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Ekbackskyrkans församling

Ekbackskyrkans ungdom

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Bankgiro: 624-7027
Org. nummer: 817606-0229
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Bankgiro:5360-5903
Plusgiro: 23 04 51 - 7
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:

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

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

Ekbackskyrkans innebandyklubb
Ordförande:
Adam Harknäs, se t.v.

Ordförande:
Lars Olsson
Tel: 0151-133 12
E-post:
lars.olsson.vingaker@telia.com

Kanslist:
Lilian Strömberg
tel. 0151-51 14 73,

Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 0151-550021
E-post:
birgittacarlsson-vingaker@telia.com

e-post: lilian@ekbackskyrkan.se
www.laget.se/ekbackskyrkansibk
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PASTORN HAR ORDET...
Fasta och hunger
Vi är inne i den tid som kallas Fastan. Fastetiden har inte så stor
betydelse i vårt samhälle men fastan har helt klart blivit mer uppmärksammad de senaste åren. Invandrande kristna och troende
från andra religioner har mer fokus på fastan än många andra och
fastan som en hälsometod har också uppmärksammats mycket
de senaste åren. De flesta har hört talas om 5:2-metoden och
många har prövat den med goda resultat. Den innebär att man
fastar två dagar i veckan och äter som vanligt de övriga fem dagarna i veckan. 5:2-metoden är dock ingen nyhet för judar och
kristna. Både judarna och kristna i den tidiga kyrkan fastade två gånger i veckan.
Fastan kan utformas på många olika sätt och även ha olika betydelser för den
troende. Fastan för en kristen handlar mer om den andliga hälsan än om fysisk
hälsa men det behöver inte vara något motsatsförhållande mellan dessa. Den
viktigaste fasteperioden för kyrkan är den tid vi är inne i nu. Tiden innan Påsken
då vi förbereder oss för de viktigaste händelserna för kyrkan och för varje kristen, Jesus död och uppståndelse. Fastan vill hjälpa oss att se klart och se vad
som är viktigast i livet. Genom att avstå vissa saker och överlåta oss till andra så
övar vi oss i Kristuslikhet.
Det berättas om Jesus i evangelierna att han fördes ut i öknen av Anden. ”När
han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom
frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna
blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av
bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” (Matt 4:2-4). Det är inte så
konstigt att Jesus blev hungrig efter fyrtio dagars fasta. Det kan tyckas överflödigt att nämna det i texten. Samtidigt är det så att hungerkänslorna avtar efter
några dagars fasta. Det är i alla fall min erfarenhet. Hur det är efter fyrtio dagars
fasta vet jag inte, men behovet av föda är förstås stort. Jesus hade en fysisk
hunger men jag tror att Jesus hunger också var en andlig hunger. Det blir tydligt i
Jesus svar till Djävulen och frestaren: ”människan skall inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.”
Fastan kan bli en tid när din andliga hunger väcks. När vi avstår från något av
allt som vill fylla våra behov och mätta våra begär så ger vi den andliga hungern
möjlighet att väckas. Gud längtar och hungrar efter oss och vill dela gemenskapen med oss. Vi får vända vår uppmärksamhet mot Gud och ta emot av det andliga bröd som är delaktigheten i Kristus liv.
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PROGRAM...
MARS
TORSDAG 5
19.00 SAMTALSKVÄLL

SÖNDAG 22
10.00 GUDSTJÄNST

Samtal om Equmeniakyrkans förslag till ny
kyrkohandbok och gudstjänstordning

Adam Harknäs, Lars Andersson, Aina Andersson sång och musik, nattvard. Söndagsskola. Kyrkkaffe

LÖRDAG 7
BIBELHELG MED SAM WOHLIN

18.00 BÖNEGRUPPSTRÄFF

Tio Guds bud - vägledning till ett gott liv
eller tung börda

SÖNDAG 29
PÅSKCAFÉ
15.00 Café med hembakade påskbakelser,
mm.
17.00 Sång och musik med Ulrika och Patrik Janerin, Adam Harknäs. Läs mer på
sidan 11

16.00 samt 18.00
Kyrkkaffe mellan samlingarna.

