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Ekbackskyrkans församling

Equmenia Ekbackskyrkan

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Bankgiro: 624-7027
Bankkonto: Sörmlands Sparbank
82578, 930562509

Bankgiro:5360-5903
Plusgiro: 23 04 51-7
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Swish: 123 268 31 34
Org. nummer: 817606-0229
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Ordförande:
Else-Marie Lyreborg Olsson
Tel. 0151-133 96
E-post: elsemarie.olsson@gmail.com

Pastor:
Adam Harknäs

Kassör:
Örjan Langborg
Tel. 070-510 91 67
E-post: langborg@bredband.net

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

Ekbackskyrkans innebandyklubb
Ordförande:
Adam Harknäs, se t.v.
Kanslist:
Lilian Strömberg tel. 0151-51 14 73,

Ordförande:
Torsten Lager
Tel: 072-227 10 50
E-post:
torstenlager@telia.com
Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 0151-550021
E-post:
birgitta.vr43@gmail.com

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se
www.laget.se/ekbackskyrkansibk
Bankgiro: 407-2864.
Swish: 123 640 11 94
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PASTORN HAR ORDET...
Kläder för alla väder
Sommaren är här och jag med flera tänker att nu kan man gå i shorts
och kortärmad tröja några månader framåt. Men somrarna har inte
alltid det stadiga varma klimat som man önskar sig. Det kan växla
mellan mycket varmt och soligt till regn, hagel och närmare noll grader. Ska man tillbringa semestern i Sverige och har tänkt sig att vara
ute en hel del så behövs kläder för alla väder.
Equmeniakyrkans kyrkokonferens hade i år temat: Ikläd er Kristus.
Temat handlade om att bli mer lik Kristus, om förvandling, befrielse
och upprättelse, men också om att gå korsets väg på svåra och utmanande områden. Vi får som gåva från Gud bästa möjliga kläder, kläder för alla livets väder. Det är möjligt för oss att klä på oss kläder
som gör att vi kan klara och njuta av livet trots att det blåser kuling
eller regnar småspik. Vi blir inte immuna mot svårigheter men har bästa möjliga förutsättningar att möta dem.
En av gästtalarna på kyrkokonferensen var William Cavanaugh och han talade om att
ikläda sig Kristus som delaktighet och helighet i kyrkan. Han menade att ”ikläd er Kristus”
inte i första hand är en individuell handling där var och en ”tar på sig Kristus”. Det handlar
snarare om att ikläda sig Kristi kropp som är hans församling. Att ikläda sig Kristus handlar om att bli delaktig och inlemmas i kyrkan och hela dess liv. Vi är tillsammans kallade
att synliggöra Kristi kärlek och dela lidandet med Kristus i den här världen.
Använd de kläder Kristus har gett dig och anta utmaningen att ge dig ut i världen. Kanske
blir denna sommar en tid då du får möta nya utmaningar och människor som behöver
Guds barmhärtighet och kärlek. Ta också vara på den stora klädedräkten som är Guds
församling. Delta i gudstjänster, konferenser och evangelisation och låt dig uppfyllas av
glädjen och mångfalden i Kristi kropp.
Ha en skön och välsignad sommar!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
JULI

JUNI

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN

FREDAG 3
17.30-18.30 KÖRÖVNING

Bernt Axelsson

SÖNDAG 5
17.00 SÅNGGUDSTJÄNST

TORSDAG 7
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Adam Harknäs, Korsbandet från Örebro
med ett 50-tal sångareKyrkkaffe.

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

MÅNDAG 6
18.00 BÖN FÖR SVERIGE

Sture Larsson, Gunnel Gustafsson

I Korskyrkan se annonsering.

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN

TORSDAG 9
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Owe Karlsson

SÖNDAG 12
10.00 GUDSTJÄNST

TORSDAG 21
17.30 KÖRÖVNING

Inger Wetter, Lars Olsson, kvartettsång.
Hembjudarfika

SÖNDAG 24
17.00GUDSTJÄNST VID SÄFSTAHOLMS SLOTT

TISDAG 14
19.00 FÖRSAMLINGSKVÄLL

Torsten Lager, sångare.

