÖNDAG 4
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 1
10.00 GUDSTJÄNST

Henrik Örnberg och Adam Harknäs , kyrkkaffe. ”Samlingssöndag” - uppstart på höstens verksamhet, församlingsinformation.

Torsten Lager, talat och sjunger.

SÖNDAG 11
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 4
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Carin Klintemyr, Lars Olsson.

TORSDAG 15
ANDAKT

Besök av Blå bergens nyckelharpor,
servering, se sidan 6.

10.45 Humlegården

LÖRDAG 7
11.00 KÖRUPPTAKT

SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST

Henrik Örnberg, Örjan Langborg.

Vill du vara med och sjunga i kören, se sidan 6.

SÖNDAG 25
8.45 EN DAG I TROSA

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Carin Klintemyr.

Vill du följa med Ekbackskyrkan på en resa
till Trosa och Trosalundkyrkan? Se sidan 6.

TORSDAG 12
ANDAKT

10.45 Humlegården

Vi reserverar oss för eventuella
ändringar i programmet, läs senare annonsering och predikoturerna.
Bön före Gudstjänsterna. I regel varje
söndag kl. 9.30, är det samling i soffrummet till bön inför gudstjänsten.
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
EN DAG I TROSA
Söndag 25 augusti, klockan 8:45
Visst vill du följa med på ”En dag i Trosa”? Ekbackskyrkan har blivit inbjuden av Trosalundkyrkan att komma på besök en gudstjänst. Söndag den 25 augusti ska det bli av. Vi
har bokat en mindre buss som tar oss fram och tillbaka. Vi samlas vid Ekbackskyrkan för
avfärd klockan 8:45. Gudstjänsten i Trosalundkyrkan är klockan 11 där vi medverkar på
olika sätt. Efter gudstjänsten blir det en enkel lunch i kyrkan. Vad vi ska göra mer under
dagen är inte färdigplanerat ännu. Den dagen är det Skörde- och Hantverksmarknad vid
torget i Trosa, det tycker vi verkar värt ett besök. Vi får se om vi orkar med något mer.
Hemkomst till Vingåker räknar vi med blir klockan 19. Kostnad för resan är 200 kr per person, barn följer med utan kostnad. Anmäl dig på en lista i Ekbackskyrkan senast söndag
11 augusti.
Lars Olsson

BLÅ BERGENS NYCKELHARPOR
Onsdag 4 september 14.00
På Öppen gemenskap i september får vi besök av
Blå bergens nyckelharpor. De är för närvarande
åtta personer, sju nyckelharpor och en keyboard,
som kommer från Nora och Lindesberg. De spelar
huvudsakligen gammal folkmusik från norra delen
av Kilsbergen och Västmanland men även från
andra landskap. Rune Paulsson som arrangerat
musiken berättar även om de olika spelmännen och
deras öden. Samtliga nyckelharpor utom en är
byggda av ledaren för gruppen Hans Hallén. Välkommen till en eftermiddag med mycket spelglädje!
Adam Harknäs

UPPSTART FÖR KÖREN
7 september kl. 11
Vill du vara med och sjunga i Ekbackskyrkans kör? Då är du välkommen hem till körledare Torsten Lager i Marsjö, lördagen den 7 september kl. 11. Där blir det en höstuppstart för kören. Det blir gemenskap, mat och sång. Efter detta kommer kören att öva tre fredagar i
månaden mellan kl. 17.30-18.30.
Henrik Örnberg
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 21 SEPTEMBER
Gäst: Viktoria Hjulström, Södertälje.
Tema: "Ingen söker tröst hos perfekta människor" .