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN
Sam Wohlin, Ann-Marie Rosell, kvartettsång och musik.

APRIL

SÖNDAG 15
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 1
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Tommy Holmsten, pastorskandidat, Carin
Klintemyr, Johan Ekman och Ingemar Haglund sång och musik, insamling till pastorsoch diakonutbildningen. Söndagsskola.
Kyrkkaffe

GOA-kören sjunger Artur Erikssons sånger

SKÄRTORSDAG —LÅNGFREDAG
15.00– 15.00 BÖNEDYGN
Läs mer på sidan 6

LÅNGFREDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN
Adam Harknäs, Lars-Göran Lindskog .

Kören Nå´t annat sjunger

PÅSKDAG 5
10.00 GUDSTJÄNST

TORSDAG 19
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Gemsam med Korskyrkan i Ekbackskyrkan
Åsa Nyström, Adam Harknäs, sånggrupp.
Kyrkkaffe

14.15 CAFÉ HUMLAN

FREDAG 20
17.00 SÅNGÖVNING INFÖR PÅSKDAGEN

SÖNDAG 12
10.00 GUDSTJÄNST
Carin Klintemyr , Örjan Langborg, sånggruppen VÅGA från Finspång. Kyrkkaffe

Observera tiden!

18.30 INNEBANDYCAFÉ

TORSDAG 16
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Simon Lindros: Från ung och lovande till
elitspelare. Läs mer på sidan 10
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PROGRAM...
SÖNDAG 19
17.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST

TORSDAG 14
KRISTI HIMMELFÄRDSDAG

Tillsammans sjunger vi önskesånger, kyrkkaffe. Läs mer på sidan 9.

Pilgrimsvandring. Läs mer på sidan 9

10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

ONDAG 22
18.00 GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST
Lars Andersson, Lars Olsson, Ulrika och
Carin Janerin sång och musik. Kyrkkaffe

Vi firar S:t Georgsdagen tillsammans med
scouterna på kyrktomten. Läs mer på sidan 11.

FREDAG 22
17.30 KÖRÖVNING

SÖNDAG 26
10.00 TEMAGUDSTJÄNST: DELA

SÖNDAG 24
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, Bo och
Marita Sävhammar sång och musik, nattvard. Besök av Gideoniterna. Kyrkkaffe

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, Stina
Gustavsson med sånggrupp, nattvard.
Kyrkkaffe

14.15 CAFÉ HUMLAN

SÖNDAG 31
10.00 GUDSTJÄNST

MAJ

Adam Harknäs, Örjan Langborg. Kyrkkaffe

LÖRDAG 2
9.00 KVINNOFRUKOST

JUNI

Linda Ulmå , Alingsås, hälsopedagog,

diakon, musiker och gruppträningsinstruktör. Läs mer på sidan 7

SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 3
10.00 TEMAGUDSTJÄNST: DELA

Inger Wetter, Lars Olsson. Kyrkkaffe

TORSDAG 11
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Gemensam med Mariakyrkan i Ekbackskyrkan.
Petra Jonsson, Adam Harknäs, sång och
musik: Que, Bang, Victoria och Danny.
Kyrkkaffe

ONSDAG 6
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
Irma med vänner spelar

SÖNDAG 10
10.00 TEMAGUDSTJÄNST: DELA

Bön före Gudstjänsterna.
I regel varje söndag kl. 9.30, är det samling i
soffrummet till bön inför gudstjänsten.

Adam Harknäs, Inger Wetter, Torsten Lager sång och musik. Kyrkkaffe

Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet, läs senare annonsering på hemsidan och i
predikoturerna.
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BIBELHELG MED SAM WOHLIN
7-8 MARS
Lördag och söndag 7-8 mars inbjuder
Korskyrkan och Ekbackskyrkan till
bibelhelg med Sam Wohlin. Sam
Wohlin är pastor i Karlstad, resande
predikant och författare.
Sam har koppling till Vingåker genom
sin fru som är uppvuxen i Vingåker
och dotter till Marietta och Georgios
Koutakis.
Temat för helgen kommer att vara: De
tio budorden - Vägledning till ett gott
liv, eller en tung börda?
På lördag är det bibelstudium och
seminarium i Ekbackskyrkan kl. 16.00
och 18.00 med servering mellan samlingarna. På söndag är det gudstjänst i Korskyrkan kl. 10.00. Välkomna till intressanta samlingar!

