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PASTORN HAR ORDET...
RÄTT TILL TRO
Våra vänner i församlingen från Iran och Afghanistan vet att rätt till
tro inte är någon självklarhet. I Iran kan kyrkan inte leva öppet och
i Afghanistan är det förenat med livsfara att bekänna sin kristna
tro. Kristna förföljs, fängslas och torteras i dessa länder. Enligt
World Watch List som organisationen Open Doors gör varje år ligger Afghanistan på plats 2 och Iran på plats 5 av länder i världen
där det är svårt att uttrycka sin kristna tro. Men det är inte bara i
dessa länder som möjligheten att uttrycka sin tro är kringskuren. Faktum är att tre
av fyra människor i världen inte kan uttrycka sin tro fritt.
Temat för årets insamling till det internationella arbetet i Gemensam Framtid är
Rätt till tro. Många av våra systerkyrkor och samarbetspartners i andra delar av
världen kämpar med svårigheter att kunna uttrycka sin tro fritt. Insamlingen som
sträcker sig från första advent till trettondagen blir ett stöd till rätten att tro hos dessa kyrkor och partners. Det handlar lika mycket om att uppmärksamma bristen på religionsfrihet som att ge ett
ekonomiskt stöd.
Vi närmar oss jul och förbereder oss för att fira Jesus födelse. Rätten till tro vid
Jesus födelse var inte heller självklar. Att tro på en kommande Messias och bara
misstanken att denna Messias och kung skulle ha fötts i Betlehem, fick Josef,
Maria och den nyfödde Jesus att fly till Egypten. Kung Herodes hade fått uppgifter från några stjärntydare att en kung hade fötts i trakten kring Jerusalem. Herodes kallade till sig översteprästerna och de sade till Herodes att Messias skulle
födas i Betlehem. Herodes kände sig hotad och bestämde sig för att döda detta
barn.
I vår trygga del av världen har vi rätt att tro. Våra förfäder och mödrar fick kämpa
för sina liv för den rätten. Men vad gör vi med vår rätt att tro? Är vi tacksamma för
den och använder vi den för att berätta om att en frälsare blivit född? Tron är ingen självklarhet för många människor i vårt land trots att alla har rätt till tro. Låt
denna jul bli ett tillfälle för dig att dela med dig av din tro.
Jag önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
DECEMBER

JANUARI

SÖNDAG 2
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

TISDAG 1 NYÅRSDAGEN
18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

Henrik Örnberg, Adam Harknäs, adventskör, söndagsskola, kyrkkaffe.

I Ekbackskyrkan.

SÖNDAG 6, TRETTONDAGEN
16.00 JUL OCH MISSIONSFEST

ONSDAG 5
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP
Luciafirande, servering.

Ulrika o Henrik Örnberg berättar om mission i Indien, missionsinsamling, julgröt.

LÖRDAG 8
15.00 JULMARKNAD.

TORSDAG 10
ANDAKT

Se mer info sid. 11

10.45 Humlegården

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Lennart Andersson, nattvard, kyrkkaffe.

Adam Harknäs, nattvard, församlingsinformation, kyrkkaffe.

TORSDAG 13
ANDAKT

14-20 JANUARI
EKUMENISKA BÖNEVECKAN
”VAD BEGÄR GUD AV OSS?”

10.45 Humlegården

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

MÅNDAG 14
12.00 LUNCHBÖN

Henrik Örnberg, besök av
Gidioniterna, kyrkkaffe.

I Västra Vingåkers kyrka

TISDAG 15
12.00 LUNCHBÖN

TORSDAG 20
19.00 JULKONSERT

I Korskyrkan

Julkonsert se sidan 6.

ONSDAG 16
12.00 LUNCHBÖN

FREDAG 21
19.00 JULKONSERT

I Korskyrkan

Julkonsert se sidan 6

TORSDAG 17
12.00 LUNCHBÖN

LÖRDAG 22
16.00, 19.00 JULKONSERT

I Ekbackskyrkan

Julkonsert se sidan 6.

