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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

SBUF
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PASTORN HAR ORDET...
KOPPLA AV OCH KOPPLA PÅ
Sommaren närmar sig med stormsteg och med den en tid av semester och vila för många av oss. Vi behöver tider av vila och avkoppling från arbete och andra uppgifter under året för att kunna
arbeta med kraft och inspiration i vår vardag. Men det är inte alltid
så lätt att koppla av. Det kan vara svårt att koppla av efter en intensiv arbetsperiod. I kalendern står det att jag har ledigt eller semester men tankarna finns kvar på arbetet och någon skön och avkopplande känsla
har svårt att infinna sig. Vissa mår riktigt dåligt under ledighet och semester när
problemen från jobbet faller över med större kraft i tankevärlden än när man är på
jobbet. Frestelsen är då att aldrig riktigt ta ledigt och koppla av. Det kan också
vara så att ledighet och semester präglas av oro av att komma tillbaka till arbetet.
Det är svårt att koppla av tankarna på arbetet. Trots detta så tror jag att det är bra
för alla människor att koppla av från arbete, studier och annat som fyller vår vardag, under en tid. Vi får leva med att semestern eller ledigheten inte alltid är en
underbar och njutningsfull upplevelse, men den är ändå välbehövlig för våra liv
och arbete.
Våra semestervanor varierar från person till person. Vissa tar dagen som den
kommer, kopplar av från det mesta och gör så lite som möjligt. Andra har massor
med saker inplanerade, resor, renoveringsprojekt, kurser m.m. Jag tror att både
avkoppling och påkoppling berikar oss när vi är lediga. Semester och ledighet ger
möjligheter till oss att upptäcka nya saker, få nya erfarenheter och pröva något vi
längtat efter att göra. Att ägna sig åt något som man inte brukar göra kan vara
både stimulerande och avkopplande. Ibland behöver vi koppla på något för att
riktigt kunna koppla av från dagligt arbete och stress. Sommaren kan också ge livet med Gud en påfyllning av nya erfarenheter och insikter. Varför inte läsa den
där kristna boken som jag hört talas om, eller åka på den där konferensen som
många säger är så bra, eller åka med som ledare på lägret som kyrkan ordnar?
Vad du än gör så vill Gud att du ska få växa i tron och vila i hans nåd.
Med önskan om en avkopplande och berikande sommar!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
JUNI

JULI
---

TORSDAG 2 (KR. HIMMELSF. DAG)
08.00 GÖKOTTA

Under juli månad är gudstjänsterna tillsammans med Korskyrkan.

Viala Hembygdsgård, medtag kaffekorg.

---

SÖNDAG 5
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, kyrkkaffe.

I Ekbackskyrkan, Kenneth Hermansson,
Adam Harknäs, Aina Andersson, nattvard.

TORSDAG 9
ANDAKT

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

10.00 Nordangård 10.45 Humlegården

SÖNDAG 12
10.00 GUDSTJÄNST

I Korskyrkan, Carin Klintemyr, Lars-Göran
Lindskog.

Henrik Örnberg, sång av Stina och Samuel
Gustafsson, Cecilia och Tobias Hernvald,
Ulrika Örnberg, fika på kyrktomten, medtag
fikakorg.

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST
I Ekbackskyrkan, Bernt Axelsson, Anita Fagerström, Bo Sävhammar.

SÖNDAG 19
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 24
10.00 GUDSTJÄNST

Ingegerd och Sture Larsson, Gunnel Gustafsson, Bo Sävhammar, Henrik Örnberg
nattvard, kyrkkaffe, församlingsinformation.

I Korskyrkan, Åsa Nyström, Ann-Marie Rosell.

FREDAG 24, MIDSOMMARAFTON
10.00 HUMLEGÅRDEN

ONSDAG 27

Vi klär och reser midsommarstången vid
Humlegården.

Per Söderberg, Carin Klintemyr.
(Skogshyddan ligger nära Skogens gård i
Österåker.)

19 SOMMARKVÄLL I SKOGSHYDDAN

SÖNDAG 26, MIDSOMMARSÖNDAG
15.00 SKOGSHYDDAN

TORSDAG 28
ANDAKT

Henrik Örnberg, Carin Klintemyr, medtag
kaffekorg. (Skogshyddan ligger nära Skogens gård i Österåker.)

