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Ekbackskyrkans församling

Equmenia Ekbackskyrkan

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
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643 30 Vingåker

Bankgiro: 624-7027
Bankkonto: Sörmlands Sparbank
82578, 930562509
Swish: 123 268 31 34
Org. nummer: 817606-0229
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se
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E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se
Ordförande:
Else-Marie Lyreborg Olsson
Tel. 070-5405954
E-post: elsemarie.olsson@gmail.com

Pastor:
Adam Harknäs
(t o m 11/6 2017)
Expeditionstid:
tis-tors 9-11 (vanligen)
Tel exp: 0151-51 14 73
Mobil: 076-884 70 64

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

Ordförande:
Olle Olsson, tel 076-133 96 02.
Kanslist:
Lilian Strömberg tel. 0151-51 14 73,

E-post:
adam@ekbackskyrkan.se
Ordförande:
Torsten Lager
Tel: 072-227 10 50
E-post:
torstenlager@telia.com

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se
http://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy

Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 0151-550021
E-post:
birgitta.vr43@gmail.com

Bankgiro: 407-2864.
Swish: 123 640 11 94
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PASTORN HAR

ORDET...

Tack!
Tolv år är en lång tid i mitt perspektiv. För tolv år sedan flyttade Jenny, Josef, Joel och jag till Vingåker och för tolv år
sedan i augusti började jag min pastorstjänst i Ekbackskyrkan. Dessa år är inte bara en lång tid utan också en mycket
betydelsefull period för mig och vår familj. Det är så mycket
som har hänt och som vi har varit en del av i Vingåker och
församlingen. Vad som kan mätas i dagar och år är begränsat. Jag behöver andra mätmetoder för att rätt uppskatta
tiden i Vingåker. Det har för oss varit en tid att slå ner bopålarna, en tid av engagemang och en tid av utveckling och
förändring på många av livets områden. I allt detta har jag
känt en stor trygghet och glädje i att vara en del av Ekbackskyrkans församling.
Jag vill citera Paulus i hans första brev till Timotheos: Jag tackar honom som gett
mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog
mig i sin tjänst. (1 Tim 1:12). Jag vill också tacka Jesus för att han gett mig kraft
under dessa år. När kraften börjat sina har han fyllt på och gett ny inspiration.
Han har också gett tålamod och uthållighet att fortsätta arbeta när det varit motigt. Det förtroende som Jesus ger oss att tjäna honom är en stor ynnest och
ibland svårt att förstå. Vi kan inte bli som Jesus, men han ger oss ändå ett stort
förtroende och använder det vi har för att göra hans gärningar. Jag har också
upplevt ett stort förtroende från er i församlingen och från andra verksamheter
som jag varit ledare för. Jag har inte alltid svarat upp mot förväntningarna men
ändå känt ett stort förtroende från er. Tack!
Nu är det tid för nya uppgifter och utmaningar i Kil och Sannerudskyrkan. Jag
känner förtröstan över att Gud finns med oss även på denna nya plats och vi ska
försöka ta med oss så mycket vi kan av det goda vi fått i Vingåker. Jag är också
glad över att det redan är klart med en efterträdare på pastorstjänsten i Ekbackskyrkan och jag är övertygad om att en spännande tid ligger framför för Ekbackskyrkan. Jag önskar Jonatan Andersson med familj Guds rika välsignelse!
Jag har mycket att tacka för! Den kärlek och omsorg som ni visat mig är få förunnad. Jag har burits av era förböner och fått tagit emot mycket uppmuntran och
hjälp. Jag tackar Gud för er skull och önskar er allt gott i framtiden! Heja Ekbackskyrkan!
Med önskan om Guds kärlek och frid!
Adam Harknäs
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PROGRAM...
JUNI
SÖNDAG 4
10.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

Lars Andersson, Aina Anderssson. Nattvard
Gemensam gudstjänst med Korskyrkan

Adam Harknäs, Gunnel Gustafsson,
konfirmanderna. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 23
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN

TORSDAG 8
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
LÖRDAG 10
18.00 SAMKVÄM

Owe Karlsson
Gemensam gudstjänst med Korskyrkan

SÖNDAG 30
10.00 GUDSTJÄNST

Vi avtackar familjen Harknäs.
Läs mer på sidan 5

Torsten Lager, Gunnel Gustafsson
Gemensam gudstjänst med Korskyrkan

SÖNDAG 11
10.00 AVSKEDSGUDSTJÄNST

Adam Harknäs, Torsten Lager. Sång och
musik. Kyrkkaffe.

AUGUSTI
TORSDAG 3
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
SÖNDAG 6
10.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST

TISDAG 13
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE
SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST

Lennart Andersson

Kristina Färdeman, Örjan Langborg. Kyrkkaffe, församlingsinformation

SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 25
15.00 GUDSTJÄNST I SKOGSHYDDAN

Torsten Lager, Else-Marie Lyreborg Olsson.
Kyrkkaffe.

Tema delande. Torsten Lager. Ta med fikakorg.

SÖNDAG 20
10.00 GUDSTJÄNST

Rut Casserfelt, Örjan Langborg, nattvard.
Kyrkkaffe.

JULI

TISDAG 22
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE
SÖNDAG 27
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 2
10.00 GUDSTJÄNST

Sture Larsson, Torsten Lager, Stina Gustafsson
Gemensam gudstjänst med Korskyrkan

Torsten Lager, Lars Andersson. Kyrkkaffe.

TORSDAG 6
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN

TORSDAG 31
10.45 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Owe Karlsson
Gemensam gudstjänst med Korskyrkan
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PROGRAM...
SEPTEMBER

FACEBOOKSIDA
Nu har Ekbackskyrkan
en egen Facebooksida. Den är ett bra
komplement till vår
hemsida. På Facebook är det lätt att uppdatera med aktuell information. Vi försöker att varje vecka
skriva något om det som händer i
Ekbackskyrkan. I genomsnitt ser mellan
300-400 personer dessa inlägg. Om du
gillar och delar vår sida till dina vänner kan
vi nå ut till ännu fler.

SÖNDAG 3
10.00 VÄLKOMSTGUDSTJÄNST
Jonatan Andersson, Torsten Lager.
Kyrklunch
Läs mer på sidan 8

TORSDAG 7
19.00 BIBELSAMTAL

Fortsatta samtal om Markusevangeliet

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

Rut Casserfelt, Gunne Gustafsson. Kyrkkaffe, församlingsinformation

Pär Lindar

ADAM DRAR VIDARE

TORSDAG 14
19.00 BIBELSAMTAL

Lördag 10 juni har vi avskedsfest för familjen Harknäs, 18:00, till c:a 21:30.
Smörgåstårta och fika serveras . Det blir några lekar,
tipspromenad, plats för de
som vill säga något till Adam eller familjen, avslutas med en andakt.

Fortsatta samtal om Markusevangeliet

LÖRDAG 23
9.00 KVINNOFRUKOST

Pastor och missionär Walla Carlsson från
Karlskrona
Bön före Gudstjänsterna.
I regel varje söndag kl. 9.30, är det samling i
soffrummet till bön inför gudstjänsten.

Anmäla dig senast söndag 4 juni, på lista i
kyrkan eller via
lars.olsson.vingaker@telia.com.

Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet. Läs senare annonsering på hemsidan
www.ekbackskyrkan.se och i predikoturerna.

Avgift för festen: Vuxna 70 kr, skolungdom 35 kr, barn under 7 år gratis.
Även i gudstjänsten på söndagen den 11
juni klockan 10:00 är det tack och avsked
för Adam.