Öppet styrelsemöte, samtal.

(Vid regn i Ekbackskyrkan)

Läs mer på sidan 7 och 9

SÖNDAG 31
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN
Owe Karlsson

AUGUSTI
TORSDAG 4
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
SÖNDAG 7
10.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST
Else-Marie Lyreborg Olssson

SÖNDAG 19
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 14
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Lars Andersson, Aina Andersson, nattvard

Adam Harknäs, Lars Olsson

SÖNDAG 26
15.00 GUDSTJÄNST I SKOGSHYDDAN

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST
Adam Harknäs, Lennart Andersson, Kerstin
Andersson, nattvard

Adam Harknäs, Torsten Lager. Ta med kaffekorg.
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PROGRAM...
LITE LÄNGRE FRAM
I HÖST….

FREDAG 26
17.30 KÖRÖVNING
LÖRDAG 27
UPPTAKT EKBACKSKYRKANS INNEBANDYKLUBB

BOKA REDAN NU DET HÄR PROGRAMPUNKTERNA:

Läs mer på sidan 10.

SÖNDAG 28
10.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST
Adam Harknäs, Torsten Lager, kören. Kyrklunch.

LÖRDAG 24 SEPTEMBER
15.00 KONSERT FÖR VÄRLDENS
BARN

Läs mer på sidan 9

samt

RESA TILL MODERNA MUSEET
Läs mer på sidan 8

SEPTEMBER

LÖRDAG 1 OKTOBER
TASSENATTA

TORSDAG 9
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Equmeniascouts traditionella
höstaktivitet. I år ansvarar
scouterna i Vingåker för arrangemanget

SÖNDAG 4
10.00 TEMAGUDSTJÄNST
Bokgruppen som läser boken ”Bortom bekvämligheten” ansvarar.

LÖRDAG 10 SEPTEMBER
9.00 KULTURFRUKOST

8-9 OKTOBER
EKUMENISK HÖSTKONFERENS

Läs mer på sidan 8

Laila Dahl medverkar på lördagen, ekumenisk gudstjänst på söndagen med
gemensam kör under ledning av Christian
Wallentin (håll utkik på tider för körövningar)

SÖNDAG 11
10.00 GUDSTJÄNST
Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson

Bön före Gudstjänsterna.
I regel varje söndag kl. 9.30, är det
samling i soffrummet till bön inför
gudstjänsten.
Vi reserverar oss för ev. ändringar i
programmet. Läs senare annonsering på
hemsidan www.ekbackskyrkan.se och i
predikoturerna.
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EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2016.
Det var med stor glädje och spänning som vi fick representera Ekbackskyrkan som ombud vid årets
kyrkokonferens. Konferensen var
förlagd till Kistamässan i Stockholm.
Equmeniakyrkan är ett i Sverige
registrerat trossamfund som bildades i juni 2011 av Metodistkyrkan
i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.
Enligt stadgarna är Equmeniakyrkans uppgift att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor.
Equmeniakyrkans vision är ” En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.
Temat för kyrkokonferensen var detta år ”Ikläd Er Kristus” Rom. 13:14. Det innebar att få
mötas på allvar och på djupet. Inte som åsiktsgemenskap, utan som kyrka, en del av
Guds världsvida. Även bibelstudietexterna och predikotexterna var samma. Det gjorde att
varje dag fick en röd tråd som fick sin höjdpunkt i kvällsgudstjänsterna. Mycket bra upplägg.
Det fanns inför kyrkokonferensen ett förslag om Ekumenisk överenskommelse med
Svenska Kyrkan. Beslutet blev att nationellt fortsätta med att få till ett avtal. En förutsättning för ett lokalt avtal är att ”omdop” ej förekommer. Men om detta bestämmer den lokala
församlingen själv. En församling i Equmeniakyrkan har frihet att tänka och agera baptistiskt. Samma frihet har den församling som vill gå nära Svenska Kyrkan. När det gäller ett
förslag på lokalt avtal arbetar man vidare.
En ny kyrkohandbok mottogs för att användas och prövas redan under 2016. Den kommer tidigast fastställas 2018. En kyrkohandbok är ett sätt att ta temperaturen på kyrkans
liv. Det går en puls genom varje Gudstjänst. Vi känner igen oss i sångerna, i predikan, när
vi ber och när vi delar nattvardens gåvor.
En manual för beslutsfattande, konsensusmodellen har arbetats fram. Det handlar om en
modell för hur olika frågor kan lösas på annat sätt än genom omröstning med majoritetsbeslut där fokus hamnar mer på samtal och dialog, än på beslut. Sann konsensus kan
enbart uppnås i en sann gemenskap där vi kan säga att ” vi och den helige Ande” har
beslutat. Då kommer också vårt vittnesbörd inte bara handla om vad vi gör utan även om
hur vi gör det. Ett majoritetsbeslut med acklamation till att införa den nya modellen fattades. Beslutet innebar en försöksperiod på två år, med start nästa år.
En prioriterad uppgift inför framtiden är att aktivt medverka till att det bildas nya församlingar och gemenskaper i Equmeniakyrkan. Ett bevis för att det redan är i funktion fick vi
under kyrkokonferensen när två nystartade församlingar presenterades. De två församlingarna var Hageby, Norrköping och i Söderköping.
Tänk att vi i Ekbackskyrkan får vara delaktiga i Guds stora verk som sker i Equmeniakyrkan idag.
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Inger Wetter och Torsten Lager

