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Ekbackskyrkans församling

Ekbackskyrkans ungdom

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

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 Olsson
Tel. 133 96
E-post:
else-marie.olsson@spray.se

Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 454 61
E-post:
birgittacarlsson-vingaker@telia.com

Kassör:
Per Eriksson
Tel. 301 09
E-post:
lillstu.per@hotmail.com
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PASTORN HAR ORDET...
UTMANAD
Utmanad av Jesus och samtiden är temat för den gemensamma
konferensen i Örebro i maj. Våra samfund står inför utmaningen
att bilda en gemensam kyrka/samfund för vår tid. Utmaningen att
låta tre samfund bli ett är stor, men större är utmaningen att vara
kyrka för världen i Jesu anda.
Utmaningarna är många. Ett sekulariserat samhälle, krympande
kyrkor, klimathot, konflikter mellan folk och länder, sjukdomar och fattigdom. Ja,
listan kan göras lång. Vi kan inte överblicka de utmaningar som kyrkan har att
möta, men vi är inte heller ensamma följeslagare till Jesus. Samtidigt som kyrkan
minskar i medlemsantal i Sverige så är den världsvida kyrkan en växande rörelse
i världen.
Vi i Ekbackskyrkan har varken kraft eller resurser att svara upp mot alla de utmaningar vi möter i vårt samhälle men vi vill vara en kyrka på väg. En kyrka på väg
har inte lösningen på alla problem men vågar anta utmaningen att vara en kyrka i
samtiden. Utmaningar vi möter ska inte bara ses som svårigheter utan också som
möjligheter. Utmaningarna i vårt samhälle och vår värld ger oss möjligheter att
visa att kyrkan och tron på Jesus gör skillnad.
Vi har också ett inre liv som utmanas av Jesus. Utmaningen består i att göra upp
med försiktighet och rädsla. Vi glömmer lätt att Jesus med sitt liv och sina ord utmanade sin samtids människor och livsmönster. Vi i vår tur är noga med att inte
utmana vår omgivning. Orsakerna kan vara många men rimmar ändå illa med Jesus sätt att leva.
Konferensen i maj kommer att på olika sätt belysa utmaningarna i vår tid och vara
ett möte i fest och glädje. Möt upp till konferens i maj och låt dig utmanas av Jesus och samtiden!
Med önskan om en Glad Påsk och inspirerande vår!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
MARS

APRIL

ONSDAG 3
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
Cittragruppen Samspel, servering.

TORSDAG 1, SKÄRTORSDAG
18.00 GETSEMANESTUND
MED NATTVARD

SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST

FREDAG 2, LÅNGFREDAG
10.00 GUDSTJÄNST
Åsa Nyström, Adam Harknäs, tillsammans
med Korskyrkan i Ekbackskyrkan.

Adam Harknäs, Henrik Örnberg, musikrådet utformar gudstjänsten, nattvard, kyrkkaffe

SÖNDAG 4, PÅSKDAGEN
10.00 GUDSTJÄNST

17.00 DIALOG
Samtal om samkönade äktenskap.

Adam Harknäs, Lars-Göran Lindskog,
Korskyrkans sångare, i Korskyrkan.

TORSDAG 11
ANDAKT

MÅNDAG 5, ANNANDAG PÅSK
10.00 GUDSTJÄNST

10.00 Nordangården 10.45 Humlegården

Mattias Algotsson, i Korskyrkan

LÖRDAG 13
16.00 OCH 18.00 BIBELHELG

ONSDAG 7
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Bibelhelg med Ove Lindeskär tillsammans
med Korskyrkan i Korskyrkan. Servering
mellan samlingarna.

Kyrkoherden i Sköllersta Kenneth Wachenfäldt spelar gitarr, sjunger och berättar servering.

SÖNDAG 14
10.00 GUDSTJÄNST

FREDAG 9
19.00 ROCKBANDY

Ove Lindeskär, Adam Harknäs, kören. Tillsammans med Korskyrkan, i Ekbackskyrkan, kyrkkaffe.