FREDAG 18
12.00 LUNCHBÖN

TISDAG 25, JULDAGEN
7.00 JULOTTA

I Ekbackskyrkan

Adam Harknäs, insamling till
mission i andra länder,

LÖRDAG 19
9.00 BÖNEFRUKOST I RETREATANDA

SÖNDAG 30
10.00 JULSÅNGSGUDSTJÄNST

I Österåkers församlingshem. (9.00 - 12.00)

18.00 BÖN OCH LOVSÅNG

Henrik Örnberg.
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I Ekbackskyrkan

PROGRAM...
SÖNDAG 20
10.00 GUDSTJÄNST
I Västra Vingåkers kyrka, kyrkkaffe.

SÖNDAG 17
17.00 GUDSTJÄNST MED VÅRA
KÄNDA OCH OKÄNDA PSALMER

18.00 KONSERT MED CAN´T STOP

Henrik Örnberg, Lars Olsson, kyrkkaffe.

Gospelkören Can´t Stop från Odensbacken. I Korskyrkan, servering.

SÖNDAG 24
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 27
10.00 GUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Else-Marie Lyreborg Olsson, sång av Ulrika och Patrik Janerin,
kyrkkaffe.

Johanna Lindar, Henrik Örnberg, sång av
John Lindar, kyrkkaffe.

14.15 CAFÉ HUMLAN
Humlegården

TISDAG 29
18.30 ÅRSMÖTE

17.00 RO I SJÄLEN
Nattvardsandakt.

Årsmöte för Ekbackskyrkans Ungdom.

MARS

FEBRUARI

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST, ÅRSMÖTE

Henrik Örnberg, Adam Harknäs, sång av
ungdomskör från Linköping. Kyrkkaffe, insamling till diakon och pastorsutbildningen

Adam Harknäs, Henrik Örnberg, kyrklunch
och församlingens årsmöte.

ONSDAG 6
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

ONSDAG 6
14.00 ÖPPEN GEMENSKAP

PRO-sångarna, servering.

Johan Pedersen visar bilder från Norge,
servering.

TORSDAG 7
ANDAKT

TORSDAG 7
ANDAKT

10.45 Humlegården

10.45 Humlegården

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 10
10.00 ALPHAGUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Carin Klintemyr, nattvard,
hembjudarfika.

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson, sång
av Madelene Fredriksson och Andrej
Dashko, kyrkkaffe.

TISDAG 12
19.00 DIAKONALT SAMTAL
Se sid. 7

LÖRDAG 16
17.00 ANNIKA ÖSTBERG

ONSDAG 13
18.00 VKR ÅRSMÖTE

Föreläsning med Annika Östberg, se sid 6.

I Västra Vingåkers kyrka

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 16
9.00 KVINNOFRUKOST

Henrik Örnberg, Örjan Langborg, sång av
fam. Löfving, nattvard, kyrkkaffe.

Anna Thornell, "Från mörker till ljus" - om
att hamna i utbrändhet och vägen tillbaka,
se sidan 7.
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Vi reserverar oss för ändringar i programmet, läs senare annonsering

SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...

Torsdag 20 dec19:00. Fredag 21 dec19. Lördag16 och19
Var inte orolig - det blir Julkonsert även detta år. Mia Poppe, Niclas Strand, Thomas och
Johanna Widén återkommer som en trygg stomme i konserten. I år har de hjälp av sina
barn och en kör. Våra pastorer är också med. Programmet innehåller julstämning, glädje,
sånger med en blandning från ”Nu är det jul igen” till ”O Helga Natt”.
Biljetter kommer att finnas för förköp på biblioteket och OKQ8. Missa inte denna möjlighet
och glöm inte att köpa biljett i god tid så att du säkert får plats.
Entré 150 kr, skolungdom 75 kr.