NATURLIG FÖRSAMLINGSUTVECKLING
21 februari gjorde församlingen sin sjunde NFU-enkät och vi fick resultatet redovisat på
församlingskvällen 2 april.
Presentationen och NFU-profilen har gjorts om och innehåller fler delar för att ge en
bredare och mer nyanserad bild av församlingen. Profilen innehåller tre guider, summeringsguiden, berättelseguiden och statusguiden.
Vid församlingskvällen presenterades summeringsguiden och berättelseguiden. I berättelseguiden listas 24 teman och för oss kommer självkännedom, bekräftande och hopp
mest naturligt, medan mångfaldigande, tillit och bön kommer mindre naturligt för oss.
Styrelsen har arbetat vidare med att analysera statusguiden och inbjuder nu till ännu en
församlingskväll tisdag 14 juni för att samtala om NFU-profilen och hur vi kan arbeta
vidare i höst med hjälp av NFU.

DAGENS BIBELORD
Vet du om att dagens bibelord finns på vår
hemsida www.ekbackskyrkan.se Varje
dag får du möjlighet att läsa ett nytt citat.
Tjänsten tillhandahålls av Bibelsällskapet,
som du kan läsa mer om på deras hemsida: bibeln.se

Be för barnen i våra grupper
och deras familjer och framför allt
för våra ledare!
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BUSSRESA TILL MORDERNA MUSEET
Lördag 24 september 2016
Vid kulturfrukost i våras hade vi besök av Iris Müller-Westermann som
är intendent vid Moderna Museet i
Stockholm. Iris föredrag om ”Hilma
af Klint - Abstrakt pionjär” var mycket
intressant och uppskattat. Vi planerar nu för en bussresa till Moderna
Museet där vi kommer att bil guidade av Iris Müller-Westermann. Programmet för dagen är förnärvarande
inte fastlagt, i stora drag kommer det
bli som så att vi åker från Vingåker
ganska tidigt på morgonen. På förmiddagen kommer vi att se runt i
lokalerna och samlingarna på museet, vi äter lunch där i en restaurang med kanske
Stockholms vackraste utsikt. På eftermiddagen ser vi på någon aktuell utställning medans
vi är kvar på museet. Eventuellt gör vi något mer besök i staden innan vi åker tillbaka hem
till Vingåker. Mer information kommer under sommaren.
Lars Olsson