Innebandyturnering i Vidåkershallen.

SÖNDAG 11
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST

Tema: Pengarna och Livet, Adam Harknäs,
Örjan Langborg, sång av Therese Mozian,
kyrkkaffe med aktuell information.

Henrik Örnberg, Anita Fagerström, kyrkkaffe med aktuell information.

16.00 PIANOKONSERT

TORSDAG 15
ANDAKT

Pianokonsert med Emil Ribarski, arr tillsammans med Katrineholms Kammarmusikförening.

10.00 Nordangården 10.45 Humlegården

SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 28
15.00-17.00 PÅSKCAFÉ
Påskcafé med hur gott bröd som helst. Lotterier, underhållning, liten konstutställning.

Tema: Pengarna och Livet, Henrik Örnberg, Margareta Johansson, kyrkkaffe.

17.00 MUSIKGUDSTJÄNST

14.15 KAFÉ HUMLAN
18.00 BÖN O LOVSÅNG

Medverkan av Jacob Wessbo, på orgel och
piano. Henrik Örnberg.
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PROGRAM...
ONSDAG 21
18.00 GUDSTJÄNST MED
ALLA ÅLDRAR

TORSDAG 13 (KR. HIMMELSF. DAG)
08.00 MORGONGUDSTJÄNST
Vid Viala Hembygdsgård, medtag kaffekorg.

Ledare och barn i barn och ungdomsgrupperna medverkar.

SÖNDAG 16
9.15 ÖREBROMÖTET

SÖNDAG 25
10.00 GUDSTJÄNST

Vi samåker till Örebromötet, samling 9.15
vid Ekbackskyrkan, se sidan 9.

Tema: Pengarna och Livet, Adam Harknäs,
Gunnel Gustafsson, kören.

18.00 BÖN O LOVSÅNG

11.00-13.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Församlingsmöte med lunch.

LÖRDAG 22
11.00 UTFLYKT

FREDAG 30
NATTCAFÉ

Utfykt till Fiskeboda, medtag lunchkorg,
samling vid Ekbackskyrkan 11.00.

Nattvandring i Vingåker på Valborgsmässoafton. Se sidan 11.

SÖNDAG 23, PINGSDAGEN
10.00 GUDSTJÄNST

MAJ

Henrik Örnberg, Adam Harknäs, kören.

SÖNDAG 2
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 30
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Lars Olsson, nattvard,
hembjudningsfika.

Mariakyrkan från Katrineholm kommer på
besök tillsammans med Ekumeniskt Brass,
Kristina Färdeman, Adam Harknäs, kyrkkaffe.

ONSDAG 5
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

JUNI

Vårrapsodi med Old Singers från Arboga,
servering.

TORSDAG 3
ANDAKT

TORSDAG 6
ANDAKT

10.00 Nordangården 10.45 Humlegården

10.00 Nordangården 10.45 Humlegården

SÖNDAG 6
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 8
9.00 KVINNOFRUKOST

Henrik Örnberg, Bo Sävhammar, nattvard,
kyrkkaffe.

Gunilla Dahlgren.
Ämne: Hitta pärlorna i vardagen.

Vi reserverar oss för eventuella

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST

ändringar i programmet, läs senare annonsering och predikoturerna.

Henrik Örnberg, Carin Klintemyr, sång av
Bo Sävhammar, kyrkkaffe med aktuell information.

Bön före Gudstjänsterna

15.30 SÄVSTAGÅRDEN

Före gudstjänsterna, i regel varje söndag
kl. 9.30, är det samling i soffrummet till
bön inför gudstjänsten.