Viktoria Hjulström skriver…
”En människa är ingenting utan andra människor. Min
väg genom kyrkan till politiken och tillbaka till tron igen har
präglats av många andra människors erfarenheter och livsupplevelser. Här möts så skilda individer som Dietrich
Bonhoeffer, Mikael Wiehe, Jesu mor Maria, Raoul Wallenberg och poeten Christina Kjellsson och många fler. Alla har
de betytt något för mig i mitt liv. Ingen av oss är på något
sätt perfekt. Det är vår styrka, detta att vi behöver och berikar varandra.”
Vid sitt besök kommer Viktoria även sjunga en del sånger av
de personer hon nämner ovan, ackompanjerar gör hon själv
på pianot.
Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan

TANTLUNKEN
Tantlunken började 2006 och jag har
intervjuat Inger Högbacke, som var en
av initiativtagarna när det började röra
på sig i Vingåker.
Vad gör ni när ni har tantlunken?
Vi träffas och bestämmer vilka sträckor vi ska gå. Alla går efter sin förmåga,
några långt, andra kortare och man
behöver inte gå alls om man inte vill
eller har möjlighet. Vi går i Vingåker
och hoppas även på den Hälsoled
som planeras i Vingåker. När alla gått sin sträcka så träffas vi oftast i Ekbackskyrkan och
fikar tillsammans. Den sociala gemenskapen är viktig och vi brukar fråga om det är några
som har något speciellt behov och behöver särskild omsorg.
Hur många brukar ni vara och när träffas ni?
Vi är ett trettiotal kvinnor som är med på tantlunken och vid varje träff brukar det vara 1520 personer. Vi träffas en gång i månaden, sista tisdagen i månaden.
Varför har ni tantlunken?
Den är ett bra sätt att lära känna varandra. Några har kommit med från kommunen och
vårdcentralens hälsoprojekt och upplevt att tantlunken varit något positivt. Det är en god
gemenskap och vi bryr oss om varandra. Träffarna är berikande på många sätt för ande,
själ och kropp.
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Adam Harknäs

SPECIELLA PROGRAMPUNKTER
NOSTALGI OCH FRAMÅTBLICK.
Under Kristi himmelsfärdshelgen hade Annika och jag förmånen att för Ekbackskyrkans
räkning delta i Gemensam framtids kyrkokonferens i Karlstad. För mig innebar det också
att återvända till min hemstad och den kristna gemenskap jag växt upp i. Det blev många
roliga återseenden och minnen. Men det var ändå inte det nostalgiska som var viktigt eller
som var utmärkande för min upplevelse av konferensen. Det centrala var i stället hur vi
formar vår framtid i en ny gemensam kyrka och hur vi som enskilda och församlingar kan
”berätta tro”.
”Berätta tro” var också konferensens tema som tog sig uttryck bland annat i ett antal berättarseminarier, gudstjänster och caféer. Våra tre kyrkoledare fick möjlighet att inleda berättartemat med varsin berättelse. Spännande och intressanta skildringar. Som värmlänning uppskattade jag ju också särskilt det mer underhållande kvällscaféet kring ”ljuging”
med skrönor och sånger ur den värmländska berättartraditionen.
En konferens innebär ju också en demokratisk process, med debatt och beslut. Förutom
förhandlingar i plenum, med närmare 700 ombud, förbereddes frågorna under fredagen
på ett så kallat påverkanstorg där ombuden vid olika stationer kunde möta motionärer,
styrelseledamöter, med flera och diskutera och lägga yrkanden eller ge allmänna synpunkter på med de olika förslag som fanns.
Den fråga som fick störst uppmärksamhet var namnfrågan, där det vid påverkanstorget las många olika
förslag. Efter en lång debatt under lördagens plenum
fattades så efter votering och rösträkning beslut att
vårt nya namn ska var Equmeniakyrkan. Det var ett
överraskande beslut då kyrkostyrelsen förslagit
”Gemensam kyrka”. Det som nog var avgörande för
beslutet var att många ungdomar på ett mycket bra
sätt argumenterade för att namnet skulle ansluta till
ungdomsorganisation ”equmenia”. Som någon uttryckte det: Det är de unga som ska leva med namnet
i framtiden.
Förutom namnfrågan togs ett antal andra beslut bland
annat uttalande om att stärka barnkonventionen i
svensk lag, de kristnas situation i mellanöstern, regionernas ställning, val av styrelse, budget mm. Regionala kyrkoledare valdes också. För vår region, Svealand, utsågs Helen Friberg. Hon kommer att ha sin
utgångspunkt från Örebro. På hemsidan som fortfarande heter gemenensamframtid.se kan du läsa mer
om de olika beslut som fattades.
En annat viktigt ämne för framtiden var att konferensen kunde besluta att ordinera 8 nya
pastorer och 9 diakoner. Dessa avskildes sedan vid den högtidliga avslutningsgudstjänsten i Löfbergs lila arena under söndagen.
Nästa kyrkokonferens hålls 29 maj – 1 juni 2014 i Stockholm. Har du möjlighet, försök att
vara med, det är en upplevelse oavsett om man är ombud eller inte.
Pär Lindar
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INFORMATION MM...
SKOGSHYDDAN