BÖNEDYGN 2-3 APRIL

TEMAGUDSTJÄNSTER

I Påskveckan, Stilla veckan, inbjuder
vi till att stanna upp och be.

På församlingens årsmöte samtalade
vi och beslutade om riktlinjer för året.
En av riktlinjerna handlar om att dela
och att dela med sig.

Jesus sa till sina lärjungar när de var i
Getsemane trädgård att de skulle
stanna och vaka och att de skulle be.
Under bönedygnet får vi följa Jesus i
hans bönekamp och i bön närma oss
Påskens händelser.

Under tre gudstjänster i vår vill vi speciellt stanna upp inför att dela och
dela med sig.
26 april blir temat ”Dela ditt bröd”, 3
maj ”Dela ditt liv” och 10 maj ”Dela din
tro”.

Ett rum på bottenvåningen i Ekbackskyrkan kommer att vara inrett för att
be på olika sätt.

FÖRSAMLINGBOKEN

Bönedygnet börjar kl. 15.00 på skärtorsdagen och avslutas kl. 15.00 på
långfredagen.
Anteckna dig för
en timme eller
fler och var med
att be under
stilla veckan!

Annalisa Olsson avled 9 december

LEDIGHET
Adam Harknäs är ledig:
14-15 mars
18-19 april
16-17 maj
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KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 2 MAJ
Gäst: Linda Ulmå , Alingsås.
Tema: HÄLSA – att ha lust på Livet

Linda brinner för att inspirera andra människor till att må bra. I sina föreläsningar förenar
hon sina yrkesroller och kunskaper som hälsopedagog, diakon, musiker och gruppträningsinstruktör, samt erfarenheten av att vara trebarnsmor och "mitt i livet".
Allt för många förknippar hälsa med rårivna morötter och tråkiga joggingturer, som aldrig
blir av. Allt för många känner dåligt samvete då man pratar om att ta hand om sin hälsa.
Denna föreläsning är en riktig energiinjektion som fokuserar på att försöka hitta lusten i de
faktorer som får en att må bra både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Men som även
poängterar hur vi faktiskt styr både hur saker går och hur vi mår med hjälp av vår inställning till oss själva, vår omgivning och till det som händer oss. Många skratt, tänkvärda ord
och massor av inspiration utlovas i denna föreläsning.
På ett inspirerande och personligt sätt, med humorn och musiken som redskap, förmedlas
budskapet om hur man kan ta hand om sin hälsa, sin tid och sitt liv genom en god livsstil,
nära relationer och en positiv inställning. De igenkännande anekdoterna leder ofta till
skratt.
Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan

NY KYRKOHANDBOK
Hur bör våra gudstjänster utformas? I det
remissunderlag som Equmeniakyrkan
tagit fram finns många frågor om det. Un-
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der våren och sommaren får vi lämna våra
synpunkter på det förslag som finns. Särskilt gudstjänstledarna har mycket att tillföra. Ett fösta samtal om förslaget hölls 5
mars. Ett nytt tillfälle kommer att ges senare under våren, datum är ännu inte bestämt, men meddelas senare.