Gudstjänst, Henrik Örnberg m fl.
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
PIANOKONSERT
Söndag 21 mars, klockan 16:00
Denna söndag får vi möjlighet att lyssna
till den unge pianisten Emil Ribarski från
Makedonien. Emil Ribarski kommer framföra stycken av Rachmaninov, Chopin
och Skrjabin. Vi arrangerar konserten tillsammans med Katrineholms kammarmusikförening. Inträde 100 kr vuxen, gratis
för ungdom under 18 år.

MARIAKYRKAN
Söndag 30 maj får vi besök av Mariakyrkans församling från Katrineholm. Vi var
ju i Mariakyrkan i höstas och nu har vi fått
tillfälle att bjuda tillbaka. På gudstjänsten
kommer den ekumeniska musikkåren från
Katrineholm att blåsa för fullt och någon
av Mariakyrkans pastorer predikar.

PÅSKCAFÉ
OCH MUSIKGUDSTJÄNST

BIBELHELG

Söndagen den 28 mars, klockan 15-17 är
det Påskcafé i kyrkan. Det blir olika sorters bakverk som nog ska passa alla
smaklökar. Dessutom blir det lotteri och
musikunderhållning. Intäkterna går till ekbackskyrkans ungdom.

I mars inbjuder vi tillsammans med Korskyrkan till bibelhelg med Owe Lindeskär.
Owe Lindeskär är nu en resande förkunnare, bibellärare och författare. Han har tidigare varit pastor i flera församlingar och
den senaste pastorstjänsten var i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Temat för
helgen tillsammans med Korskyrkan är
”Medicin mot andlig trötthet”. Owe Lindeskär undervisar med utgångspunkt från
Hebréerbrevet. Lördag 13 mars blir samlingarna i Korskyrkan med start kl. 16.00
och den andra samlingen 18.00 med servering mellan de två samlingarna. Söndagen 14 mars firar vi gudstjänst tillsammans i Ekbackskyrkan.

Kl. 17.00 är det musikgudstjänst. Medverkar gör Jacob Wessbo med orgel och piano. Jacob arbetar till
vardags som församlingsmusiker i Linköpings Missionsförsamling. Dessutom medverkar Henrik Örnberg.
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ÅTERKOMMANDE PROGRAM...
ÖPPEN GEMENSKAP

KVINNOFRUKOST

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

Lördag 8 maj, Gunilla Dahlgren
Ämne: Hitta pärlorna i vardagen
Gunilla Dahlgren kåserar om livet i synnerhet och karlar
och barn i allmänhet.
Vad vi kan göra när
vi mår dåligt, vilket
vi alla gör någon
gång i livet.

ONSDAG 3 MARS KL.14.00
Cittragruppen Samspel

ONSDAG 7 APRIL KL.14.00
Kyrkoherden i Sköllersta Kenneth Wachenfäldt spelar gitarr, sjunger och berättar servering

Gunilla Dahlgren är utbildad modetecknare på Anders Beckmans skola i Stockholm. Hon är uppvuxen i Linköping och
har varit bondkäring i Sörmland. Idag ägnar sig Gunilla åt att skriva och måla, hålla föredrag och föreläsningar runt om i
landet.

ONSDAG 5 MAJ KL.14.00
Vårrapsodi med Old Singers från Arboga
Alltid servering med hembakat bröd!

Lilla Fruntimret föddes redan under Gunilla Dahlgrens tonårstid i hemstaden Linköping. Under 60-talet förekom Lilla Fruntimret i Damernas Värld, under namnet
Lilla Värsta Jag. Under 70- och 80-talet
blommade Lilla Fruntimret ut i tidningen
Hälsa. Det har blivit fyra barnböcker och
sjutton böcker med kommentarer och uttryck som är en blandning av Gunillas
egna tolkningar av händelser och kommentarer som människor omkring henne
har kläckt ur sig.

