Församlingsblad

December 2013
Februari 2014
1

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,
e-post: lilian@ekbackskyrkan.se
www.laget.se/ekbackskyrkansibk

Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 0151-550021
E-post:
birgittacarlsson-vingaker@telia.com
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PASTORN HAR ORDET...
FREDSFURSTEN
Kriget rasar i Syrien, kvinnor och barn utsätts för våldshandlingar
i Kongo och terrorattacker är vardagsmat i Irak. Jorden är långtifrån en fredlig plats. Människor från olika delar av världen flyr
från sina hem, familjer, släktingar och allt som varit trygghet och
glädje i livet. Oro, ångest och våld driver människor på flykt till en
osäker framtid. Flyktingproblemen är ett av världens svåraste problem. En fråga som många blundar för och som också skapar
väldigt mycket lidande och nöd.
Julens budskap handlar bland annat om fred och frid. Budskapet om fred och frid
i jultider upplevs många gånger som glättigt. Bland tomtar, pynt och klappar blir
budskapet om fred lätt en tunn fernissa utan innehåll. Men budskapet om fred
hör samman med julen och ligger oss alla nära även om vi inte lever i en krigssituation. Jesus kom med ett budskap om fred för dem som var långt borta och för
dem som var nära. Den här julen precis som för drygt 2000 år sedan är budskapet om fred aktuellt i vår värld och i vår närmiljö. Jesus visar genom sina ord och
handlingar att han inte tänker stå bredvid och titta på när människor kränks och
tvingas till saker som aldrig var tänkt. Jesus var beredd att ge sitt liv för att vi
skulle få leva i fred och frihet och idag arbetar han aktivt för att freden ska spridas över vår jord. Han börjar med dig och mig och våra hjärtan. Vill vi låta Jesus
göra sitt fredsarbete i våra hjärtan?
Till ett folk och ett område som gränsar till Syrien gav profeten Jesaja ett budskap som ekar än idag. Det handlar om ett folk som vandrar i mörkret. Ett folk
som är på flykt eller bortförda mot sin vilja. Men för detta folk som allting ser
mörkt ut, ska ljuset stråla fram. Låt oss be att detta ljus även ska stråla fram idag
för en värld som upplever så mycket mörker. Profeten Jesajas budskap lever än
idag. Lyssna!
Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta
är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.
Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns. (Jes 9:6-7).
Med önskan om en God Jul
och fridfulla helger!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
DECEMBER

JANUARI

SÖNDAG 1
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

NYÅRSDAGEN 1
18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I
KORSKYRKAN

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, kören,
kyrkkaffe.

SÖNDAG 5, TRETTONDAGSAFTON
16.00 JUL– OCH MISSIONSFEST

ONSDAG 4
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
Besök av Torsten Lager och Inger Wetter
Julgröt och skinksmörgås.

Aina Rasmussen berättar om fadderarbetet
i Thailand. Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete. Julgröt.

TORSDAG 5
10.45 ANDAKT Humlegården

TORSDAG 9
19.00 VALBEREDNINGEN
Förslag mm lämnas till ordförande Bo Sävhammar

LÖRDAG 7
15 –18.30 JULMARKNAD

FREDAG 10
17.30-18.30 KÖRÖVNING

Ekbackskyrkans ungdoms julmarknad. Läs
mer om program och aktiviteter på sidan 11

SÖNDAG 12
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST

Samuel Gustafsson, Carin Klintemyr, Torsten Lager. Gideoniterna. Hembjudarfika

Adam Harknäs, Lars Olsson, sånggrupp,
kyrkkaffe.

14-19 januari
Ekumeniska böneveckan

SÖNDAG 15
10.00 GUDSTJÄNST
MED JULENS SÅNGER

”Är Kristus delad?”

Lennart Andersson, kyrkkaffe, församlingsinformation

TISDAG 14 JANUARI
12.00 Lunchbön V Vingåkers kyrka
ONSDAG 15 JANUARI
8.00 Morgonbön Korskyrkan

JULKONSERTER
Fredag 20:e kl 19.00

18.00 Mässa Mariakapellet

Lördag 21:e kl 16.00 och 9.00

V Vingåkers kyrka

Söndag 22:e kl 16.00

TORSDAG 16 JANUARI
19.00 Bön Korskyrkan

Läs mer på sidan 9 och 12

ev. bönevandring

FREDAG 17 JANUARI
12.00 Lunchbön i Ekbackskyrkan
JULDAGEN 25
7.00 JULOTTA

17.30-18.30 KÖRÖVNING
LÖRDAG 18 JANUARI
9.00-12.00 FRUKOSTRETREAT

Adam Harknäs, Torsten Lager, sånggrupp,
John Lindar, insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Österåkers församlingshem
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PROGRAM...
SÖNDAG 19 JANUARI
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

