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Ekbackskyrkans församling

Ekbackskyrkans ungdom

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Bankgiro: 624-7027
Bankkonto: Sörmlands Sparbank
82578, 930562509

Bankgiro:5360-5903
Plusgiro: 23 04 51-7
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Swish: 123 268 31 34
Org. nummer: 817606-0229
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:
Adam Harknäs

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

Expeditionstid:
tis-tors 9-11 (vanligen)
Tel exp: 0151-51 14 73
Mobil: 076-884 70 64
E-post:
adam@ekbackskyrkan.se

Ekbackskyrkans innebandyklubb
Ordförande:
Adam Harknäs, se t.v.
Kanslist:
Lilian Strömberg tel. 0151-51 14 73,

Ordförande:
Lars Olsson
Tel: 0151-133 12
E-post:
lars.olsson.vingaker@telia.com
Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 0151-550021
E-post:
birgitta.vr43@gmail.com

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se
www.laget.se/ekbackskyrkansibk
Bankgiro: 407-2864.
Swish: 123 640 11 94
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PASTORN HAR ORDET...
Julen 2015
Krig, terrordåd och flyktingkris. Det är svårt att känna någon julstämning och julefrid när situationen ser ut som den gör i vår värld.
Kriget i Syrien bara fortsätter utan någon lösning i sikte, terrordåden
i Paris skakar en hel nation och skapar oro i långt fler länder, flyktingar från Syrien och andra länder flyr i tusental och riskerar sina
liv under flykten. Inför Julen 2015 befinner vi oss i en värld fylld av
oro, hat och hopplöshet.
Jesus föddes mitt i en orolig värld. Han föddes i den del av världen
där krigen, terrorn och hatet är som störst även idag. Jesus var inte
många dagar när han fick fly tillsammans med sina föräldrar till det
angränsande landet Egypten. De flydde från en diktator som var
beredda att döda till och med små barn för att bibehålla sin makt. Jesus fick börja sitt liv
som flykting men kunde efter en tid återvända till sitt hemland när kung Herodes dött. Det
betydde inte att Jesus för resten av sitt liv kunde känna sig trygg där han befann sig. När
Jesus predikade fredens och frihetens evangelium så var han alltid hotad. Hotad av dem
med den politiska och religiösa makten, hotad av dem vars sinnen hade förmörkats av
ondska och hat.
Tiden för Jesus födelse och Julen 2015 har många paralleller. Vi önskar en jul med frid,
glädje och gemenskap men verkligheten är på många håll en helt annan. Samtidigt är
Jesus födelse den start och det hopp som lever än idag. Hat, våld och terror ska inte få
sista ordet. Kärleken ska triumfera!
Låt oss tillsammans med kristna över hela vår värld be en bön för fred!
Gud vi ber att du ska vara med dem som behöver det mest just nu.
De drabbade, de anhöriga, de många som är rädda och oroliga.
Men också de som ska fatta svåra beslut just nu.
I stunder som denna när det känns som om världen faller samman framför våra ögon ber
vi dig om styrka att inte ge upp, att aldrig tappa hoppet, att aldrig låta oss skrämmas till
tystnad.
Vi ber att kristna över hela världen ska resa sig och att fridens och fredens evangelium
ska predikas och slå rot i våra hjärtan.
Amen
Med önskan om en fridfull Jul!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
NOVEMBER

JANUARI

SÖNDAG 29 1:A ADVENT
10.00 GUDSTJÄNST

NYÅRSDAGEN 1
18.00 NYÅRSBÖN EKBACKSKYRKAN

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, Samuel Hummerdal equmenia Puls, kören. Kyrkkaffe.

Maud Nimheim, Örjan Langborg, Amanda Liljestrand

SÖNDAG 3
16.00 JUL OCH MISSIONSFEST

DECEMBER

Insamling till Equmeniakyrkans internationella
arbete. Läs mer på sidan 9

ONSDAG 2
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
Adventskaffe. Torsten Lager spelar och
sjunger.

LÖRDAG 5
15.00-18.00 JULMARKNAD
Ekbackskyrkans ungdoms traditionella julmarknad. Läs mer på sidan 6.

SÖNDAG 6
10.00 GUDSTJÄNST
Adam Harknäs, Inger Wetter, Bo Sävhammar, nattvard. Kyrkkaffe. Församlingsinformation.