OM ÅRET SOM KOMMER
Vill du bli helare? - Bli då en delare!
Om det är så att du känner dig helt och hållet är färdigt som människa,
om du känner att du klarar dig själv, att andra inte har något att ge dig.
Då har årets riktlinje inte något att ge dig. Om du har en önskan och
längtan att bli helare och mer hitta det som är viktigt i livet, då tycker
jag du ska bli en del av årets inriktning i vår församling. Livsnära och
Dela är de två bärande orden vi vill ska följa och utveckla oss i Ekbackskyrkan under det kommande året.
Att vara en delare, vad innebär det?
Vill du dela? Har du något att dela med dig av? Har du något som du
kan dela med dig av, som är Livsnära för din medmänniska? Inspiration till årets riktlinje har vi hämtat ur psalmen ”Dela med dig”. För
mig finns det många olika betydelser av Livsnära i psalmens korta
men kärnfulla text. Den uppmanar oss att på flera olika områden dela
med oss av det vi har.
Alla har vi något som vi kan dela med oss av. Alla har vi behov av
något som någon annan delar med sig av till oss. Ingen människa är
så hel att man inte är beroende av någon annans delande eller hjälp.
Tror att det finns en gudomlig mening i att vi är skapade i någon mening bristfälliga, i behov av andras hjälp. Alla har vi något att dela
med oss av. Det står skrivet att ”Guds rike finns inom oss”. Om det
nu är sant att Guds rike finns inom oss, så låter det i mina öron som
att vi har väldigt mycket som vi kan dela med oss av.
Det står också skrivet ”han fyller min bägare så att det flödar över”. Jag
tror att meningen med att det flödar över är att vi ska dela med oss till
andra, dela med oss av överflödet, annars verkar överflödet meningslöst
för mig. Tror också att överflödet är beroende av att vi delar med oss.
Om vi delar med oss, så kommer vi också få i överflöd.
Att dela med sig innebär för mig inte bara att dela med sig av sina tillgångar. För att bli helare måste vi även våga dela med oss av våra brister, tillkortakommande, oro, tro och tvivel. Vi måste sluta putsa på vår
fasad, vi behöver våga möta varandra med hur vi är under ytan.
Om vi vågar visa, och dela med oss av det vi har under ytan, - av brister och ofullkomlighet, så kommer vi också få möta människor som vågar dela med sig av vad de har under
ytan. Tror vi kommer att förundras av hur lika vi är, på ett obegripligt sätt kommer våra lika
och olika svagheter, styrka och bära varandra, och göra oss till helare människor och vi
kan dela det Livsnära med varandra.
Till sist, samma ord som jag började med. Vill du bli helare? - Bli då en delare!
Lars Olsson
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PILGRIMSVANDRING TORSDAG 14 MAJ
KRISTI HIMELSFÄRDS DAG
Vi vill göra det igen - gå på pilgrimsvandring, det vet vi men var är inte bestämt när
detta skrivs. Tanken är att det ska bli en
gemensam pilgrimsvandring med Svenska
kyrkan, Korskyrkan och Ekbackskyrkan tillsammans. Eventuellt blir det i trakten kring
Brevens bruk, men det är inte klart ännu.
Pilgrimsvandringen blir en dag med,
andakt, mässa, samtal, tystnad med en
rytm av vandring och vila. Tycker du det låter som att det är något för dig så reservera den dagen för vandringen. Vi återkommer med information på vår hemsida, affischer och information i våra kyrkor.
Undrar du över något, prata gärna med Adam Harknäs 076-884 70 64 eller Lars Olsson
070-645 55 19.

NFU

ALLSÅNGSGUDSTJÄNST

Vi arbetar sedan flera år tillbaka med Naturlig församlingsutveckling och har gjort
flera enkäter som ligger till grund för
mycket av vårt utvecklingsarbete.

Söndag 17 april kommer vi att ha en allsångsgudstjänst. Vi sjunger tillsammans
sånger, psalmer och visor.
Ta chansen och önska dina favoriter. DU
kan lägga en lapp med dina önskemål i
den låda som står
på pianot i storstuga.

Alla församlingar som arbetar med NFU
har en handledare och vi har de senaste
åren haft Cahtrine Nygren som vår handledare. Cahtrine slutade som vår handledare i höstas för att gå in i andra uppgifter
och vi har fått en ny handledare som heter
Hans Sundberg och kommer från Uppsala.

Lämna ditt förslag
senast 3 april.

Vi har inte träffat Hans Sundberg än men
kommer att göra det i april tillsammans
med styrelsen. Det är också snart dags att
göra en ny NFU-enkät i vår församling. Vi
planerar att göra den i början av maj månad.