10.00 Nordangård 10.45 Humlegården

SÖNDAG 31
10.00 GUDSTJÄNST
I Ekbackskyrkan, Adam Harknäs, ElseMarie Lyreborg Olsson.
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PROGRAM...
AUGUSTI

SEPTEMBER

TISDAG 2
99.99 JAZZKONSERT

LÖRDAG 3 - SÖNDAG 4
FÖRSAMLINGSHELG

Jazzkonsert, samarrangemang med Sensus, inträde se sidan 6

Församlingshelg vid Finnåkers kursgård, se
sidan 7.

SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 7
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Adam Harknäs, Lennart Andersson, sång
av Lisa Hellmark och Anneli Andersson,
nattvard.

Cittragruppen Samspel sjunger och spelar
Haldo medverkar, servering.

LÖRDAG 10
9.00 KVINNOFRUKOST

SÖNDAG 14
11.00 GUDSTJÄNST GETSJÖTORP

Anita Goldman, författare och debattör.
Ämne: Finns Gud i köket
Anmälan, se sidan 7.

Avfärd från Ekbackskyrkan klockan 10.00
till Getsjötorp där äntligen onsdag är på
hajk. Se sidan 6.

SÖNDAG 11
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Henrik Örnberg.

Henrik Örnberg, Lars Olsson.

TORSDAG 25
ANDAKT
10.00 Nordangård 10.45 Humlegården

SÖNDAG 28
10.00 GUDSTJÄNST
Adam Harknäs och Henrik Örnberg, kyrkkaffe. ”Samlingssöndag” - uppstart på höstens verksamhet, församlingsinformation.

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

GETSJÖTORP

Tisdag 2 augusti klockan 18.00

14 augusti
Den 13-14 augusti åker äntligen onsdag
på kolmårdshajk till lägergården Getsjötorp som ligger i kolmårdskogen ca 15 km
nordväst om Norrköping. På söndagen inbjuder vi församlingen till att komma och
fira gudstjänst med oss. Samling vid Ekbackskyrkan kl. 10 för gemensam bilfärd
till Getsjötorp. Där blir det gudstjänst med
barnen och ledarna i Äntligen onsdag. Ta
med fikakorg och fika i augustisolen efteråt.
Henrik

Jazzkonsert är inte så ofta i Ekbackskyrkan. Desto mer glädjande är det nu att få
besök av ett av Europas ledande band när
det gäller New Orleans musik .

SKOGSHYDDAN
Till sommaren hör att vi har några samlingar i Skogshyddan. ”Den gode herdens
kapell” kallas det ibland. Om du varit där
så vet du varför det heter så. Om inte så
gör ett besök så kommer du att förstå.

Det har blivit möjligt för oss genom ett
samarrangemang med Sensus. Biljettpriset är 120 kr. Biljetter säljs en timme innan konserten. Vid frågor kontakta Sensus på telefon 0702-789477.

Missionshus och kapell börjar verkligen
vara sällsynta i vår byggd. Tror att Skogshyddan är det enda med frikyrklig bakgrund som är kvar.?
Två tillfällen blir det i sommar. Först midsommarsöndagen klockan 15.00, då är
det Henrik Örnberg som talar. Onsdagen
den 27 Juli klockan 19.00 kommer Per
Söderberg. Glöm inte att ta med kaffekorg.
Skogshyddan ligger i Österåker nära Skogens gård.
Lars Olsson

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.
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
FÖRSAMLINGSHELG

KVINNOFRUKOST

Lördag 3 - söndag 4 september

Lördag 10 september, Anita Goldman
Ämne: Finns Gud i köket?

I slutet av sommaren, lördag-söndag, 3-4
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.
Framför allt hoppas jag att det blir en helg
med avkoppling och gemenskap. Program har vi inte klart ännu. Men vi vet vad
vill och tänkt ägna dagarna åt. På lördagen blir det beroende på vädret en del
uteaktiviteter. Och så kommer vi i bön och
samtal fördjupa oss i huvudorden i vår vision; mötesplats - vägvisare - medvandrare. Du ska inte vara orolig för att det ska
bli för tungt och överambitiöst, vi vill bara
ge tid år vår vision och se vad som kommer till oss, dela med oss av våra tankar
och lyssna till varandra. Tid finns även till
andakt. På söndagen firar vi gudstjänst
och förhoppningsvis får lite till av den
vackra naturen och frisk luft.

