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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...
FRÅN DÖD TILL LIV
Påsken är snart här och vi har börjat se de första vårtecknen. Det
är alltid lika fascinerande varje vår när naturen börjar vakna ur sin
vintersömn. Träd och buskar utan grönska börjar knoppas. Blommor tränger upp ur den hårda jorden och slår ut i olika färger. Fåglarna sjunger och isarna smälter. Livet återvänder och tränger fram
med full kraft. Mitt i denna livsbejakande och hoppfulla tid möter vi
korset. Ett avskyvärt avrättningsredskap som signalerar kyla och grymhet. En
symbol för död men paradoxalt nog också för liv.
Jesus död på korset innebär slutet för mänskligheten och hela skapelsen. Men
Jesus död är också förutsättningen för att något nytt skall komma. Vi känner igen
detta från årstidernas växlingar, från våra dagliga intag av mat och från andra
händelser i vår vardag. Från död till liv. På hösten faller löven från träden, förmultnar och dör. Träden står under vintern till synes livlösa, för att till våren få nytt
liv och utveckla nya löv. Maten som vi äter har på något sätt berövats livet för att
vi ska kunna äta den och leva. Från död till liv är ett inbyggt mönster i hela skapelsen. Påskens budskap är sedan länge inprogrammerat i skapelsens DNA.
Men kommer detta fortgå för alltid? Liv – död – liv – död – liv…Så här säger Paulus: ”Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.” (2 Tim 1:10). Liv och död-cykeln är bruten. Livet har segrat i Jesus uppståndelse från det döda. Jesus död och uppståndelse var starten för den
nya mänsklighet och skapelse där döden inte har någon plats. Vi lever med detta
nya liv samtidigt som den gamla världens förutsättningar är plågsamt närvarande.
Vi får fira livets seger och veta att Guds framtid för oss är från död till liv och bara
liv!
Glad Påsk!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
MARS

APRIL

10-11 BIBELHELG MED MIKAEL TELLBE

SÖNDAG 1
15.00 PÅSKCAFÉ

LÖRDAG 10
16.00 OCH 18.00 BIBELHELG

Påskcafé med hur gott bröd som helst. Lotterier, underhållning.

I Korskyrkan, Mikael Tellbe, Andens verk
och värk, servering mellan samlingarna.

17.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Adam Harknäs, Henrik Örnberg m.fl.

SÖNDAG 11
10.00 GUDSTJÄNST, BIBELHELG

ONSDAG 4
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

I Ekbackskyrkan, Mikael Tellbe, Adam Harknäs, kyrkkaffe.

Sångarbröderna från Eskilstuna, servering.

FREDAG 16
19.00 ROCKBANDY

TORSDAG 5, SKÄRTORSDAG
10.00 ANDAKT

Innebandyturnering i Vidåkershallen

10.00 Nordangård 10.45 Humlegården

SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST

19.00 GETSEMANESTUND
MED NATTVARD

Ann-Christine Falk, Adam Harknäs, insamling till THS, kyrkkaffe.

I Ekbackskyrkan tillsammans med Korskyrkan, Henrik Örnberg.

TORSDAG 22
19.00 KÖRÖVNING

FREDAG 6, LÅNGFREDAG
10.00 GUDSTJÄNST

Körövning i Vidåkerskapellet med den ekumeniska kören inför påskdagen. Intresseanmälan till Henrik Örnberg

I Korskyrkan, Adam Harknäs.

SÖNDAG 25
10.00 ALPHAGUDSTJÄNST

I Västra Vingåkers kyrka, återinvigning efter
renovering, Ekumenisk kör.

SÖNDAG 8, PÅSKDAGEN
10.00 GUDSTJÄNST

I Korskyrkan, Henrik Örnberg, Åsa Nyström.

MÅNDAG 9, ANNANDAG PÅSK
17.00 BÖN, LOVSÅNG OCH SOPPA.

ONSDAG 28
18.00 GUDSTJÄNST MED
ALLA ÅLDRAR

Bön och lovsång vid andaktshörnan, efteråt
soppa och gemenskap i storstugan.

FREDAG 13
17.30 KÖRÖVNING

Ledare och barn i barn och ungdomsgrupperna medverkar

Körövning inför söndagen den 22 april. Alla
är välkomna.

TORSDAG 29
19.00 KÖRÖVNING

SÖNDAG 15
10.00 GUDSTJÄNST MED SAMTAL

Körövning i Vidåkerskapellet med den ekumeniska kören inför påskdagen.

Temagudstjänst se sidan 6, Adam Harknäs,
Gunnel Gustafsson, kyrkkaffe, församlingsinformation.

LÖRDAG 31
15-18 INNEBANDYFEST
I Vidåkershallen, avslutning på innebandyklubbens säsong.