UTFLYKT
Lördag 22 maj , klockan 11:00
Efter denna, visserligen oändligt vackra,
men kalla och snörika vinter, längtar vi efter vår och värme. En vår/försommar utflykt är något man kan se fram emot. På
pingstafton lördag den 22 maj gör vi en
garanterat snöfri promenad vid Fiskeboda. Vi samlas vid Ekbackskyrkan klockan
11, åker ut till Fiskeboda där vi vandrar
runt i naturen och tillsammans äter medhavd lunchkorg. Vi hoppas på att vintern
släppt sitt grep och blomstren tagit över
landskapet. När vi är tillbaka hem beror
på vädret och hur länge vi vill vara kvar,
senast klockan 15 tror jag vi är åter i Vingåker.

Gunilla kåserar om hur man hittar pärlorna i vardagen, att leva här och nu - vi har
ingen garanti för morgondagen. Gunilla
piggar upp dig med enkla sanningar ur livet, roliga uttryck och historier som hon
får av en generös omgivning.
Referenser:
Har aldrig skrattat så mycket på en timme

Lars Olsson

Välkommen att lyssna till ännu en intressant gäst och en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan.
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FÖRSAMLINGS INFO...
LÖFTESOFFER

RIKTLINJER

Vid årsmötet beslutades ge möjlighet till
att lämna ett ”löftesoffer”, som ekonomisk
stöd till bibelskola för Anita Macina från
Lettland. Anita vill gå på Götabro bibelskola under tiden aug 2010 – maj 2011.
Den del av kostnaderna, som hon behöver vår hjälp att täcka är c:a 30 000 kr. En
förutsättning för vårt stöd, är att hon kommer in på skolan och kan fullfölja studierna. Vill du var med och stödja Anita?

Riktlinjer för det kommande året, är det
något vi behöver? Varför har vi det och
vad betyder det, gör det någon skillnad?
Vid årsmöte beslutade församlingen
gemensamt om riktlinjer för år 2010. Ser
man tillbaka på tidigare år så kan säker
några tycka att vi inte lyckats uppfylla
våra riktlinjer. Ja, visst är det sant att vi
inte helt uppfyllt dem, men det är inget
som hindrar oss att envist sätta upp nya
eller delvis samma riktlinjer som tidigare.
Riktlinjerna är ändå en gemensam strävan mot ett mål. Når vi inte fram första
året, då fortsätter vi nästa år, om vi fortfarande tycker det är viktigt.

Under mars månad kommer det vid kyrkkaffet finnas en blankett och en låda där
du kan lämna ett löfte om du vill vara med
och ge. Mer information finns på blanketten.

Tre riktlinjer är kvar från tidigare och två
är nya.

Lars Olsson

Under 2010 ska Ekbackskyrkan särskilt
satsa på att …

• stimulera det andliga livet i församlingen

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

och samhället

Avlidna:
Ole Antonsen, 5 januari
Birgitta Ehn-Persson, 26 januari

• lyfta fram ungdomssatsningen i hela församlingens verksamhet

• utveckla musiken i gudstjänsterna
• uppmärksamma givandet i församlingen
• öka församlingens sociala engagemang

Nya medlemmar:
Stina och Samuel Gustafsson, 17 jan
Jackie Mozian, 14 februari

Tillsammans, får vi beslutsamt sträva efter
att ta flera steg mot dessa mål. Jag tror,
”att det gör skillnad”.
Lars Olsson

LEDIGHET...

PENGARNA OCH LIVET

Adam Harknäs är ledig:

Tid och datum

20-21 mars
17-20 april
8-9 maj

Söndagarna efter Påsk i april planerar vi
för tre temagudstjänster med temat
”Pengarna och livet”. Kanske tror ni att vi
skrivit fel och råkat byta ut och mot eller,
men så är inte fallet. Söndagarna kommer
att handla om givande, pengar och om
oss själva som gåvor och resurser för varandra.