OM EKONOMIN

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 Gunilla Celing predikar. Onsdagen den
10 juli har vi en kvällsgudstjänst kl. 19 där
Karin och Olle Cedersjö medverkar.

Det är inte så ofta som vi informerar om
ekonomin i församlingen. I styrelsen har vi
genomgång varje månad. Sedan tidigare
har församlingen ett beslut att om vi kommer ner till 1,2 miljoner i kassan så ska vi
kalla till församlingsmöte för beslut om hur
vi ska gå vidare. Vi har nu under snart
fem år haft två heltidsanställda pastorer.
Från början räknade vi med tre år. Det har
vi klarat mycket bättre än vad jag trodde,
nu är det som sagt snart i fem år. Min förhoppning nu är att vi ska lyckas skjuta på
tidpunkten innan vi når
vår kontrollpunkt. Varje
gåva till församlingen är
mycket viktig, det är våra
gåvor gemensamt som
gör verksamheten möjlig.

Välkommen till Skogshyddan i sommar
och glöm inte fikakorgen.

RENOVERING, UNDERHÅLL
Det finns alltid behov av underhåll och
renovering. För någon vecka sedan fick
grusgården framför kyrkan en upplyftning
med lite nytt grus. Vi ska försöka undvika
biltrafik på gruset, förutom till lägenheterna. Aktuellt är också en del i pingisrummet, (se lägre bak i programbladet).

Vår viktigaste inkomst är det vi i bokföringen kallar ”veckooffer”, dit räknar vi det
som samlas in vid kollekten på gudstjänsterna och det som regelbundet förs över
månadsvis via bankkonton på olika sätt.
Som redovisats vid bland annat årsmötet
så har vi budgeterat med ett underskott i
den löpande verksamheten, det tror jag
alla vet om att så är det. Underskottet för
jan-april är 84 000.

Mattan på estraden är sliten och fläckig, vi
är osäkra på vad vi ska ha för typ av golvbeläggning där, en matta eller parkett.
Funderar på om vi måste flytta orgeln för
att komma under den med beläggningen.

Under årets fyra första månader har vi
styrelsen kunnat glädja oss åt att veckooffret har haft en stor ökning, 14%. Ett
snitt på drygt 48 000/månad, det tycker
jag är fantastiskt.

Vid parkeringen mot Apoteksgatan ska vi sätta upp en
skylt för handikapparkering
vid den första rutan.
Lars Olsson

Ett stor tack för din gåvor - din gåva gör
skillnad!
Lars Olsson

LEDIGHET
Adam Harknäs är ledig:
19-26 juni
15 juli-18 augusti
Henrik Örnberg är ledig:
15 juni-23 juli semester
10-11 augusti

UR FÖRSAMLINGSBOKEN
Avliden:
Ingrid Ericsson 5 maj.
Döpta:
Sorosh Rahimi 5 maj
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EKBACKSKYRKANS IBK
Ja då va säsongen över för detta år och vi ser fram emot hösten. Liten ändringar till hösten kommer det att bli. Vi ska få igång de som är födda -07 och så ändrar vi 00/01 laget till
ett 99/00 lag.
6 april hade vi säsongsavslutning för 2:a året, ett uppskattat arrangemang. vi var ungefär
35 st barn och nästan alla ledare. Vi delade spelarna i 8 lag i 2 grupper med blandad ålder i lagen. Vi spelade ett gruppspel där man sedan gick vidare till finalspel. Vi bjöd på
fika och grillad hamburgare till alla barn och föräldrar.
12-14 april åkte vi med 2 lag till
Örebro för att spela Örebrocupen. Det va 00/01 laget och
02/03 laget. -00 laget var där för
andra gången och för att vara så
få spelare så gick det riktigt bra.
Laget hade 8 spelare men fick
bara använda 7 i varje match.
De gick till B-kvartsfinal där de
stötte på ett riktigt bra lag med
namnet Solfjäderstaden IBK blå
från Motala, som senare vann Bfinalen. För 02-laget gick det
också bra trots 3 förluster och 1
vinst. Spelare och ledare var
väldigt nöjda med turneringen. Vi åkte till Gustavsvik och badade där sköte sig barnen
väldigt bra. Hela helgen fungerade mycket bra och barnen och ledarna hade trevligt med
mycket skratt och skoj.