TRETTONDAGEN ONSDAG 6
16.00 ANDAKT

SÖNDAG 13
10.00 JULSÅNGSGUDSTJÄNST

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

Vi sjunger julens sånger, Ekbackskyrkans
sångare och musiker. Kyrkkaffe.

Adam Harknäs, Lars Olsson, Kyrkkaffe

17.00-18.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs

Lars Andersson. Carin Klintemyr, Aina Andersson. Kyrkkaffe

JULKONSERTER

TORSDAG 21
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Fredag 18:e kl 19.00
Lördag 19:e kl 16.00 och 19.00
Söndag 20:e kl 16.00

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

JULAFTON 24
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
JULDAGEN 25
7.00 JULOTTA
Adam Harknäs. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete

Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet. Läs senare annonsering på hemsidan
www.ekbackskyrkan.se och i predikoturerna.
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PROGRAM...
SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST, ÅRSHÖGTID

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
18-24 JANUARI

Adam Harknäs, kören. Kyrklunch

”Kallade att förkunna Guds storverk”.

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 14
17.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 20
8.00 MORGON BÖN

Bengt Freed, Else-Marie Olsson, instrumentalister. Kyrkkaffe

Korskyrkan

18.00 VECKOMÄSSA
V. Vingåkers kyrka

TORSDAG 18
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

TORSDAG 21
18.00 BÖN
Korskyrkan

FREDAG 19
17.30-18.30 KÖRÖVNING

FREDAG 22
19.00 UNGDOMSKVÄLL

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST

Ekbackskkyrkan

Adam Harknäs, Örjan Langborg, kvartettsång. Kyrkkaffe

LÖRDAG 23 -SÖNDAG 24
10.00-10.00

FREDAG 26
17.30-18.30 KÖRÖVNING

24 timmars bön i V. Vingåkers kyrka

SÖNDAG 28
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 24
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Lars Olsson, Ulrika och
Carin Janerin. Kyrkkaffe

V. Vingåkers kyrka
Benny Larsson, m fl, ekumenisk kör.

18.00 KONSERT
Ekbackskyrkan

MARS
FREDAG 29
17.30-18.30 KÖRÖVNING

ONSDAG 2
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

SÖNDAG 31
10.00 GUDSTJÄNST

FREDAG 4
17.30-18.30 KÖRÖVNING

Adam Harknäs, Inger Wetter, Therese Ekroth. Kyrkkaffe

SÖNDAG 6
10.00 GUDSTJÄNST

16.00 ÅRSMÖTE

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, kören
Kyrkkaffe

Ekbackskyrkans ungdom

FEBRUARI

SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 3
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

Insamling till Pastors- och diakonutbildningen

FREDAG 5
17.30-18.30 KÖRÖVNING
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EKUMENISKA BÖNEVECKAN
Vecka 3, 18-24 januari samlas kyrkorna
i Vingåker och kyrkor över hela vår jord
för att be, läsa Bibeln och fira gudstjänst
tillsammans.
Materialet inför Böneveckan 2016 har
tagits fram av en ekumenisk grupp i
Lettland som valt temat ”Kallade att
förkunna Guds storverk”. Detta speglar både landets historia och kyrkornas
situation i Lettland.
Här i Vingåker kommer vi börja på onsdagen med morgonbön i Korskyrkan
och Veckomässa i V. Vingåkers kyrka.
Torsdag blir det bön i Korskyrkan på
kvällen och på fredag kväll en ungdomssamling i Ekbackskyrkan.
Lördagen och natten till söndag kommer
präglas av bön då V. Vingåkers kyrka
kommer vara öppen för bön från kl. 10 på lördag till kl. 10 på söndag. Anteckna dig
för en timme i bön för Vingåker, världen och dig själv.
På söndagen firar vi gudstjänst tillsammans i V. Vingåkers kyrka med stor ekumenisk kör. På kvällen avslutas böneveckan med en konsert i Ekbackskyrkan.
Varmt välkommen att delta i samlingarna under ekumeniska böneveckan!