Henrik Örnberg är ledig:

3-4 april
24-25 april
29-30 maj
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AKTUELLT JUST NU...
DIALOG OCH
FÖRSAMLINGSMÖTE
Två angelägna ämnen har vi särskilt att
samtal om vid olika tillfällen under våren.
Med anledning att frågan om samkönade
äktenskap kommer upp vid Missionskyrkans konferens i sommar så behöver vi
fundera på vilket sätt den berör Ekbackskyrkan. Det är en fråga som vi säker har
olika tankar kring. Viktig är att vi har en
strävan att lyssna och förstå varandras
olika syn, att tillsammans gå vidare mot
mer klarsyn i frågan. Vi behöver även hitta hur Ekbackskyrkan ska förhålla sig till
denna fråga.

I vår möts tre kyrkosamfund och ungdomsorganisationen equmenia till gemensam konferens i Örebro.
Det blir dagar fyllda av möten mellan
människor och mellan Gud och människa.
Det blir också plats för debatt och beslut,
eftertanke och insikt, glädje och fest.
Kom med och påverka som ombud för din
församling. Eller delta i de offentliga mötena, konserterna och de livsnära samtalen!
De är öppna för alla. Anmäl dig idag!

Den andra aktuella frågan är hur vi gör
med ”ungdomssatsningen” vi beslutat gälla i tre år. Vi är nu halvvägs i de tre åren.
Före sommaren behöver vi veta hur vi gör
med de två pastorstjänsterna vi har för
närvarande.

Mer information:
www.gemensamframtid.se

En Dialogkväll den 7 mars och ett församlingsmöte den 25 april finns med i programmet, men vi behöver hitta fler tillfällen till samtal kring de två frågorna.

SAMÅKNING
Söndagen den 16 maj är det ingen gudstjänst i Ekbackskyrkan. Vi samåker då till
Örebromötet där det är en gudstjänst
klockan 11.00. Vi samlas vid Ekbackskyrkan klockan 9.15, det finns säkerligen
plats för alla som vill med i bilarna.

Lars Olsson

GOSPELKÖR
På måndagskvällar är kyrksalen uthyrd till
en gospelkör som önskat var där och öva.
Studieförbundet Vuxenskolan är huvudman för kören. Två elever vid Kjesäters
fhsk är ledare för kören tillsammans med
pianisten Jens Ulf. Deras mål är att spela
in en skiva framåt sommaren. De flesta
körmedlemmarna är ganska unga även
om åldrarna varierar. De vill gärna få fler
deltagare, är du intresserad kan du titta in
en måndag kväll och se vilka de är.

Jim Wallis,
Sojourners

Lars Olsson
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
DETTA HAR HÄNT
CHILI 2010
180 ungdomar och ledare samlades på Hjälmaregården för årets vinter chililäger. Med denna
mäktiga vinter var kylan både påtaglig ute och
på vissa ställen inomhus. Men det hindrade inte
ungdomarna från att ha det roligt. Jag talade
med Arwid och Jackie som har varit på 4 respektive 2 chililäger tidigare. Det bästa med lägret är andakterna och seminarierna säger Jackie. Arwid tillägger att han även uppskattar intresFestkväll på chili med 80-tals tema
segrupperna på fritiden och det allmänna hänget. Jag frågar även om de har lärt sig något nytt under lägret. Båda nämner att deras seminarier har lärt dem mycket. Arwid har varit på ett seminarium där de talat om vad man
ska tro på egentligen? Om hur man ska förhålla sig till all annan ”tro” i samhället. Jackie
har gått på ett seminarium om vad kristen tro är. Slutligen frågar jag om det var något
som inte var bra på lägret. Båda nämner kylan. Jag är beredd att hålla med. Men Guds
värme var ändå påtaglig under detta läger. Det tackar vi honom för.
Henrik Örnberg