UPPDATERING HEMSIDAN

BESÖK AV
KRISTINA FÄRDEMAN

Under sommaren kommer vår hemsida att uppdateras och få ett nytt
utseende. Det är Equmeniakyrkan
centralt som ger oss möjlighet att
utan kostnad lägga upp vår sida. Nu
har man bytt mall för hur sidorna ser
ut. Det innebär att vi måste göra
vissa förändringar och att kalenderfuktionen inte kommer att vara helt
uppdaterad under sommaren. Adressen kommer att vara den samma:
www.ekbackskyrkan.se
Pär Lindar
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I gudstjänsten 18 juni får vi besök av Kristina Färdeman från
Mariakyrkan i Katrineholm. Kristina har
börjat ett nytt arbete
som samordnare för
migration och asyl i
Equmeniakyrkan.
När Kristina besöker
oss kommer hon
predika och berätta
om sitt nya uppdrag i
Equmeniakyrkan.

ADAM SER TILLBAKA
- Jag har fått mycket kärlek här från församlingen,
omsluten av både förböner och människor som
bryr sig. Det är något jag i hjärtat känner att jag
har haft genom de här åren i Vingåker.
Det vill Adam lägga till innan vi avslutar vårt samtal
om hans tid här i Ekbackskyrkan och Vingåker.
Annars var inte Vingåker ett självklart val
när Adam och familjen kände att de ville
bryta upp från Borås och pastorstjänst
där. Av de förslag på tjänster som han fick
från Missionskyrkan var dock Vingåker
intressant. Magkänslan kändes bra och
det skulle ge en möjlighet att prova något
nytt. Familjen skulle också få komma närmare sina anhöriga.

Tiden i Vingåker
har gett mig
många
erfarenheter
säger Adam.
Vi hoppas
att de inte är
tunga att bära!

Storgatan och soffrummet
gav första intrycken
Första minnet från Vingåker som Adam
har, är när han kom körande på Storgatan
och får en fundering: ”ska jag verkligen
flytta hit?” Första kontakten med styrelsen
i soffrummet är ett annat. Det kändes annorlunda och bra med en sån informell
plats för ett första formellt möte minns
Adam.

Inspirerande att se utmaningar
-Jag var dock inte alls säker på hur det
skulle bli, berättar Adam. Det var först när
hösten börjat som jag kände en övertygelse att här trivs jag, jag landande och
det kändes verkligen bra.
Vad var det som fick dig att landa frågar
jag.

Ett annat starkt minne var när han skulle
provpredika och kom en minut före tio till
en fullsatt kyrka genom stora kyrkporten.

- Tjänsten som församlingsföreståndare
var ny för mig och jag var lite osäker inför
det. Men landade snabbt i det. Det kändes
också bra att tjänsten var 100 % och bara
i en församling på en plats.

-Jag har nog blivit bättre på att hålla tider
nu, menar Adam.

- Jag fick också snabbt god kontakt med
både med församlingsmedlemmar och
andra i samhället. Vi kände oss hemma
och det funkade bra för alla i familjen.
- Det kändes också inspirerande att se
möjligheter och utmaningar
Var det något särskilt som du såg som
utmaningar?
-Det jag gick in med var barn och ungdom
och familjer, det var också det som låg till
grund för att vi startade innebandyklubben. Det fanns stora möjligheter att vara
en kyrka för barn och ungdomar och hela
familjer. Det fanns en potential i det.

Formellt styrelsemöte, informellt i stil och rum
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En tung första höst

Församlingen har vågat pröva olika saker.
även om det är en traditionell församling
där mycket går i kända hjulspår.

- Första hösten innebar också många
tunga saker, flera begravningar och sorgesamtal. Men det innebar också att jag
kom in i alla delar av pastorstjänsten och
kom nära många människor, säger Adam.

Är det nåt du tar med dig till Kil?
- Ja. Just det att våga pröva. Sen har jag
fått så otrolig mycket erfarenheter. möten
med människor i församlingen och i samhället. Det är en stor skillnad när jag kommer till Kil mot när jag kom hit. Nu kan jag
känna en helt annan trygghet.