LIVSRESAN - OM ÖGONBLICK SOM FÖRÄNDRAR LIVET
Föreläsning med Annika Östberg, lördag 16 mars, klockan 17.00.
”Ögonblicksval i livet kanske inte verkar livsavgörande – men är det. Varje val, varje handling,
stora som små, bär med sig konsekvenser. De
val jag gjort i mitt liv har skapat svallvågor som för
evigt berör mitt livs hav. Att stå öga mot öga med
detta faktum är både en djupgående och skrämmande upplevelse. Men att bli medveten är också
att ta ansvar, att lära sig att tänka i termer av vilka
effekter även den minsta handling kan få.”
Annika Östberg har suttit i amerikanskt fängelse i
28 år, dömd för mord, även om hon själv bara var
närvarande vid mordtillfället. 2008 överflyttades
hon till Sverige och i maj 2011 blev hon frigiven.
Foto och ©: Björn Henriksson Björnbild

Information om biljetter kommer senare.
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Lars Olsson

SPECIELLA PROGRAMPUNKTER...
EKUMENISKA BÖNEVECKAN, 14-20 JANUARI
”Vad begär Gud av oss?” är frågan som ställs till oss i
den ekumeniska böneveckan i januari. Det är den
kristna studentrörelsen i Indien och Indiens kristna råd
som har förberett materialet till ekumeniska böneveckan. I Vingåker kommer vi ha olika bönesamlingar och
gudstjänster hela veckan i våra olika kyrkor. Måndag till
fredag blir det lunchbön varje dag kl. 12.00. På lördagen kommer vi upprepa bönefrukosten som vi prövade
förra året och som var mycket uppskattad. I år kommer
bönefrukosten vara i Österåkers församlingshem. Lördag kväll samlas vi för bön och lovsång i Ekbackskyrkan. Söndag kl. 10 firar vi gudstjänst i V. Vingåkers
kyrka och på kvällen avslutas böneveckan med en konsert i Korskyrkan med gospelkören Can´t Stop. Varmt
välkommen att delta i den ekumeniska böneveckan!
Adam Harknäs

JUL O MISSIONSFEST
SÖNDAG 6 JANUARI

DIAKONALT SAMTAL
TISDAGEN 12 FEBRUARI

På trettondagen har vi en både viktig och
trevlig samling att se fram emot. Vi kommer att få lyssna till Ulrika och Henrik Örnberg som berättar om deras resa till Indien. Under kvällen görs en insamling till
mission i andra länder och vi får även tillfälle att umgås runt grötborden.

Ett av kyrkans viktigaste arbete är det diakonala arbetet, alltså det sociala arbetet i
kyrkan. I samband med 2012 års riktlinje
framkom det önskemål om diakonala
grupper. Alltså grupper som tänker kring
besök av äldre, arbete med asylsökande
och sociala frågor i allmänhet. Vi inbjuder
därför alla som är intresserade till en kväll
då diskuterar dessa frågor. Tillsammans
får vi fundera hur vi kan gå vidare på
bästa sätt.
Henrik Örnberg

KVINNOFRUKOST, LÖRDAG 16 FEBRUARI
Gäst: Anna Thornell.
Tema: ”Från mörker till ljus”

"Från mörker till ljus" med underrubriken - om att hamna i utbrändhet och vägen tillbaka. Anna Thornell, pastor och samtalsterapeut på kristen grund, ger en personlig berättelse om
hur kris och mörker vändes till ljus och hopp.
Välkommen till en morgon med guldkant.
Avgift 60 kr, ingen anmälan
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SPECIELLA PROGRAMPUNKTER, INTERVJU...
ÖPPEN GEMENSKAP

INTERVJU MED LENNART
HALVARDSSON

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

ONSDAG 6 MARS KL. 14.00

Lennart Halvardsson var
en av deltagarna i årets Alphakurs. Jag är
därför lite nyfiken på vad han
tyckte om kursen.

Johan Pedersen visar bilder från Norge,
servering.

Lennart, vad är
en Alphakurs?

Alltid servering med hembakat bröd!

Det är att lära sig om kristendom. Att försöka att se och lära sig vad Kristendom är
för något. Vad det betyder att vara kristen.

ONSDAG 5 DECEMBER KL. 14.00
Lucia med barn från förskolan, servering.