Välkommen till Julmarknad
Lördag den 5 december kl 15.00-18-00
Storstugan: Adventsfika, barntombola, vuxentombola,
försäljning av hembakat bröd, chokladhjul, lotterier
Nedervåningen: Julpyssel, fiskdamm,
IBK ordnar tävlingar och annat skoj
Ute: Korv med bröd, glögg
Kyrksalen 17.30: Luciatåg
Lotteridragning efter luciatåget
Alla intäkter går till ungdomsverksamheten
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GEMENSAMMA INSAMLINGAR
Insamling till det gemensamma arbetet i Equmeniakyrkan är något som pågår under hela
året. Under kommande period är det främst
två insamlingar som är aktuella.
Insamling till det internationella arbetet under rubriken ”Tänd ett ljus” pågår från 1:a
advent till 31 januari, Läs mer om den på
sista sidan där vi publicerat det brev till församlingen som vår kyrkoledare Lasse Svensson och Equmeniakyrkans internationell koordinator Gerard Willemsen skrivit. På julotttan och på vår jul och missionsfest kommer vi
att ha särskilda insamlingar.
Under februari -mars pågår insamlingen till
Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning. Söndagen den 13 mars kommer vi
att ha en särskild insamling vid gudstjänsten,
då vi också hoppas att få besök av något
pastorskandidat.
Du kan delta i insamlingarna på olika sätt.
Självklart kan du ge din gåva i de olika samlingarna, men också genom att sätta in pengar på pg 90 03 28-6 eller Swisha till nummer
900 32 86.
Du kan ge 100 kr till insamlingen ”Tänd ett ljus” genom att skicka ett SMS med texten
LJUS till 72980

ÅRSMÖTE
EKBACKSKYRKANS UNGDOM

LÖVKRATTNING
En bild
från
höstens
lövkrattning
och
tack till
krattarna! Löven
försvinner inte
av sig
själva!

Söndagen den 31 januari kl16.00 är det
dags för Ekbackkyrkans ungdoms årsmöte. Ett viktigt möte då funktionärer och
ledare ska väljas. Ledare som gör ett fantastiskt och träget arbete.
Om du själv inte kan delta, ta med mötet
och alla ledare i dina böner!
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FÖRSAMLINGSMÖTE
Det är inte ofta vi har regelrätt församlingsmöte i Ekbackskyrkans. Vi har valt att mer satsa på ”församlingsinformation” vi kyrkkaffet ungefär en gång i månaden. Jag tycker att vi
då når fler än om vi har ett särskilt församlingsmöte. Men behov finns ändå att ibland ha
ett församlingsmöte, då vi får utrymme för mer diskussion i några frågor, söndag den 13
december klockan 17:00-18:30 blir det ett sådant.
Vi kommer då att samtala om vårt programblad, om innehållet och om systemet med
adressetiketter och skicka ut det till alla som inte haft möjlighet att själva hämta det i kyrkan.
Vidare blir det en punkt som många efterfrågat, ”besöksgrupp”, vi har försökt många
gånger att få till en grupp som tar ett särskilt ansvar för att besöka dem som behöver det.
Tror att alla är eniga om att det vore bra med en besöksgrupp, men vad gör vi när vi inte
lyckas få några till den uppgiften. Trots att vi inte har en utsedd grupp, så vet jag att
många av er besöker dem som frågar efter det.
Och så blir det samtal om ”riktlinjer för år 2016”. Vad önskar du att vi på ett särskilt sätt
ska lyfta fram i Ekbackskyrkan under nästa år. Beslut tar vi på årsmötet, men det är bra
om det är fler än vi i styrelsen som funderar och samtalar om vad vi vill få att växa i vår
kyrka.
Vill du lyfta något annat ärende på församlingsmötet så går det bra, hör gärna av dig innan.

ÅRSMÖTE
Vårt årsmöte äger rum söndagen den 7 februari 2015. Vi börjar med gudstjänst klockan
10:00, därefter årsmöte med avbrott för gemensam lunch.
Hoppas du har möjlighet att delta i årsmötet och de viktiga beslut som kommer att fattas
där. Det vi beslutar om på årsmötet har stor betydelse för det år som kommer i Ekbackskyrkan
Välkommen på både församlingsmöte och årsmöte.
Lars Olsson

BOKA REDAN NU

FÖRSAMLINGSBOKEN

Boka redan nu in några aktiviteter under
våren:

Britt Hällgard avled 19 december

LEDIGHET

Söndagen 13 mars, insamling till Equmeniakyrkans pastors och diakonutbildningar

Adam Harknäs är ledig:

Söndagen 20 mars, Ekbackskyrkans
påskcafé.

12 - 3 december
16 - 17 januari

Helgen 23-24 april då vi tillsammans med
Korskyrkan ordnar en bibelhelg med Sam
Wåhlin.