KULTURFRUKOST
LÖRDAG 10 SEPTEMBER KL 9:00
”Kvinnan med parfymflaskan, ett drama om förlåtelse ”
Gäst: Majsan Eriksson, Södertälje.
Ekbackskyrkans första kulturfrukost var i maj månad, det är
utvidgning av de många Kvinnofrukost vi arrangerat i Ekbackskyrkan. Vi fortsätter med begreppet kulturfrukost, d.v.s. även
alla män är välkomna.
Den 10 september får vi besök av Majsan Eriksson från Södertälj, Majsan är Baptistpastor och lärare med en bakgrund som
skådespelare i Covenant Playeras, en kristen ekumenisk teaterorganisation, som reser över hela världen sedan 1966. Majsan reste med dem mellan 1983-1988.
Den här samlingen kommer att innefatta en monolog som översats från engelska och heter: Kvinnan med parfymflaskan,
ett drama om förlåtelse.
Dramat bygger på bibelord om hur Jesus möter folk vid två
olika måltider. Allt sett ur en speciell kvinnas ögon och vad det
Foto: Maria Groth
får för konsekvenser i hennes liv.
Några inblickar i livet som resande skådespelare, rockkonsertfotograf eller annat kan också utlovas.
Välkommen till en morgon med guldkant. Avgift 60 kr, ingen anmälan
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KONFIRMATION
Snart inbjuder vi till konfirmationsläsning i Ekbackskyrkan. Konfirmationsstarten blir i september och vi planerar att ha konfaträffarna på onsdagar.
Till våren 2017 blir det läger och konfirmationshögtid. Ledare för konfirmationen är Gunnel Gustafsson och
Adam Harknäs och vi tar gärna emot
någon mer ledare. Vi hoppas att
många ungdomar vill gå konfirmation i
Ekbackskyrkan 2016/2017.

SAMLINGSSÖNDAG MED UTMANINGAR
Söndag 28 augusti har vi samlingssöndag med gudstjänst, kyrklunch och en samling
med samtal om våra utmaningar för hösten och tiden framöver. Utifrån våra riktlinjer,
NFU-resultatet och samtal på församlingskvällen och i styrelsen så har Torsten Lager
och Adam Harknäs förslag på fem utmaningar för oss som församling och enskilda
att arbeta och leva med från och med höststarten.

VÅRA UTMANINGAR:

Utveckla gemenskapen


Bibelordet i centrum



Fler livsnära smågrupper



Våga dela



Tid i bön

Vi kommer presentera dessa utmaningar närmare på samlingssöndagen och samtala
i grupper om hur vi vill anta dessa utmaningar.
På församlingskvällen 14 juni finns det också möjlighet att fundera över om det är just
dessa utmaningar som är viktiga för vår församling.

LEDIGHET

FÖRSAMLINGSBOKEN

Adam Harknäs är

Avliden: Carin Klintemyr 26/4
Utflyttad: Daniel Sony 1/3
Utträde: Therese Ekroth 2/4

Ledig 11-12 juni.
Semester 27/6-31/7.
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EKBACKSKYRKANS IBK
Säsongen är över nu och förberedelserna för
nästa säsong har börjat. Det har varit en intensiv säsong med flera nyheter och nya spelare. Tre av våra lag avslutade säsongen med
att delta i Örebrocupen och Katrineholmscupen.
02/03-laget och flicklaget 02-05 var med på
Örebrocupen 8-10 april. Killarna spelade tre
jämna matcher i gruppen och vann åttondelsfinalen, men i kvartsfinalen blev det förlust.
Laget var ändå nöjda med insatsen och hade
roliga dagar i Örebro. För tjejlaget var det
första gången de var iväg på cup. Tjejerna
hade väldigt kul trots att det inte blev någon
vinst och cupäventyret gav mersmak.
Till Katrineholmscupen var vi tre lag anmälda,
P 02/03, F 02-05 och P 06/07. 02/03 spelade
jämna matcher i gruppen men åkte lite snöpligt ut i kvartsfinalen efter att ha förlorat i förlängningen mot Norrköping och några minuter
innan slutet haft ledningen med 4-2. Tjejerna
gjorde bra ifrån sig och vann en match i gruppen men åkte ut i kvarten. 06/07 spelade jämna matcher men de hade inget slutspel för den åldersgruppen.
Nästa säsong börjar vi med en innebandydag för alla lagen och föräldrar. Lördag 27 augusti blir det föreläsningar och övningar om skadeförebyggande träning, kost, spelidé och
innebandyns utvecklingsmodell i Sporthallen.
Till hösten kommer vi också inbjuda till fredagscaféer i Hansjöhallen och Ekbackskyrkan.
Vi inbjuder tonåringar i Vingåker att spela innebandy och lära känna varandra. Första
fredagscaféet blir 23 september. I sommar vecka 31-32 kommer vi delta i Summercamp
tillsammans med andra idrottsföreningar. Det blir prova på aktiviteter och vi kommer ansvara för innebandy tisdag och fredag vecka 32.