Ekbackskyrkan har blivit
en kyrka för hela Vingåker
Hur tycker du att Ekbackskyrkan utvecklats under din tid här?

Ge de unga plats och ansvar

- Jag tycker att vi blivit en öppnare församling, mer som en kyrka för Vingåkersborna. Jag kommer ihåg några samtal i
början där man uttryckte att det var ett
stort steg att komma till kyrkan. Det tror
jag har förändrats en hel del. Vi har blivit
en tydligare kyrka i samhället. Både som
en plats, folk hittar hit och är bekväma att
komma till kyrkolokalen, men också som
gemenskap och församling. Fler har fått
kunskap om församlingen, om människorna och en gemenskap som man upplever positiv. Det har spridit sig och utvecklats.

Vad skulle du vilja skicka med till oss?
- Nu kommer ni att få en ung pastor och
pastorsfamilj det känns spännande och
bra. Pastorn är ju inte allt långt därifrån,
men det känns roligt med Jonatan och
Elin. Det finns ju fler unga familjer. Det är
viktigt att de får ta plats och ges utrymme
och ansvar. Det kan bli en nystart i det och
bli något väldigt positivt.
- Sen hoppas jag också på innebandyklubben, att det kan hända bra saker med den.
- Jag hoppas också att integrationsarbetet
kan växa och utvecklas, att församlingen
kan ta till vara på de personer som kommer hit och trivs i kyrkan och behöver få
relationer.

Ett exempel på det, säger Adam, är att
fler människor som inte tillhör kyrkan hör
av sig till honom.

Borde förankrat bättre

En liknande kyrka

Är det något som du skulle velat gjort annorlunda?

Till sist: Vad är det för ställe du kommer
till ?

- En sak är det här med innebandyklubben. Vi startade det som en test. Men vi
borde ha förankrat det på ett annat sätt i
församlingen. Nu har vi gjort det i efterhand men det hade varit lättare om vi
gjort det från början.

Sannerudskyrkan
i Kil är på flera
sätt lik Ekbackskyrkan tror
Adam. Man har
ett starkt barnoch ungdomsarbete, många som
har ett starkt engagemang. Man spelar en
viktig roll i samhället. Man har haft en tuff
period, bl a har man varit utan pastor i två
år. Något Adam ser fram emot är att det
finns fler församlingar i grannskapet, det
är en annan kyrklig geografi.

-Sen har jag säkert gjort en del ogenomtänkt saker. Men man glömmer. Men jag
har lärt mig mycket.

Generös kyrka
som vågar prova nytt
När du kommer till Kil och ska berätta om
vår kyrka, hur vill beskriva oss?
- Som en öppen och generös församling.
En församling som det varit bra att vara
anställd av, även om det kan vara tufft att
ha ett ensamjobb.

- Jag hoppas komma in rätt med ny inspiration och möjligheter att satsa framåt,
avslutar Adam.
Pär Lindar
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NY PASTOR I
EKBACKSKYRKAN.
Söndagen den 3
september har vi
glädje att hälsa
vår nye pastor
Jonatan Andersson med fru Elin
och deras dotter
Nike välkommen.

“Jag såg hur mycket bröd som kastas av
butiker i Gävle. Det kändes så fel då det
finns så många som är hungriga och inte
har möjlighet till att ens ha bröd på bordet.”
Så säger Lasse Wennman som skapade
idén till Matakuten 2013. På ideell basis
började Lasse att köra runt och hämta upp
överbliven mat från butiker i Gävle, för att
sedan dela ut till behövande människor.