Ekbackskyrkan. Adam Harknäs, Aina Andersson, kyrkkaffe

Adam Harknäs, Lars Olsson, Bo Sävhammar, kyrkkaffe

18.00 Konsert i V Vingåkers kyrka

14.45 CAFÉ HUMLAN
Kören Nå´t annat.

TORSDAG 23
10.45 ANDAKT Humlegården

TORSDAG 2
10.45 ANDAKT Humlegården

FREDAG 24
17.30-18.30 KÖRÖVNING

FREDAG 21
17.30-18.30 KÖRÖVNING

SÖNDAG 26
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 22
9.00 KVINNOFRUKOST

Adam Harknäs, Inger Wetter, musikrådet,
nattvard, kyrkkaffe

Gäst: Cissi Glittvik, studentpastor, författare
och konsult, Göteborg.
Tema: Friskvård för insidan. Läs mer på sidan 6

TISDAG 28
19.00 ÅRSMÖTE
Ekbackskyrkans ungdom

SÖNDAG 23
10.00 GUDSTJÄNST

FREDAG
17.30-18.30 KÖRÖVNING

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, nattvard,
kyrkkaffe

FEBRUARI

MARS

SÖNDAG 2
10.00 GUDSTJÄNST ÅRSHÖGTID

SÖNDAG 2
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, kören,
kyrklunch

Adam Harknäs, Örjan Langborg, kören, kyrkkaffe, församlingsinformation

ÅRSMÖTE

ONSDAG 5
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

ONSDAG 5
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
En resa i ord och ton med Håkan Isaksson.

FREDAG 7
17.30-18.30 KÖRÖVNING

FREDAG 7
17.30-18.30 KÖRÖVNING

SÖNDAG 9
17.00 MINNS DU SÅNGEN?

SÖNDAG 9
17.00 MINNS DU SÅNGEN?

Torsten Lager, Else-Marie Lyreborg Olsson

Torsten Lager, Lennart Andersson. Läs mer
på sidan 9

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

ONSDAG 12
18.00 VKR:S ÅRSMÖTE
V Vingåkers kyrka

FREDAG 14
17.30-18.30 KÖRÖVNING
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Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet, läs senare annonsering på hemsidan och i
predikoturerna.

KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 22 FEBRUARI
Gäst: Cissi Glittvik, Göteborg.
Tema: Friskvård för insidan

Jag är övertygad om att alla människor har fantastiska
förmågor och oerhörda tillgångar. Något som vi ibland
förminskar och låter jantelagen begränsa. När är du ditt
fantastiska jag? När blommar du som mest och bäst? Hur
gör du för att låta andra människor runt omkring dig också få blomma? Hur är ditt möte med andra? Till vardags?
På arbetet? I privatlivet? Du är din största tillgång i mötet
med andra, som företagare, som medmänniska.
Sträck på dig, var stolt över den du är!
CISSI GLITTVIK väcker till eftertanke och ingjuter livsmod
genom sitt sätt att föreläsa och sitt vardagsnära och enkla
sätt att möta publiken. Cissi är författare, studentpastor i
Göteborg och konsult som utbildar i ”livskunskap”, hälsa
och friskvård, service och det goda mötet. I sina föreläsningar blandar hon skratt och eftertanke för att ge dig
inspiration att gå vidare.
Välkommen till en morgon med guldkant. Avgift 60 kr, ingen anmälan