13 - 14 februari
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Även i år fortsätter traditionen med julkonserter med Mia Poppe,
Niclas Strand, Thomas och Johanna Widén.
De har hjälp av sina barn och WM-kören.
I år kommer Inger Nilsson att vara med, det
blir roligt att få möta henne här i Vingåker och
i Ekbackskyrkan.
Vår pastor Adam Harknäs är också med.
Det blir fyra olika konserttillfällen:
Fredag 18:e dec kl 19.00, lördag 19:e dec kl
16.00 och 19.00, söndag 20:e dec kl 16.00.
Biljetter kommer att finnas för förköp på
OKQ8. Entré 180 kr, skolungdom 90 kr.
Fem kronor av biljettpriset går till
Equmeniakyrkans matpaket i Syrien

KVINNOFRUKOST
LÖRDAG 13 FEBRUARI

JUL– OCH MISSIONSFEST
Söndagen 3 januari kl. 16.00 kommer vi
ha Jul och Missionsfest med insamling till
Equmeniakyrkans internationella arbete.
Vi får denna dag besök av Ibtisam Massouh som nu bor i Vingåker efter att ha flytt
från kriget i Syrien. Ibtisam kommer att
berätta om livet i Syrien och sin flykt till
Sverige.

”7 år med gangster på havet”
Gäst: Astrid Ståhlberg.
Astrid kommer från
Sundbyberg. Hon är
författare, föreläsare,
entreprenör, konsult och
pedagog bland mycket
annat.

Equmeniakyrkan samarbetar med Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och
Libanon (NESSL). Verksamheten i Syrien
är en del av Equmeniakyrkans internationella arbete

Hon har skrivit boken
”Liv i sikte” och hon kommer att läsa ur den och berätta om färgstarka människomöten och unika erfarenheter med kriminella på Paulusbåten, en
annorlunda utslussning från fängelsestraff
för hundra kriminella. Sju år på en lastbåt
längs Sveriges och Baltikums kuster. Fartygsbesättningen var kriminella på utslussning till samhället. Vi får följa hur nya idéer
och envishet kopplat till en positiv människosyn bidrog till människors förändring.
Astrids bok är tankeväckande, spännande,
roande och okuvligt optimistisk

Vi kommer också äta julgröt och ha det
trevligt tillsammans.

VALBEREDNINGEN
Snart är det dags för årsmöte. Valberedningen tar gärna emot förslag från dig
som vill gå in i nya uppgifter i församlingen.
Skulle Du mot förmodan vilja avsäga dig
något uppdrag, vill valberedningen höra
av dig innan årsskiftet. Ordförande i valberedningen är Bo Sävhammar.

Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan
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EKBACKSKYRKANS IBK
Det har varit en händelserik och intensiv höst för innebandyklubben. Det nya herrlaget,
A-laget har startat sitt seriespel med matcher varje helg sedan premiären 26 september. Det är mycket som ska ordnas runt laget och vi har inte fått någon fungerande organisation på plats än, men det tas steg i rätt riktning hela tiden. Ekonomin är också en
stor fråga eftersom herrlaget för med sig större kostnader för klubben. Glädjande är att
många har kommit och
tittat på hemmamatcherna i Sporthallen,
runt 100 personer varje
match, trots att vi inte
lagt några pengar på
annonsering. Vi har
stort behov av personer
som kan hjälpa till vid
hemmamatcherna med
olika uppgifter.
Nytt för i höst är också vårt flicklag födda
02-05. De har fått en mycket bra start
med ca 15 tjejer som kommit igång och
tränat och spelat. Glädjen och entusiasmen har varit stor. Tränare är Cecilia
Blixt och Joakim Eriksson. När laget åkte
iväg till Nyköping på sitt första sammandrag så vann de alla sina tre matcher.
Vårt yngsta lag med spelare födda 08/09
har också spelat sitt första sammandrag
som var hemma i Sporthallen Vingåker.
Det blev ett lyckat arrangemang med
intensiva matcher, mycket folk på läktarna och väldigt duktiga spelare från Ekbackskyrkan. Tränare för laget är Johan Wehlin
och Hans Kauppila.
De andra lagen har också haft fullt upp
med träningar och matcher under hösten.
02/03-laget är i skrivande stund obesegrade i höst efter sex seriematcher och en
träningsmatch. 06/07-laget har spelat sammandrag och vinner oftast sina matcher.
Laget har behov av minst en ny tränare
eftersom Johan Eriksson för tillfället är själv
som tränare och ledare för laget.
Det har varit ett lyft för alla lagen med den
nyrenoverade sporthallen och ett nytt tillbyggt förråd för innebandyklubben.