STÖDMEDLEM

SPONSOR

Genom att bli stödmedlen kan du på ett
enkelt sätt bidra till klubbens verksamhet.
Swisha 125:- till 123 640 11 94 eller betala samma summa till bankgiro: 4072864.

Vi erbjuder nu företag
och organisationer att
vara med och stödja
och utveckla föreningens verksamhet genom
att teckna sponsoravtal .

Som ett tack får du gratis korv med
bröd och dricka vid en av
klubbens hemmamatcher.

Vi erbjuder såväl färdiga sponsorpaket som
möjlighet till specialutformade avtal. Om du vill sponsra klubben läs
folder som finns på hemsidan eller kontakta
ordförande Adam Harknäs
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EQUMENIA EKBACKSKYRKAN
Nu är vårens verksamhet i barn och ungdomsgrupperna avslutade, men nu stundar en
härlig lägersommar:
29 juni - 3 juli är det SMAJL-läger på Hjälmargården.
Det brukar vara en höjdpunkt på sommaren och vi åker med 10 stycken av våra scouter,
8-13 år. Helena Mårtensson är med som ledare och Sandra Larsson som hjälpledare.
Dessutom kommer en av våra trogna föräldrar, Mia Wikström, att vara med på dagarna.
Vi hoppas på upprepning av förra årets lägerväder då det inte föll en enda droppe regn!
Känslan att få plocka ner torra tält är obeskrivbar!
2 - 7 augusti är det dags för tonåringarna att inta Hjälmargården, då är det Chili/XL-läger.
I dagsläget vet vi inte hur många deltagare vi blir från Ekbackskyrkan men det är tre ledare som åker med: Adam Harknäs, Arwid Johansson och Magnus Larsson. Till skillnad
från SMAJL så vill vi inte ha en upprepning av förra årets lägerväder, då regnade det nästan hela veckan, utan vi hoppas på solsken !!
Ta med våra barn, ungdomar, ledare och
föräldrar i era förböner - vi hoppas på många
fina lägerminnen. Och även tillfällen att få
lära känna nya vänner och få lära känna Jesus mer.

Equmenia och Ekbackskyrkans innebandyklubb presenterade sin
verksamhet på Vingåkers mångfaldsfestival 6 maj
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Plats
för
adress

Psalmer och sänger 558
O, vad världen nu är skön,
Klädd i sommardräkten!
Känn i skog, på äng, på sjön
Milda, friska fläkten,
Ljuva dofter, fågelsång —
Mänska, höj ock du din sång!
Jorden, smyckad som en brud,
Högt lovsjunger Herran.
Jubla, lund i vårlig skrud,
Ängder när och fjärran!
Allt hans Ande skapar nytt,
Vinterns tunga välde flytt
Skulle ej min själ, min mun
Honom offer bringa,
Helig sång av hjärtats grund
Till Guds ära klinga!
Är vår jord så rik på fröjd,
O, hur blir då himlens höjd!
text: J.A. Josephson / Musik: W.A. Mozart
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