ONSDAG 6 FEBRUARI KL. 14.00
PRO-sångarna från Vingåker, servering.

Hur upplevde du kursen?

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 3 FEBRUARI

Det var intressant. Jag fick lära mig en hel
del. Jag fick lära mig att det är inte så
dumt att vara kristen. Att förlita sig på att
det finns någonting som alltid står nära
en.

”Nåja, vad är väl ett årsmöte - dötrist,
långtråkigt.. eller... ”.
Jag påstår inte att man kan jämföra ett
årsmöte med en ”bal på slottet”. Det jag
menar är att årsmötet inte behöver vara
dötrist, i alla fall inte hela tiden. Men viktigt
är det. Vi behöver stanna till och fundera
över året som gått, tillsammans bestämma om det är något särskilt vi vill inrikta oss på för det kommande året. Riktlinjer för året brukar vi kalla det.

Vad var det bästa med Alpha?
Det är diskussionerna i gruppsamtalen.

I styrelsen har vi haft en hemläxa, ”Vad
har du för drömmar om församlingen för
nästa år”. Drömmar och riktlinjer är inte
samma sak, men vi vill se om vi har några
gemensamma drömmar om församlingen
och ur det formulera riktlinjer. Vi vill gärna
att du också delar med dig av dina drömmar och förhoppningar om vägen för Ekbackskyrkan under 2013. Vi kommer att
prata mer om det vid något kyrkkaffe. Ta
det du också som en hemläxa. Dröm och
dela med dig.

Vad tänker du om Gud idag?

Varför tycker du att man ska gå en Alphakurs?
För att få insikt om hur det är att vara kristen. För att komma någonstans i livet. För
att fundera om hur man ser på sig själv
och kristendom.
Jag tror inte på Gud men jag har större
förståelse att det finns folk som tror. Jag
kan förstå detta med att människor kan
förlita sig helt på Gud.
Idag så är Lennart med i Beta-kursen som
är fortsättningen på Alpha. Där läser vi
just nu 100 dagar med Jesus av Niklas Piensoho.
Henrik Örnberg

Lars Olsson
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INFORMATION MM...
REGION SVEALAND

RÄTT TILL TRO

INSAMLING TILL
INTERNATIONELLT ARBETE

I juni förra året bildades den nya kyrkan
med arbetsnamnet Gemensam Framtid.
Sedan dess har det arbetats intensivt för
att forma denna nya kyrka. Lördagen 24
november var det dags att bilda den nya
regionen. Jag själv och vår ordförande
Lars Olsson var på plats i Betelkyrkan i
Örebro för att vara med om detta bildande
tillsammans med många andra från Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län
och Södermanlands
län. Den nya regionen kommer bestå av
134 församlingar och
ledas av en regional
kyrkoledare tillsammans med ett förtroenderåd där varje
församling har en representant. Hur detta
ska fungera är fortfarande ganska oklart
men nu har ett viktigt
steg i formandet av
region Svealand tagits.

Många människor i världen lever i länder
där man inte får uttrycka sin tro fritt. Där
minoriteter diskrimineras, hotas och förföljs. Gemensam Framtid har systerkyrkor som vet vad det här handlar om. I vår
insamlingskampanj Rätt till tro till det internationella arbetet vill vi stötta våra partners kamp för religions- och övertygelsefrihet. I Ekbackskyrkan kommer vi göra
insamlingar på Julottan och på Jul och
Missionsfesten på trettondagen. Det går
också bra att skicka in en gåva till Gemensam Framtids bg 317-4615 från första
advent till trettondagen. Var med och stöd
arbetet för rätt till tro!
Adam Harknäs

Adam Harknäs

LEDIGHET
PROGRAM VIA E-POST

Adam Harknäs är ledig:

Du som vill ha programbladet skickat till
dig via e-post. Skriv ett mail med denna
önskan till kontakt@ekbackskyrkan.se.