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 2014
Böneveckan för kristen enhet firas samtidigt i 75 länder världen över. I år är temat ”Är
Kristus delad?” Låt oss visa att Kristus inte är delad! I Kristus är vi alla ett, försonade och
befriade till att leva i världen. Vi får markera den enhet och helhet som finns i Kristus genom de verktyg vi har för den kristna fördjupningen – Bibeln och bönen.
I Vingåker ordnas följande samlingar:
Tisdag 14 januari
12.00 Lunchbön i V Vingåkers kyrka
Onsdag 15 januari
8.00 Morgonbön i Korskyrkan
18.00 Mässa i Mariakapellet V Vingåkers kyrka
Torsdag 16 januari
19.00 Bön i Korskyrkan ev. bönevandring
Fredag 17 januari
12.00 Lunchbön i Ekbackskyrkan
Lördag 18 januari
9.00-12.00 Frukostretreat i Österåkers församlingshem
Söndag 19 januari
10.00 Gudstjänst i Ekbackskyrkan
18.00 Konsert i V Vingåkers kyrka
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HOPPETS TID! 1 DECEMBER—31 JANUARI
Under december och januari månad står Equmeniakyrkans internationella arbete i fokus i
årets insamlingskampanj under namnet Hoppets tid.
Men hur kan vi tala om hopp när världen ser ut som den gör? Bertil Svensson, internationell koordinator i Equmeniakyrkan, skriver bland annat så här i brev till församlingen:
”… Det finns något bortom mörker, lidande och död. Därför lever vi i Hoppets tid!
Vi ser dessa tecken på Hoppets tid genom människor som fått sina liv förvandlade genom
mötet med Jesus Kristus och som därför är med och förvandlar världen. Det är där mörkret är som mörkast som också ljuset lyser som klarast. Där människor hämtar kraften i
lovsången och i Gudsmötet, det är där vi ser tydligast att vi lever i Hoppets tid.”
(På vår hemsida finns en länk där du kan läsa hela brevet.)

Du kan delta i insamlingen och ge din gåva på flera olika sätt.:
1.I kyrkan finns särskilda offerkuvert märkta med ”En gåva till
Equmeniakyrkans internationella arbete” där du kan lägga din
gåva och sedan lämna i kollekten.
2.Du kan sätta in ditt bidrag på
Equmeniakyrkans postgiro
90 03 28-6.
3.På julottan och på jul och missionsfesten på trettondagsaftonen, kommer vi att ha särskilda
insamlingstillfällen.
4.Du kan använda din mobiltelefon och ge 50, 100 eller
200 kr:
SMS:a JUL50 till 72980
SMS:a JUL100 till 72980
SMS:a JUL200 till 72980
5.I kampanjen ingår också insamling av matpaket till Syrien. Varje paket kostar 200:- vilket du
kan bidra med genom att
SMS:a Matpaket till 72980

LEDIGHET
Adam Harknäs är ledig:
14-15 december
11-12 januari
8-9 februari
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VALBEREDNING, ÅRSMÖTE

VAD SKA VI SATSA PÅ

Årsmöte är planerat till söndag den 2 februari. Vi börjar med att fira gudstjänst, därefter kyrklunch och förhandlingar. Hoppas
du har möjlighet att delta i årsmötet och
de viktiga beslut som kommer att fattas
där. Läs mer om riktlinjer i rutan om ”vad
ska vi satsa på”

Vad tycker du vi ska besluta som riktlinjer
för 2014? I styrelsen ser vi det som en av
våra viktigaste uppgifter att känna in var
församlingen står idag och vad det är viktigast att vi prioriterar just nu. Det finns ofta
mer idéer om vad vi kan ”hitta på” än vad
vi har ork och förmåga att genomföra. Det
är lätt att i all välvilja fylla på med aktiviteter så att vi inte hinner med det som
egentligen är viktigast. Här är det inte
bara styrelsen som har ansvar, alla vi
medlemmar bör fundera över vad som är
väsentligt i församlingens uppdrag. När vi
alla delar våra tankar så tror jag att vi har
större möjlighet att hitta rätt. Vad tror du vi
ska satsa på under 2014.

Kontakta valberedningen med förslag på
personer att välja till olika uppdrag. Om du
känner att du vill avsäga dig någon uppgift
du har, tala om det för valberedningen.
Med i valberedningen är Bo Sävhammar
(sammankallande), Karolina Schön, Lennart Andersson och Stina Gustafsson.
Valberedningen kommer att träffas 9 jan
2014 klockan 19.30 i Ekbackskyrkan.

I styrelsen har vi funderat en del kring
”livsnära smågrupper”. I den senaste NFU
-enkäten vi gjorde så visar det sig att det
blivit färre av församlingens medlemmar
som är med i en grupp som kan beskrivas
som ”livsnära”. Vad tror du, är det viktigt
med sådana grupper? Vad kan vi göra för
att de grupper som finns kan bli mer livsnära, vad lägger du in i begreppet
”livsnära smågrupper”? Tror du det finns
behov av ”livsnära smågrupper” i Vingåker?