Anita Goldman är välkänd som författare
och debattör. Hennes författarskap har
alltmer kommit att fokusera på undersökandet av en andlig livshållning. Hennes
senaste roman Kärlekskursen har precis
kommit ut. Den utspelar sig delvis i hennes stora lantkök i Sörmland, där hon reflekterar över mat och passion, kropp och
själ, religion och mat.
Välkommen att lyssna till ännu en intressant gäst och en morgon med guldkant. Avgift 60 kr.

Lars Olsson

LEDIGHET...

Denna gång anmälan till Ekbackskyrkan
tel 0151-51 14 73, säkrast tis-tors 9-11 eller e-post kontakt@ekbackskyrkan.se eller
Anita Fagerström tel 0151-124 95.

Adam Harknäs har semester:
11 juni - 26 juni
4 juli - 24 juli
Henrik Örnberg har semester

ÖPPEN GEMENSKAP

9 juli - 12 augusti

Öppen Gemenskap är namnet på våra
träffar för ”daglediga”. Vanligtvis den första onsdagen i månaden.

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

ONSDAG 7 SEPTEMBER KL.14.00

Nya medlemmar:

Cittragruppen Samspel sjunger och spelar
Haldo medverkar, servering

Lisa Hellmark 24 april

Alltid servering med hembakat bröd!
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LITE AV VARJE...
ETT KONFIRMATIONSÅR TILL ÄNDA
Söndagen den 22 maj var det stor konfirmationshögtid då kyrkan var full av konfirmander
med familj och släkt. Konfirmanderna medverkade med sång, bibelord, bön och drama.
Gudstjänsten innehöll också konfirmationsakt och nattvard. Det blev härligt trångt runt
fikaborden efteråt. Jag blir alltid tagen av konfirmander. Det har varit en otroligt fin grupp
detta år Det är en av de största gåvorna jag som pastor får vara med om. Att få se ungdomar växa både som människor och i tro. Det är med visst vemod som man inser att
året är till ändå. Jag tackar Gud för våra konfirmander och ber er att tillsammans med mig
be för deras fortsatta liv. Förhoppningsvis ses vi ju igen.
Henrik Örnberg

INTERVJU MED LILLIAN STRÖMBERG
Onsdagen den 16 mars fick Adam och Henrik ett glädjande tillskott i arbetslaget. Denna
dag började nämligen Lillian Strömberg att arbetsträna hos oss. För att vi ska få lära känna Lillian lite mer har jag ställt några frågor.
Vem är Lillian? Jag är 41 årig sport-tok (enligt vissa) som bor i Högsjö. Jag har 2 barn,
Casper 11 år och Jens 16 år.
Du arbetstränar här i Ekbackskyrkan, vad innebär det? Jag har en whiplash-skada efter
en trafikolycka. Målet är att jag ska försöka komma tillbaka till arbetslivet till 50%. För att
pröva om detta går prövar jag nu min arbetsförmåga hos er i Ekbackskyrkan.
Vad får du göra? Jag arbetar mycket med administrativa uppgifter. Jag arbetar ganska
mycket med Ekbackskyrkans innebandyklubb. Men jag gör även uppgifter åt Ekbackskyrkans ungdom och församlingen.
Hur tycker du det är att
arbetsträna i Ekbackskyrkan? Jag trivs jättebra. Det är trevliga arbetskamrater.
Vi är väldigt glada att
Lillian är med oss och
hjälper oss på olika sätt.
Vill du träffa Lillian är du
välkommen att komma
till Ekbackskyrkan på
förmiddagarna och fika.
Henrik Örnberg
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KONFIRMATIONSÅRET
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EKBACKSKYRKANS IBK
LÄGET I IBK
Läget i IBK
Säsongen är avslutad för innebandylagen. Det har varit en intensiv säsong med många
träningar och matcher, nya ledare och ny sarg. Många barn vill träna och spela i Ekbackskyrkans IBK men
inför hösten har
vi problem med
att hitta ledare
och tränare. Vi
måste hitta några
nya ledare om vi
ska kunna fortsätta med de lag
som vi har. Har
du kontakt med
någon som skulle
vilja hjälpa till så
får du gärna höra
av dig till Adam
Harknäs eller
någon i styrelsen
för IBK. I styrelsen har vi börjat
arbeta med en
Medaljutdelning för IBK på gudstjänst med alla åldrar.
policy för föreningen i ett
antal
olika frågor. Den ska bland annat handla om förhållande till alkohol, hur vi bemöter varandra, att spela schysst och om trafiksäkerhet. Lanseringen av stödmedlemskap i föreningen fick en bra start och vi uppmuntrar alla som vill stödja Ekbackskyrkans IBK att bli
stödmedlemmar för 100 kr/år. I Ekbackskyrkans bokshop finns blanketter att fylla i för
stödmedlemskap.
Adam Harknäs