Jonatan kommer
under tiden han
arbetar som pastor läsa på THS
(Teologiska Högskolan) i Stockholm för att kunna blir ordinerad som pastor i Equmeniakyrkan. Det betyder att
tjänsten till att börja med är på 75% i församlingen.
Vi ser fram emot en spännande tid där vi
som församling får vara med i utbildningsprocessen för vår pastor. Det är ett annorlunda sätt att rekrytera pastor och
föreståndare på men det är också en
möjlighet att arbeta med församlingsutveckling.

Therese Allard boende i Vingåker kände
Lasse sedan tidigare och hade hört talas
om projektet i Gävle. Therese presenterade detta för några personer här i Vingåker och bjöd in till en samling dit Lasse
Weman kom och berättade. Vi blev några
personer som tog tag i iden och startade
några provveckor. Nu har vi bildat en förening, hämtar överbliven mat hos ICA Cityhallen två gånger i veckan och delar ut till
behövande. Vi får även bröd från en ICAbutik i Katrineholm och ägg från en producent i Julita.

En längre presentation av Jonatan kommer i nästa församlingsblad.
Torsten Lager

PREDIKOHJÄLP
Eftersom vår nya pastor till en början bara
kommer att jobba 75% behöver vi andra
som hjälper oss med predikningar. Vår
tidigare pastor Rut Casserfelt har lovat att
regelbundet ca 1 gång per månad hjälpa
till med detta. Vi räknar också med att
våra egna resurser i församlingen får
tillfälle att predika när Jonatan är ledig.

Sedan några veckor tillbaka träffas vi i
Ekbackskyrkan på onsdagar och fredagar
klockan 15:30 för att sortera och packa
om bröd, frukt, grönsaker och ägg innan vi
c:a 16:30 åker en runda för att dela ut. Vi
åker till några bostadsområden, stannar
bilen och tutar några gånger och så kommer man till våra bilar och får en kasse
med matvaror. Har även några adresser vi
fått genom svensk kyrkan som vi ger till.

FÖRSAMLINGSBOKEN
Utträde

23 april Malte Larsson

Du kan följa vårt arbete via Facebook, sök
efter Matakuten i Vingåker så hittar du vår
sida.

Dop och nya medlemmar
30 april Helena Arnthorsson och
Ali Mehrabi

Lars Olsson
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KYRKOKONFERENSEN
2017

mellan kyrkorna i bygden Vårgårda med
omnejd gick dessa seminarier att genomföras. Logistiken bestod av ”gratis”
buss till mötesplatserna!

Gud gör något nytt – i vår konferens; - i våra församlingar; - i vår
värld; - i mitt liv

Till kyrkokonferensen hade det inlämnats tre! motioner. Det skulle också behandlas en motion från kyrkokonferensen 2016. För att vi skulle ha möjlighet
att sätta oss in i motionerna anordnades
ett samtalstorg där vi fick samtala med
varandra men framförallt med de som
skrivit motionerna. Ett mycket bra sätt att
få fram underlag inför kommande beslut.
Som ex. var Israel – Palestinafrågan
uppe (från 2016). En motion som vållade
mycket samtal och huvudbry. Presidiet
vill ju få fram en skrivning som alla, i alla
fall de flest, kunde ställa sig bakom.

Detta konstaterande och denna bön var
det genomgående temat för årets kyrkokonferens i Vårgårda 24 – 28 maj. En
konferens som andades värme, nyfikenhet, viss otålighet och en framtidstro. Då
vi ju i Equmeniakyrkan har startat MARKUSÅRET började varje morgonbön
omkring något Markusord. Dagarna
präglades annars av förhandlingar och
förhandlingar! Tråkigt? NEJ, mycket
givande och inspirerande. Det är ju här
vi som lokalförsamling får en inblick i
Equmeniakyrkans ”gårdag” men också
den profetiska visionen. ”Gårdagen” var
det traditionella årsmöteskonceptet fram
till beslutet om ansvarsfrihet. Den profetiska visionen manifesterades genom
ordinationen av diakoner och pastorer!
(7 diakoner och 11 pastorer!) samt 5
pastorer/präster från andra trossamfund
vilka önskade gå in i Equmeniakyrkans
församlingsuppdrag.