Lars Olsson

BIBELSKOLA VÄGENS FOLK
I höst startade vi en kvällsbibelskola som
träffas varannan torsdag. Vi började i september med en introduktion i Bibeln och
har under hösten fortsatt med olika ämnen. Tanken är att vi gör en vandring genom bibelns historia från första till sista
bok och i den vandringen stannar vi till vid
olika bibliska personer och händelser. Vid
varje träff har vi också ett ämne som är
kopplat till de bibliska personerna och
situationerna. Kvällarna består av fika,
föredrag och mycket samtal. På kyrkans
informationstavla finns datum och ämnen
för bibelskolan. Välkommen att vara med
en eller flera kvällar!
Adam

Lars Olsson

Är vi den mötesplats
vi vill vara?

UR FÖRSAMLINGSBOKEN
Nya medlemmar:
Eleonore Johansson 13 oktober
Malte Larsson 13 oktober
Hooman Golamoozadeh 13 oktober
Sorosh Rahimi 13 oktober
Karimeh Hosseini 13 oktober
Nazanin Bayat 13 oktober
Behzad Farzaneh 13 oktober
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MINNS DU SÅNGEN?

ÄNTLIGEN TORSDAG ..

Två söndagar, 9 februari
och 9 mars, kommer det
inte att vara någon gudstjänst kl 10. I stället blir
det allsångskvällar kl
17.00 med rubriken
”Minns du sången?”
Då får vi tillsammans
sjunga nya och gamla sånger.

Flera smågrupper, Beta-grupp, bokcirkel,
invandrargrupp och Bibelskola, har sina
träffar på torsdagskvällar. I början av hösten föreslogs att de skulle börja med ett
gemensamt fika och sedan gå var och en
till sitt. Det ha blivit lyckat och gett nya bekantskaper och ny gemenskap, också
med dem som inte annars går i kyrkan.
I bokcirkelgruppen har vi också pratat om
det går att utveckla ”äntligen torsdag” så
att fler känner sig välkomna och vill delta i
viktiga samtal och gemenskap. En idé är
att man kan börja med en enkel kvällsmåltid, typ soppa, och sedan ha fler olika aktiviteter i olika grupper. Kvällen kunde avslutas med en gemensam andakt.

På pianot i Storstugan kommer det att
finnas en förslagslåda där du kan lägga
dina förslag och önskemål på sånger.
Eftersom musikrådet, som ansvarar för
kvällarna, vill ha möjlighet att ta fram texter och noter så dröj inte med att lämna
dina förslag.

Har du tankar eller vill du veta mer kontakta Adam Harknäs 076-884 70 64 eller Pär
Lindar 070-3112121.

FADDER/KONTAKTPERSON

Pär Lindar

Du som följt församlingen några år har
nog hör om olika försök att få till en
”besöksgrupp”. Flera försök har gjorts,
men vi hittar inte fram dit vill. Vi vet att
många på olika sätt ändå besöker exempelvis de äldre av vår församlingsmedlemmar som inte så lätt kan ta sig till våra
gudstjänster, det är bra, ni gör något viktigt. Likväl hoppas vi att det ska utvecklas
mer.

JULKONSERTER
Även i år fortsätter traditionen med julkonserter med Mia Poppe, Niclas Strand,
Thomas och Johanna Widén. Liksom förra
året har de hjälp av sina barn och WMkören. Ny medverkande i år är Katarina
Hultling. Vår pastor Adam Harknäs är också med.

Efter ett samtal med en medlem som
skickade med en ide till styrelsen så har vi
funderat kring fadder/kontaktperson. Kan
det finnas behov av det? För de som av
olika anledningar inte orkar gå till kyrkan
eller möjligen för nya medlemmar/
besökare som behöver stöd för att komma
in i gemenskapen.

Det blir fyra olika konserttillfällen:
Fredag 20:e kl 19, lördag 21:e kl 16.00
och 19.00, söndag 22:e kl 16.00.
Biljetter kommer att finnas för förköp på
biblioteket och OKQ8. Entré 160 kr,
skolungdom 80 kr.