RENOVERINGAR I KYRKAN
Med det här församlingsbladet följer en
information om renovering av orgel och
utbyte av matta på estraden. För det ändamålet görs en extra insamling för att
täcka kostnaderna.
Du kan ge ditt bidrag genom att sätta in
din gåva på församlingens bankgiro: 6247027
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EKBACKSKYRKANS IBK
Säsongen börjar gå mot sitt slut och det är
mycket som har hänt.
26 februari hade klubben sitt årsmöte och
fick summera ett år med flera nya barn och
ungdomar som börjat träna och spela innebandy.
7 januari hade vi en informationsträff för
föräldrar och barn som är födda 2008 och
som vill börja med innebandy. Vi började
träningen för dessa tisdag 20 januari och i
dagsläget är det 11 barn födda 2008 som
spelar innebandy i Hansjöhallen på tisdagar.
Lagen 99700 och 02703 är anmälda till Örebrocupen 10-12 april och ser fram emot en
rolig helg.

INNEBANDYCAFÉ
FREDAG 20 MARS 18.30
Ekbackskyrkans innebandyklubb inbjuder
till café fredag den 20 mars kl 18.30.

Simon Lindroos
Spelare i AIK Innebandy, Svenska
Superligan. Han kommer att berättar om
vad som är viktigt för honom i livet och som
innebandyspelare under rubriken:
”Från ung och lovande till elitspelare”
Under kvällen blir det medaljutdelning till
spelarna i lagen.

BLI STÖDMEDLEM
Bli stödmedlem i EIBK! Då stöder du klubben ekonomisk med din avgift på 100:som du betalar till bankgiro 407-2864
ange stödmedlem. Klubben behöver också ditt stöd genom förbön och annan omsorg.
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
GUDSTJÄNST
MED ALLA ÅLDRAR

PÅSKCAFÉ
Söndagen den 29 mars inbjuder vi till
Påskcafé klockan 15-17.

Över hela världen firar scouter S:t Georg
den 23 april. Så också i Vingåker, men en
dag tidigare.

Det blir supergott fika med bullar, kakor
och tårtor.

Kom och var med och fira S:t Georgsdagen och ”Gudstjänst med alla åldrar” ute
på kyrktomten, onsdagen den 22 april
klockan 18.00. Det blir medverkan av
scouterna och ledarna där vi visar upp en
del av vad vi gjort under terminen.

All behållning går till Ekbackskyrkans
ungdom.
Klockan 17 blir det sång & musik med
Ulrika och Patrik Janerin.

Det kommer att bli märkesutdelning till
scouterna.
Det blir givetvis fika till alla som kommer!

SCOUT
Vi har en trogen scoutgrupp som träffas
varje onsdag, indelat i tre patruller.
Under våren kommer vi att ha patrullmöten, göra eldpåsar, påskpyssel & påskfest
och vi har även haft en vinterspårning.
Kom och var med oss på
”Friluftsgudstjänsten” den 22 april – detta
skulle betyda mycket för scouterna och
ledarna.

Be för barnen i våra grupper och
deras familjer och framför allt för
våra ledare!

PASTORS OCH DIAKONIUTBILDNINGEN
Söndagen den 15 mars är det Bön- och
offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Vi behöver investera i framtiden och
ge vår gåva och att se till att våra blivande
pastorer och diakoner får den utbildning de förtjänar.

I gudstjänsten medverkar Tommy
Holmsten, pastorskandidat, från THS.
På www.blipastor.nu kan du läsa mer
om pastorsutbildningen de blivande
pastorerna.
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Plats
för
adress

Gud låt oss inte fastna i det förflutna,
inte oroa oss för framtiden.
Vi kan inte göra ogjort det som varit,
vi kan inte förutse allt som kommer.
Låt oss istället vara i din frid,
älska och bli älskade
läka och bli läkta.
Vi ger det förflutna till dig och vi är i din förlåtelse.
Vi ger framtiden till dig och vilar i din kärlek.
Vi lever i ditt ljus och ber om öppna ögon så att vi
kan se.
Vi lever i din kärlek och ber att din kärlek ska fora
genom oss,
för att ditt rike ska bli allt i alla.
AMEN

Bön från nyårsgudstjänsten i TV och som bads i Ekbackskyrkans årshögtid
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