14.15 CAFÉ HUMLAN
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PROGRAM...
17.00 BÖN, LOVSÅNG OCH SOPPA.

FREDAG 20
17.30 KÖRÖVNING

Bön och lovsång vid andaktshörnan, efteråt
soppa och gemenskap i storstugan.

Körövning inför söndagen den 22 april. Alla
är välkomna

TORSDAG 17 (KR. HIMMELSF. DAG)
08.00 GÖKOTTA

SÖNDAG 22
10.00 GUDSTJÄNST

Viala Hembygdsgård, medtag kaffekorg

Temagudstjänst se sidan 6, Adam Harknäs,
Henrik Örnberg, Barnvälsignelse, Kör, nattvard, kyrkkaffe.

TORSDAG - SÖNDAG
16-20 MAJ

SÖNDAG 29
10.00 GUDSTJÄNST
Temagudstjänst se sidan 6, Henrik Örnberg, Else-Marie Lyreborg Olsson, hembjudarfika.

MAJ

Se sidan 6

ONSDAG 2
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

SÖNDAG 27
10.00 GUDSTJÄNST

Livet på ett ben med Henrik Örnberg, servering.

Henrik Örnberg, Carin Klintemyr, kör, nattvard, kyrkkaffe, församlingsinfo.

TORSDAG 3
ANDAKT

TORSDAG 31
ANDAKT

10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

10.00 Nordangård, 10.45 Humlegården

LÖRDAG 5
9.00 KVINNOFRUKOST

JUNI

Eva Pilat operasångerska och Birgitta von
Matérn piano. Tema: ”Från lilla Kulltorp till
Kungliga Operan”, se sidan 7.

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 6
10.00 GUDSTJÄNST

15.00 VÅRAVSLUTNING

Adam Harknäs, Örjan Langborg, kyrkkaffe.
Våravslutning vid Säfstaholms slott för kyrkornas barn och ungdomsgrupper.

Henrik Örnberg, Adam Harknäs. Besök av
musikgrupp från Norrköping. Efter gudstjänsten gemensam utflykt med vandring,
medtag matsäck.

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

SÖNDAG 13
11.00 GUDSTJÄNST I K-HOLM
Vi firar gudstjänst tillsammans med Mariakyrkan i Katrineholm. Adam Harknäs predikar, Kristina Färdeman är gudstjänstledare.
Samåkning från Ekbackskyrkan 10:15

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...
KYRKOKONFERENS GEMENSAM FRAMTID
17-20 MAJ
I år arrangeras Gemensam Framtids första kyrkokonferens 17-20 maj. Platsen är Linköping och samlingarna kommer vara på olika ställen i Linköping, i stadens kyrkor, i Konsert
& Kongress och i ett stort tält i Kungsträdgården. Konferensen kommer innehålla förhandlingar, gudstjänster, barnkonferens, seminarier,
konserter och mycket
annat. Söndagen 20 maj
har vi ingen egen gudstjänst i Ekbackskyrkan
utan förenas med gudstjänstfirare från hela Sverige i tältet i Linköping.
Gudstjänsten i Linköping
börjar kl. 11.00 och vi
samåker från Ekbackskyrkan. Information om
tid för avfärd kommer
senare. Välkommen till
konferens!

TEMAGUDSTJÄNSTER
15, 22 OCH 29 APRIL
I april, söndagarna 15, 22 och 29 april planerar vi för att ha temagudstjänster och en av
dessa blir även en gudstjänst med samtal. Du och andra har möjlighet att ge förslag på
vad dessa gudstjänster ska handla om. Ta chansen att ge förslag på ett spännande
ämne, en intressant fråga eller ett aktuellt problem. Vi vill ha era förslag senast 25 mars.
Ni kan lämna era förslag i en låda på pianot i storstugan eller lämna direkt till Henrik Örnberg eller Adam Harknäs.
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
BÖN OCH OFFERDAG FÖR
PASTORS OCH DIAKONUTBILDNINGEN
Söndagen den 18 mars är det dags för insamlingen som heter Bön- och offerdag för pastorsoch diakonutbildning. Vi behöver investera i
framtiden genom att se till att våra blivande
pastorer och diakoner får den utbildning de förtjänar. Utan bidrag från insamlingen skulle pastorsutbildningen exempelvis inte omfatta predikoövningar. Inte heller skulle en nyutexaminerad pastor ha fått någon kommunikationsundervisning eller veta något om röst-, talvård
och lärarna skulle inte ha råd att ägna sig åt
någon forskning. När det gäller diakonutbildningen går de insamlade pengarna till att erbjuda eleverna terapeutsamtal, något som
de statliga medlen inte räcker till för.
Ann-Christine Falk, som arbetar med diakonutbildning kommer till Ekbackskyrkan och predikar
och talar om insamlingen..