15-16 december
26-27 januari
16-17 februari
16-17 mars
Henrik Örnberg är ledig:
22-24 december
12-13 januari
9-10 februari
9-10 mars
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EKBACKSKYRKANS IBK
Så har innebandyn kommit halvvägs in i sina serier och sammandrag. Med ett gott resultat. Spelare och ledare är taggade både på match och träning. Vi har nu dragit igång ett 06 lag som i dagsläget tränas av Adam. Letande av tränare fortgår både till -06 och -00
laget.
Här är de olika lagens hemmamatcher för våren i Vidåkershallen:
P 00-01
Söndagen den 13/1 kl. 16.30 EIBK-Nykvarn
Lördag den 9/2 kl. 15.30 EIBK – Torshälla P01
Söndagen den 3/3 kl. 16.30 EIBK – Torshälla
Lördagen den 16/3 kl. 14.30 EIBK – Flen
P 02-03
Lördagen den 9/2 kl. 09.45 Sammandrag

Tack för matchen vid
sammandrag i Vidåkershallen 21 oktober.

EKBACKSKYRKANS UNGDOM
TONÅRSLÄGER

ÅRSMÖTE

XL-2-6 januari
Tonårsläger på Hjälmargården för gymnasieelever och uppåt. Kostnad 820 kr. Anmäl på lägerliv.se innan 4 december.

Tisdagen 29 januari kl. 18.30
Kom och var med och diskutera framtiden
i Ekbackskyrkans ungdom. Gott fika utlovas.

Vinterchili-20-24 februari
För åk. 7-9 på Hjälmargården. Kostnad
750 kr. Prata med Henrik Örnberg om du
vill åka med.
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EKBACKSKYRKANS UNGDOM
HÖSTEN I EKBACKSKYRKANS UNGDOM
Det har varit en spännande höst i Ekbackskyrkans ungdom. Under året har vi talat mycket med barnen i Äntligen onsdag om vikten av att hjälpa varandra. I och med detta tog
barnen på sig ansvaret med ett Fadderbarn. Han heter Calma, Mark Alrei Gonzales. Han
är 5 år och bor på Filipinerna. För de pengar vi samlar in får Calma gå i förskolan, han får
ett rejält mål mat per dag, kläder, sjukvård och tandvård. Barnen samlar in pengar en
gång i månaden.
Under hösten har vi även haft Indien som tema eftersom ledarna
Ulrika och Henrik skulle åka dit. Vi
har talat om Indien och under
gudstjänst med alla åldrar så samlade vi in nästan 3000 kr till ett
barnhem i Indien. Ekbackskyrkan
hade också lovat att dubbla barnens insamling. Detta innebär att
Ulrika och Henrik kunde överlämna
47 000 rupier (6000 kr) till barnhemmet Pandita Ramabai Mukti
Mission i Indien. Där kommer
pengarna gå till deras utbyggnad
av skolan.

JULMARKNAD FÖR STORA OCH SMÅ!
LÖRDAGEN DEN 8 DECEMBER.
STORSTUGAN
KL.15.00-17.30
Adventsfika
Barntombola
Vuxentombola
Lotterier
Chokladhjul

LILLSTUGAN
KL.15.00-17.30
”Kreativ juloas”
Tillverka julklappar
Få dina naglar målade
Fiska i fiskdammen
Och lite annat pyssel

UTANFÖR
Kl.15.00-17.30
Korv med bröd
Glögg

Du kan under eftermiddagen fram till 16.30 önska sånger från Jukeboxen.
16.30 Sånger från Jukeboxen
17.30 Lotteridragning
18.00 Luciatåg
Alla intäkter går till Ekbackskyrkans ungdom
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Plats
för
adress

Mia Poppe, Niclas Strand, Thomas &Johanna Widén
Oskar, Felicia & Filip Widén, Hanna Strand & Tuva B Poppe
WM-kören

Ekbackskyrkan i Vingåker
Torsdag 20 dec kl. 19.00
Fredag 21 dec kl. 19.00
Lördag 22 dec kl. 16.00 och 19.00
Inträde Vuxna 150 kr. skolungdom 75 kr. Förköp på biblioteket och OKQ8
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