EKBACKSKYRKANS IBK
Det har varit en intensiv säsong för våra innebandylag som nu går mot sitt slut. Sammanlagt fyra träningar varje vecka och många matcher och sammandrag.
98-99 laget har spelat 20 seriematcher när säsongen är slut och distriktsmästerskap sista
helgen i mars. Laget har tappat några spelare under säsongen men är fortfarande en bra
grupp och spelet har utvecklats mycket senaste året.
00-01 laget har varit med och spelat i flera sammandrag under säsongen och arrangerat
ett eget i Vidåkershallen 13 februari. Laget har fått flera nya spelare under säsongen och
även en ny ledare efter nyår.
02-03 laget startade i höstas med träningar på torsdagar. Eftersom vi i somras inte visste
om det skulle bli ett lag för de yngsta så anmälde vi inte laget för sammandragsspel. Till
en början var det inte så många barn men under hösten har det hela tiden fyllts på med
unga innebandyspelare.
Adam Harknäs

Sammandrag för P 00 i Vidåkershallen 13 feb

Målvaktsuppvärmning inför match för P 98
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
PLANERAT
GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR 21 APRIL
Missa inte en av vårterminens viktigaste gudstjänster! Onsdagen den 21 april kl. 18.00 inbjuder äntligen onsdag och våra innebandygrupper till en gudstjänst med alla åldrar.
Medverkar gör barn och ledare. Jag uppmanar er verkligen att skriva in detta i era kalendrar och att ni prioriterar detta. Det är viktigt att församlingen är närvarande när så
mycket barn och föräldrar kommer till vår gudstjänst.
Henrik Örnberg

FÖRÄLDRAKONTAKT
Den 28 januari hade ekbackskyrkans ungdom sitt årsmöte. Har talade vi om det år som
varit och det år som kommer. Under riktlinjer för året kom det fram att vi ville satsa på att
göra något för alla de föräldrar vi kommer i kontakt med i vårt barn och ungdomsarbete.
En grupp ska träffas och prata om vad detta mer konkret kan innebära. Vill du vara med
och hjälpa till med detta? Det kan både handla om praktiska uppgifter såsom att ordna
fika eller bara att finnas där för att samtala. Kontakta i så fall Henrik Örnberg för vidare
info.
Henrik Örnberg

ROCKBANDY
Fredagen den 9 april
Vingåkers kristna råd har genom åren anordnat innebandyturneringar för ungdomarna i
Vingåker. Denna termin tänker vi oss att vi ordnar med en turnering på påsklovet, fredagen den 9 april kl. 19-24. Under denna kväll behövs många som hjälper till med alltifrån
kiosk till domare. Framför allt behövs det vuxna som finns med under kvällen. Hör av dig
till Henrik Örnberg med vad du kan hjälpa till med.
Henrik Örnberg

VALBORGSMÄSSOAFTON
Valborg är en trevlig högtid då vi hälsar våren välkommen. Dock är det en högtid då det
händer mycket bland ungdomar också. Därför är det viktigt att det finns vuxna som är ute
i Vingåker denna kväll. Med anledning av detta har ledarna i Fredagshäng bestämt att vi
ska vara ute denna kväll och nattvandra i Vingåker. Där kan också du finnas med och
hjälpa till. Det kommer sättas upp en lista där du ska skriva upp dig för att vara med och
nattvandra en stund. Vi kommer även behöva bullar som vi kan dela ut till ungdomarna.
Vid frågor kontakta Henrik Örnberg
Henrik Örnberg
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Plats
för
adress

PIANOKONSERT
Söndag 21 mars, kl. 16.00

EMIL RIBARSKI
Musik av Rachmaninov,
Chopin och Skrjabin.
Inträde 100 kr vuxen,
gratis för ungdom under 18 år

PÅSKCAFÉ
Söndag 28 mars
15:00-17:00 Café, lotterier, musikunderhållning
17:00 Musikgudstjänst med
Jacob Wessbo, Linköping
Till förmån för Ekbackskyrkans ungdom

KVINNOFRUKOST
Lördag 8 maj kl. 9.00 - 11.00
Ämne: Hitta pärlorna i vardagen

Gunilla Dahlgren, Vetlanda
Författare Konstnär Kåsör Föreläsare
Avgift 60 kr, ingen anmälan
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