I styrelsen tycker vi oss se att det här kan
vara något bra, men vi vet inte hur vi ska
gå vidare. När det blir så brukar vi säga
att det måste få växa fram eller mogna. Vi
får se hur det blir med det. Väcks några
tankar hos dig om detta behov? Kan du
hjälpa oss att komma vidare? Vill du vara
eller vill du ha en fadder eller kontaktperson?
Lars Olsson
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EKBACKSKYRKANS IBK
LÄGET HOS LAGEN
Den 23 november hade 06/07-laget sitt första sammandrag och det var i Vidåkershallen.
De spelar med stora mål men man förminskar målen på höjden med hjälp att ribbor. Man
spelar med tre utespelare och en målvakt och planen är från långsida till långsida så det
blir två små planer. Detta spelsätt är nytt för i år och gäller bara för de yngsta lagen. På
sammandraget är fyra föreningar med, denna gång Katrineholm, Torshälla, Onyx och Ekbackskyrkan, och varje förening ställer upp med två lag. Våra lag hette Ekbackskyrkans
Crusaders och Ekbackskyrkans Red Wings. Det blev många matcher den dagen eftersom
alla lag fick spela sex matcher. Spelarna var rejält trötta men hade haft en riktigt rolig dag.
04/05-laget har fått flera nya spelare under hösten och 10 november var det dags för det första
sammandrag för året. Det var i
Vidåkershallen med fyra lag från
Sörmland. Trots att det inte blev
några vinster den här gången så
var ändå humöret på topp.
02/03-laget spelar från och med i
höst seriespel. I resultatväg finns
det mer att önska men det är en
god stämning i laget. Några nya
spelare har också börjat i höst så
sammanlagt är det drygt 20 barn
som tränar och spelar i laget.
P 99/00 spelade först en grundserie med fem matcher där de tre
bästa gick vidare till A serien och
de tre sista till B serien. Vi kom
2:a så vi gick till A serien men det avgjordes inte förrän sista matchen i grundserien. Laget
vann 4 av 5 matcher, vilket var verkligen bra jobbat. De är ett härligt gäng med killar. Tyvärr slutar Martina som tränare pga studier och flytt till Hallsberg. Vi arbetar på en lösning
på tränarfrågan och tills vidare stöttar Adam upp som tränare.
Lilian och Adam

HEMMAMATCHER I VIDÅKERSHALLEN
Pojkar D (99/00)

Pojkar G (02/03)

14/12 15.00 EIBK - Nykvarn

14/12 13.00 EIBK - Katrineholm

18/1 15.00 EIBK - Onyx IBS 99 Nyköping

18/1 13.00 EIBK - Järna Hölö

9/2 15.00 EIBK - Onyx IBS 99 Oxelösund

8/2 13.00 EIBK - Nyfors

2/3 15.00 EIBK - Trosa Edanö

1/3 10.00 EIBK - Strängnäs

16/3 15.00 EIBK - Onyx IBS 00
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM JULMARKNAD
Välkommen till årets julmarknad! Ett späckat program med många aktiviteter och möjlighet att stödja barn och ungdomsarbetet i Ekbackskyrkan:
Lördag 7 december 15-19
STORSTUGAN

LILLSTUGAN

UTANFÖR

KL.15.00-17.30

KL.15.00-17.30

Kl.15.00-17.30

Adventsfika

”Kreativ juloas”

Korv med bröd

Barntombola

Tillverka julklappar

Glögg

Vuxentombola

Få dina naglar målade

Lotterier

… och lite annat pyssel

Chokladhjul

17.30 Lotteridragning
18.00 Luciatåg
Alla intäkter går till Ekbackskyrkans ungdom

ADRESS TILL HENRIK OCH
ULRIKA

ÅRSMÖTEN
Nu är det snart dags för
årsmöten i Ekbackskyrkans föreningar. Kom
och var med och påverka. Vill du hjälpa till som
ledare eller funktionär i
någon av föreningarna
hör av dig till respektive
ordförande.

Med stor stort vemod tog vi farväl av Henrik och Ulrika söndagen den 27 oktober.
Men vi hoppas de inte glömmer Vingåker
och att vi kan hålla kontakt. Deras nya
adress: Vreten Solhaga, 54194 Skövde

TÅRTBAKARTÄVLING

Ekbackskyrkans ungdom: har sitt årsmöte tisdagen den 28 januari 19.00.
Ordförande Else-Marie Lyreborg Olsson
tel 0151-133 96
Ekbackskyrkans IBK har ännu inte fastställt tid för årsmöte. Tid meddelas senare, se uppgift om detta på hemsidan. Ordförande: Adam Harknäs 076-884 70 64.

En härlig bild
med en stolt
tårtbagare från
Äntligen onsdags tårttävling
under hösten.

11

Plats
för
adress

Foto: Olle Olsson
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