Inför Markusåret fick församlingen tre ex.
av boken ”Markus runt på 90 dagar”.
Små betraktelser över Markusevangeliet. För församlingens medlemmar? För
utdelning? Låna och läs och kom med
förslag om hur vi skall/kan hantera detta.
Ett förfaringssätt under konferensen var
konsensushanteringen av besluten.
Mycket intressant men lite komplicerat.
Men presidiet var påläst och skötte sig
exemplariskt. Jag tror vi lärde oss också
alltefter som dagarna gick. En tydlig steg
-för-steg hantering i beslutsgången. (för
vår del kanske användbart vid årsmötet
– men tveksamt)

Vi var 600 församlingsombud anmälda.
Det kom 588! Vid de offentliga gudstjänsterna var vi 1 500 till 2 000 gudstjänstfirande! En fantastisk konferenskör
med musiker och solister. Nytt för i år
var att det inte behövde betalas någon
deltagaravgift. I skrivande stund har jag
den uppfattningen att omkostnaderna
täcktes av de insamlingar som gjordes i
gudstjänsterna. (ca 600 000 SEK).

Finns oerhört mycket mer att referera
men då skulle det bli ett eget församlingsblad. Kommer därför att lägga ut lite
material i kyrkan för genomläsning och
som ”blädderexemplar”. Finns det frågor
kanske vi kan utlysa en rapporteringsoch frågestund vid ett kommande församlingsmöte?

Torsdag – lördag fick vi välja att gå på
olika seminarier: Att möta muslimer
(Linda Alexandersson, Leif Carlsson),
När livet stramas åt skärps blicken – om
tro och föräldraskap (Sofia Camnerin),
Unga vuxna i församlingen – Hur är vi en
gemenskap där unga känner sig hemma
och får växtplats? (Maria D Hammar,
Carin Dernulf), Förmedla Guds hopp och
kärlek. Hur skapar vi möten där Jesus
Kristus får förvandla mig, dig och hela
världen? (Sara Mellergård, Pär Alfredsson). Tack vare ett fantastiskt samarbete

Slutsats: Vi borde vara fler från Ekbackskyrkan som åker på kyrkokonferensen i
fortsättningen! NÄSTA ÅR BLIR KYRKOKONFERENSEN I GÄVLE 10-12
MAJ!! Här finns mycket information och
inspiration att få!!
Bosse Sävhammar
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EKBACKSKYRKANS IBK
Säsongen 2016-2017 är avslutad och nu är det en tid av vila för ledare och spelare. Säsongsavslutningen var intensiv med matcher, cuper och avslutningar. 02/03-laget åkte till
Örebro och var med i Örebrocupen. Laget hade en mycket bra helg trots att den tog slut
direkt i slutspelets åttondelsfinal. Tjejlaget åkte till Linköping och var med i Floorball Games. Det var första gången som något av våra lag var med i den cupen. Tjejerna var
mycket nöjda med cupen och det mesta runtomkring. I Katrineholmscupen hade vi tre lag
med från EIBK. Flickor 02-05, pojkar 02/03
och 06/07. 06/07-laget fick tufft motstånd
eftersom de spelade i 05-gruppen, men de
gjorde ändå bra matcher och tyckte att det
var kul.

Efter ett arbete under ganska lång tid så
valdes vid klubbens extra årsmöte 18 maj,
Olle Olsson till föreningens ordförande för ett
år. Tidigare valdes också Hans Kauppila till
sportchef. Vid extra årsmötet valdes även
Åsa Sevefjord in i styrelsen. Torsten Lager
började också i styrelsen som representant
för församlingen.
Paus från cupspel i Örebro

Som ordförande i Ekbackskyrkans IBK
sedan starten vill jag rikta ett stort och
varmt tack till alla som har bidragit till
den verksamhet som varit och som vi
har idag. Det har varit elva inspirerande
år med många barn, ungdomar, ledare,
tränare, styrelse och föräldrar. Jag kommer att se tillbaka på dessa år med stor
glädje och tacksamhet! Lycka till i framtiden!