KVINNOFRUKOST
Lördag 5 maj, Eva Pilat.
Tema: ”Från lilla Kulltorp till Kungliga Operan”

I början av maj är vår nästa Kvinnofrukost. Denna
gång är det två gäster. Operasångerskan Eva Pilat
kommer, med sig har hon sin syster pianisten Birgitta von Matérn. Tror säkert att du hört talas om
dessa två musikaliska Vingåkersbor, kanske du
hört dem vid något tillfälle. Eva har en bred musikalisk utbildning bl. a. vid Kungliga Musikhögskolan
Nu får vi möjlighet att lära känna Eva lite bättre. Vi
får höra om en resa från Lilla Kulltorp till Kungliga Operan. Att växa
upp på landet och välja en väg som sångerska är inte bara enkelt, när
förväntningar finns om att skaffa sig ett ”hederligt yrke”.
Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
PÅSKCAFÉ
Söndag 1 april kl. 15.00
Snart är det dags att fylla magarna med
diverse godsaker. Söndagen den 1 april
slår portarna upp till årets påskcafé. Det
vankas bakverk av alla möjliga slag. Det
blir också lotterier och underhållning. Eftermiddagen avslutas med en musikgudstjänst kl. 17.00. Pengarna som samlas in
går till Ekbackskyrkans ungdom. En god
eftermiddag med gott innehåll och god
eftersmak. Välkomna!

TYCKER DU OM ATT
SJUNGA I KÖR?
Under våren så har Ekbackskyrkan 3 st
körprojekt som kanske skulle vara intressanta för dig. Ett körprojekt innebär att vi
träffas och övar 2 ggr innan en uppsjungning. På påskdagen kommer det att vara
en ekumenisk kör som sjunger på gudstjänsten i Västra Vingåkers kyrka. Övning
är torsdagarna 22 mar och 29 mars kl.
19.00 i Vidåkerskapellet. Anmäl intresse
till Henrik Örnberg.
Den 22 april kommer vi att sjunga på
gudstjänsten i ekbackskyrkan. Vi övar
fredagarna 13 och 20 april kl. 17.30-19.00
inför denna gudstjänst. Sedan blir det fest
på pingstdagen med en kör som är ledd
av Therese Löfving och Stina Gustafsson
m.fl. Övningstillfällen meddelas senare.
Kom och var med och sjung till Guds ära.

VILL DU VARA MED I EN
SYGRUPP?

Henrik Örnberg

Tisdag 3 april kl. 18.30
Skulle du vilja vara med i en grupp som
träffas för att sy, sticka, virka eller något
annat handarbete. Du är välkommen till
en första träff tisdagen den 3 april kl.
18.30 i ekbackskyrkan. VI träffas för att
fika och samtala om hur en sådan grupp
skulle kunna se ut. Hoppas du vill vara
med!

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

ONSDAG 4 APRIL KL. 14.00

Henrik Örnberg

Sångarbröderna från Eskilstuna. servering.

ONSDAG 2 MAJ KL. 14.00
Livet på ett ben med Henrik Örnberg, servering.
Alltid servering med hembakat bröd!
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INFORMATION...
ALPHA

RIKTLINJER 2012

Under ett antal torsdagar under våren har
ett glatt gäng träffats i Korskyrkan och i
Ekbackskyrkan. Det är vår alphagrupp. Vi
är 7 deltagare, 2 samtalsledare och 3
pastorer som träffas. Vi talar om grunden i
kristen tro. Vem Jesus är, varför han dog,
hur man ska be, den helige Ande osv. Jag
är väldigt tacksam över att få vara en del
av en grupp där vi samtalar om livets viktiga frågor.
Den 25 mars kommer vi
att ha en alpha gudstjänst
i korskyrkan där du kan få
se mer av vad en alphakurs kan vara. Ta med vår
alphagrupp i dina böner.
Både som tacksägelseämne och förbön.

Vid vår senaste NFU-enkät om läget i församlingen, framkom det att vi inte är bra
på att träna oss i våra uppgifter i församlingen och att lära upp någon ny eller förnya gruppen.
Ur detta beslutades vid årsmötet om en
riktlinje för 2012...
Församlingen är fylld av många uppdrag,
funktioner och ansvarområden. I regel är
det en grupp som har ansvar, ibland har
en enstaka person ett särskilt uppdrag.
Alla delar är viktiga för helheten. Ett förhållande av samverkan och beroende
finns i de olika delarna.
Under 2012 vill vi verka för att alla delar/
grupper reflekterar över sitt uppdrag, syfte
och mål – hur det kan utvecklas och hur
nya personer leds in i uppgiften. Styrelsen
får uppdrag att stödja och uppmuntra där
det är en person eller ett fåtal i någon
funktion.