EKBACKSKYRKANS UNGDOM
SMALJLÄGER
Hjälmargården 1-5 juli

I år är det 19 barn och ett antal
ledare som åker på det mycket
uppskattade barnägret Smajl.
Smajl är ett skönt tältläger på
vackra Hjälmargården. Ett läger fullt
med spännande aktiviteter såsom:
intressegrupper, lägerbål, bibelsamlingar, frivillig bön, fritid, bad
och kiosk. Förra året var det 950
barn och ledare som deltog i de
båda smaljlägren. Detta säger
mycket om vad barnen tycker om
lägret. Vi hoppas på ett läger med mycket sol, gemenskap och Gud.
Adam Harknäs
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
ROTARY SPONSRAR ETT PINGISBORD
Ni har säkert läst att vi ska fräscha upp
pingisrummet i källaren. Rummet är i stort
behov av uppfräschning. Detsamma gäller för Pingisbordet som har sett sina
bästa dagar. Till vår stora glädje beviljade
Rotary ett bidrag på 5000 kr för att köpa
in ett nytt pingisbord. Vi tackar Rotary för
detta. Pingisbordet kommer att köpas in
till hösten.
Henrik Örnberg

SCOUTLÄGRET TRAMPOLIN
Den 1-9 Augusti åker 4 förväntansfulla tonåringar och två ledare till det stora rikscoutlägret Trampolin. Detta är det första
riksscoutläger som ungdomsorganisationen Equmenia ordnar.
Det är runt 3500 scouter som kommer att träffas under 9 dagar
utanför Alingsås. Under våren har scouterna samlat in pengar
till detta läger. Vi hade en däckbytardag och ett kyrkkaffe. Vi
vill tacka alla glada givare som har gett bidrag som underlättar
för oss att åka på detta läger. Stort tack.
Henrik Örnberg

NATTVANDRING PÅ SKOLAVSLUTNING
Fredagen den 14 juni är en högtidsdag för många ungdomar. Då slutar skolan för sommaren. Undertecknad tillsammans med Åsa Nyström i korskyrkan m.fl. har tänkt oss vara ute
denna kväll för att fira med ungdomarna med bullar, saft och kaffe. Vi tror att det är bra
med vuxna ute denna kväll. Vi samlas kl. 20 i Ekbackskyrkan. Vill du vara med och nattvandra med oss är du välkommen. Vill du baka några bullar som vi kan ha med är detta
också välkommet. Kontakta Henrik Örnberg för att veta mer.
Henrik Örnberg

KONFIRMATION
Söndagen den 26 maj var det konfirmationshögtid i Ekbackskyrkan. Kyrkan var
full av anhöriga till Tim Christensson,
Christian Kutuniva och Josef Harknäs. Det
blev en mäktig avslutning på ett fantastiskt
år tillsammans. Ett år med läsning varannan onsdag, övernattning och läger på båten Shalom. Vi önskar våra konfirmander
Guds rika välsignelse i fortsättningen
Henrik Örnberg
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Plats
för
adress

I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.
Av rika löv är grenen full,
Och jorden täckt sin svarta mull
Med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
Med större prakt och härlighet
Än Salomos dig gläder.
Låt Anden din mig bliva när,
Så att ett träd jag ständigt är,
Som goda frukter giver.
Förlän att jag, en planta grön,
En saronslilja, täck och skön,
Uti din vård förbliver.
Behåll mig till ditt paradis
Och låt mig på de trognas vis
I dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
I trohet sann, i kärlek ren,
Så vill jag mer ej önska.
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