Avslutning för 02/03-laget

Adam Harknäs

Hela vårt härliga tjejlag

Glada cupdeltagare i Linköping
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EQUMENIA EKBACKSKYRKAN:
Fredagseftermiddagen den 26 maj var det full fart i Säfstaholms Slottspark med många föreningar som visade upp sin
verksamhet.
Equmenia Ekbackskyrkan ”invigde” sin nya beachflagga och
det såg mycket snyggt ut. Vi bjöd alla besökare på Krabbelurer och de fick även genomföra en femkamp för att prova
sina scoutkunskaper.
Det fanns även möjlighet att pyssla med Gott o Blandat eller
att ”hänga” i soffan med Fredagshäng. Dagen var solig och
fin och vi hade många besökare. Dagen avslutades med en
Prideparad genom Vingåkers samhälle, vi tycker det är viktigt
att ställa upp för alla människors lika värde och att manifestera det tillsammans med Vingåkers övriga föreningar.
De olika metodgrupperna har haft sina avslutningar och nu väntar en sommar av vila och
laddning av batterierna för bland annat ledarna.
Vi hade planerat att göra en gemensam aktivitet för Equmenia, IBK och församlingen och
då göra ett läger "Castle Camp" nere vid Säfstaholms Slott. Tanken var att det skulle
finnas möjlighet att sova i militärtält för de som ville och ha olika gemensamma aktiviteter.
Av olika anledningar så blir det inte av nu i augusti som vi hade hoppats men vi gör detta
sommaren 2018 istället så då har ni alla något att se fram mot!!!
Vi vill att ni tar med våra barn, ungdomar och familjer i era förböner. Dessutom är ledarsituationen inför hösten ett stort böneämne! Vi har några ledare som är trötta och funderar
över sina uppdrag. Bed för att det ska bli en positiv lösning för Equmenia Ekbackskyrkan.
Else-Marie Lyreborg Olsson

KONFIRMANDLÄGER
Under Kristi Himmelsfärdshelgen åkte de fem konfirmanderna Asa, Jacob, Emil, Joel och Juho tillsammans med Adam och Gunnel på läger på Kilsbergsgården.
Dagarna var fyllda med olika aktiviteter från frukost
till sena kvällen för att inte säga natten. På förmiddagarna var det undervisning med olika teman som
Jesus, relationer och livet efter konfirmationen. Eftermiddagarna ägnades oftast åt uteaktiviteter. Vi
gjorde bl.a. en korsvandring där ungdomarna fick gå
med förbundna ögon i Jesu fotspår.
Det fanns även tid för lekar, tävlingar och bad. Varje kväll var det kvällsshow med blandade inslag. Det var spex och tävlingar men också lovsång, andakt och bön.
Med hjälp av organisationen ”Open doors”, som arbetar för förföljda kristna, genomfördes en realistisk övning sent en kväll. Det gick ut på att visa hur det kan gå till när kristna
förföljs för sin tro ute i världen.
En stund varje dag gavs tillfälle till egen tid med Gud, Vi fick ett bibelord att fundera kring
i ensamhet. Som avslutning firade vi gudstjänst på söndagen. Lägret gav oss många nya
kontakter och massor av fina minnen.
Gunnel Gustafsson
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Plats
för
adress

Bön
Tack, gode Gud, för jorden
denna pärla i universums oändlighet.
Tack för sjöar och hav,
skogar och öppna landskap,
blommande ängar
och jordens rika djurliv.
Du ger oss uppgiften att vårda världen.
Lär oss att vi människor ingår i en helhet
där du skapar allting.
I Jesu Kristi namn.
Amen.
Per Harling
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