NATTVANDRING PÅ SKOLAVSLUTNINGEN
Fredagen den 10 juni är det en högtidsdag för många ungdomar. Då slutar skolan för
terminen och sommarlovet börjar. Detta ska såklart firas. Men ibland firas det lite väl
mycket. Därför ska jag vara ute och nattvandra denna kväll. Det behövs vuxna ute denna
kväll. Om du vill vara med och nattvandra med mig så tala med mig under veckan. Vi
samlas kl. 22.00 och går runt till ca 24.00. Om du vill hjälpa till med bullar att dela ut så är
detta också välkommet.
Henrik Örnberg

10

EKBACKSKYRKANS UNGDOM
LÄGER I SOMMAR
Sommaren är en härlig tid som innebär läger och hajker för våra barn och ungdomsgrupper.
28/6-2/7 åker 31 barn tillsammans med några ledare
på smajl-läger på Hjälmaregården. Detta är ett mycket
uppskattat läger bland barnen i Äntligen onsdag och
ekbackskyrkans ibk. Be för
sol och fint väder.
2-7 augusti är det dags för
chililäger på Hjälmaregården. Detta läger är för ungdomar. Ta även med detta
läger i era förböner.
13-14 augusti åker äntligen
onsdag på kolmårdshajk i
Getsjötorp. Se sid. 6.
Henrik Örnberg

LÄGET I EKBACKSKYRKANS UNGDOM
Nu är sommaren här och det innebär att äntligen onsdag och fredagshäng tar sommarlov.
Det är gott med en paus för ledarna i grupperna även om sommaren också innebär läger.
Terminen i ekbackskyrkans ungdom har inneburit många möten med barn och ungdomar.
På onsdagskvällarna fylls kyrkan av många barn som kommer till scout och gott & blandat. Det är roligt att många barn kommer och tar med sina kompisar även om det även
kräver en del av ledarna. På fredagshäng är det en mindre skara ungdomar som träffas.
Även om vi inte är så många så har vi trevligt. Ha med våra barn och ungdomar i era tankar och böner under sommaren så hoppas jag att jag möter dessa barn och ungdomar till
hösten igen.
Henrik Örnberg

DITRIKTSUNGDOMSHELG I VINGÅKER
21-23 oktober så anordnas distriktets ungdomshelg här i Vingåker. Det är ca 100 ungdomar som kommer från olika delar i Mälardalen. Temat för helgen kommer att handla om
att göra skillnad. Orsaken till att jag redan nu skriver om något som händer i oktober är att
det kommer att behövas mycket praktisk hjälp med denna helg på olika sätt. Ha med denna helg i planeringen för hösten. Dessutom så är undertecknad anställd av distriktet för att
anordna denna helg. Detta innebär att jag kommer behöva frigöra ungefär 3 arbetsveckor
för detta. Om du tycker att jag verkar frånvarande under början av hösten så beror det på
detta.
Henrik Örnberg
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Plats
för
adress

JAZZKONSERT
Tisdag 2 augusti klockan 18.00

NEW ORLEANS HEAT
Ett av Europas ledande band när det
gäller New Orleans musik.
Biljettpriset är 120 kr.
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.

KVINNOFRUKOST
Lördag 10 september kl. 9.00 - 11.00
Ämne: Finns Gud i köket?

Anita Goldman
välkänd författare och debattör
Avgift 60 kr, anmälan till Ekbackskyrkan
tel 0151-51 14 73, säkrast tis-tors 9-11 eller e-post
kontakt@ekbackskyrkan.se eller Anita Fagerström
tel 0151-124 95.
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