Be för barnen i våra grupper & deras familjer
och framför allt för våra ledare!
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SCOUTGUDSTJÄNST
Onsdagen 25 november var det gudstjänst med
alla åldrar. De olika grupperna berättade om sin
verksamhet och sjöng och bad tillsammans med
församlingen. Pastor Adam höll en betraktelse
om lönnäsor och senapsfrön och vilken krav det
finns i det lilla obetydliga.
Många föräldrar och anhöriga
deltog. Kvällen avslutades med
fika!

Några ur Äventyrarna berättar om hur de inlett
varje scoutmöte och ansvarat för en samling och
reflektioner kring Bibelns liknelser

BLI STÖDMEDLEM
Innebandyklubben gör ett fantastiskt arbete med många deltagare och engagerade ledare
och föräldrar. Men det kostar också, även om deltagarna står för många kostnader själva
och är flitiga att genom försäljning av kläder, lotter, mm samla in pengar.
Genom att bli stödmedlen kan du på ett enkelt sätt bidra till klubbens verksamhet.
Swisha 125:- till 123 640 11 94 eller betala samma summa till bankgiro:
407-2864.
Som ett tack får du gratis korv med bröd och dricka vid en av klubbens
hemmamatcher.

IBKS HEMMAMATCHER
Söndagen den 20/12 kl. 10.00 sammandrag F 02/05
Söndagen den 20/12 kl. 14.30 EIBK – IFK Gnesta (02/03)
Söndagen den 20/12 kl. 16.00 EIBK – Strängnäs IBF (H3)
Lördagen den 16/1 kl. 17.00 EIBK – Flens IBF (H3)
Lördagen den 30/1 kl. 16.30 EIBK – Mesta IBK (H3)
Lördagen den 6/2 kl. 10.00 sammandrag 06/07
Söndagen den 14/2 kl. 10.00 EIBK – Strängnäs IBK P03 (02/03)
Lördagen den 20/2 kl. 17.00 EIBK – Galagowear FBC Södertälje (H3)
Lördagen den 5/3 kl. 17.00 EIBK – Oxelösunds IK (H3)
Söndagen den 6/3 kl. 13.30 EIBK – Torshälla IBK (02/03)
Lördagen den 12/3 kl. 10.00 EIBK – Mesta IBK/Nyfors IK P03 (02/03)
Söndagen den 27/3 kl. 13.30 EIBK – Flens IBF (02/03)
H3 = Herrar division 3
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Plats
för
adress

Till församlingen
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i
mörkrets land strålar ljuset fram. Så skriver Jesaja i ett av de klassiska
texter som hör till advent och Jul. Att världen är ett mörkrets land kan
man lätt tro när man ser vad som händer. Människor längtar efter en
ljus framtid, efter hopp, efter fred. Tillsammans vill vi i Equmeniakyrkan
bidra till detta. Vi vill peka på Kristus, som är världens ljus, inte bara i
ord men också genom att sprida hopp och ljus där vi kan i både ord och
gärning.
Vi vill fortsatt bidra till ljus, hopp och fred i Syrien och hela Mellanöstern.
Det vill vi också genom pastorsutbildning i Nicaragua, genom att hjälpa
romer inte bara här i Sverige men också i deras hemländer Bulgarien
och Rumänien, genom bibelöversättning för karenerna i Thailand/
Burma men även genom att bokstavligen tända ljus med hjälp av solceller i kongolesiska sjukhus.
Som Jesu efterföljare idag får vi låta vårt ljus lysa i världen. I Equmeniakyrkans vision bekänner vi att vi vill vara en kyrka för hela livet – och för
alla folk – där mötet med Jesus Kristus inte bara förvandlar mig och dig,
utan hela världen!
Mission och bistånd i ord och gärning är vad Equmeniakyrkan arbetar
med i nästan 30 länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och
Europa. Vi arbetar främst via nationella kyrkor, lokala församlingar och
kristna organisationer. Kyrkan har ett unikt nätverk och vi arbetar i förvissningen om att ljuset, Jesus Kristus går före oss ut i världen. Han
säger genom lärjungarna även till oss: ”Såsom Fadern har sänt mig
sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss. Vi får också i år tända ljus på många
sätt och på många platser. Men vi kan inte göra det om vi inte jobbar
tillsammans.
Vi räknar med dig och med din församling i vårt gemensamma arbete.
Var med och Tänd ett ljus!
Lasse Svensson
kyrkoledare

Gerard Willemsen
internationell koordinator
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