Henrik

I styrelsen har vi haft en diskussion om
hur vi ska ta tag i riktlinjen. Vi uppdrog åt
Pär Lindar att tillsammans med NFUgruppen leda projektet.

UR FÖRSAMLINGSBOKEN
Döpta:
Erik Langborg, 29 januari

En tanke är att alla grupper/funktioner ska
träffas för att utifrån några frågor samtala
om sitt uppdrag, på vilket sätt det utgör en
del av församlingen och hur det kan vara
en del av vår vision. Även fundera kring
hur uppdraget kan utvecklas eller göras
på annan sätt och hur man kan ”lära upp”
några nya i funktionen.

Utflyttade:
Emma Blidh, 18 december,
Vidablickskyrkan Norrköping.

LEDIGHET

Min förhoppning är att det ska kännas inspirerande och inte bli något betungande.
Ta tillfället till viktiga samtal och utforma
det på bästa sätt för er grupp.

Adam Harknäs är ledig:
24-25 mars
28-29 april
26-27 maj

Lars Olsson

Henrik Örnberg är ledig:

17-18 mars
17-15 april
12-13 maj
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EKBACKSKYRKANS IBK
Lite om vad som händer och sker i
Ekbackskyrkans Innebandyklubb.
Säsongen för våra innebandylag går mot sitt slut och vi är inne i den sista intensiva tiden
innan Påsk med matcher, sammandrag och annat. 04-05 laget ska vara med på en liten
cup i Sörmland 24 mars. 02-03 laget spelar sitt sista sammandrag i Flen 17 mars och 0001 laget spelar sina sista seriematcher i mars.
Onsdagen den 28 mars har vi Gudstjänst för alla kl.18.00 med övriga barn och ungdomsgrupperna i Ekbackskyrkan.
Lördagen den 31 mars har vi en egen Innebandyfest för alla innebandylag i Ekbackskyrkans regi. Det blir spel med blandade lag, lek, mat och frågetävling lagvis. Vi hoppas på
en god uppslutning av barn och ungdomar.
Den 13-15/4 åker vi med det största laget 00-01 till Örebro och spelar en innebandycup
med över 200 lag anmälda. Så det är en ganska så stor cup. Det är första gången i Ekbackskyrkans historia som vi åker med ett lag på en sådan stor cup. Vi är 11 spelare och
3 tränare som åker med. Vi hoppas att vi får en riktigt rolig helg.
Adam Harknäs

EN VECKA I EKBACKSKYRKANS IBK

Måndag: 16.00-17.30 Träning 00-01 i Vidåkershallen.
Tisdag: 17.00-18.30 Träning 02-03 i Vidåkershallen.
17.30-18.30 Träning 04-05 i Hansjöhallen.
Torsdag: 16.30-17.30 Träning 02-03 i Vidåkershallen.
17.30-18.30 Träning 00-01 i Vidåkershallen.
Lördag/Söndag: Matcher och sammandrag.
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
ROCKBANDYN
Fredagen 16 mars kl. 19.00

Rockbandyn

Då var det dags för Rockbandyn. Detta är
en innebandyturnering som riktar sig
främst till högstadie-elever. Turneringen är
i Vidåkershallen under hela fredagskvällen. Vid ca 21 så är det spelpaus och då
kommer bandet Hampe Boyz och spelar.
Vi hoppas på en god kväll. Om du vill vara
med och hjälpa till denna kväll så hör av
dig till Henrik Örnberg.

Vidåkershallen fredagen
den 16 mars kl. 19-24

Ta gärna med denna kväll i era förböner.

GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR
Onsdagen 28 mars kl. 18.00
Om du bara ska välja att gå på en gudstjänst denna vårtermin så ska du välja att gå onsdagen den 28 mars kl. 18.00. Då är det nämligen dags för Gudstjänst med alla åldrar.
Medverkar gör barn och ledare i äntligen onsdag och Ekbackskyrkans innebandyklubb.
Efteråt blir det fika. Det är den viktigaste gudstjänsten därför att det kommer många nya
människor till vår kyrka. För att de ska känna sig välkomna behövs just du där. Varmt
välkommen.
Henrik Örnberg

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 (jämna veckor) Fredagshäng för tonåringar
och uppåt.
19.00-20.30 Innebandy i Hansjöhallen. Fika och andakt i
Ekbackskyrkan efteråt.
Söndag: 10.00 Söndagsskola (vissa söndagar) Se program.
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Plats
för
adress

PÅSKCAFÉ
Söndag 1 april, kl. 15.00
Café, lotterier, musikunderhållning
Till förmån för Ekbackskyrkans ungdom

KVINNOFRUKOST
Lördag 5 maj kl. 9.00 - 11.00
Ämne: ”Från lilla Kulltorp till Kungliga Operan”

Eva Pilat, operasångerska
Birgitta von Matérn, piano
Avgift 60 kr, ingen anmälan
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