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Gemenskapsdag

Ekbackskyrkans församling

Equmenia Ekbackskyrkan

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
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

Bankgiro:5360-5903
E-post: equmenia@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se
Ordförande:
Else-Marie Lyreborg Olsson
Tel. 070-5405954
E-post: elsemarie.olsson@gmail.com

Pastor:
Jonatan Andersson

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,

Mobil: 076-884 70 64
E-post: jonatan@ekbackskyrkan.se
Expeditionstid: tis 9-11
Tel exp: 0151-51 14 73
Ordförande:
Torsten Lager
Tel: 072-227 10 50
E-post:
torstenlager@telia.com

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se
http://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy
Bankgiro: 407-2864.

Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 0151-550021

Swish: 123 640 11 94
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PASTORN HAR ORDET...
Vart är vi på väg?
För snart ett år sedan flyttade jag och min familj hit till Vingåker. Det har varit
ett spännande och lärorikt år på många sätt och vis. Jag är tacksam för den
varma famn jag har fått uppleva från er som församling.
Under året som gått har jag funderat mycket på församlingen. Som ny pastor har
jag velat lära mig mer om församlingens historia. Vart kommer vi ifrån? Vad är
det som har format församlingen till att vara där den är idag? Jag har också funderat på vart vi är på väg. Vart vill vi som församling och vad drömmer vi om?
Under sommaren som kommer får vi möjlighet att stanna upp och pausa en
stund från allt det som pågår i vår vardag. Sommaren är i bästa fall en stund för
vila och återhämtning. För många infinner sig ett avbrott från allt det som annars
rullar på – jobb, aktiviteter och samlingar av alla dess slag – och utrymme ges
för att stanna upp en stund och vila. För många är det en välbehövlig vila efter
en termins arbete och engagemang.
I styrelsen har vi också börjat fundera på församlingens framtid och vart vi vill
som församling. Vi har bestämt oss för att börja arbeta med en femårsplan.
Alltså, vart vill vi som församling vara om fem år? Hur vill vi att församlingen
ska se ut? Dessa tankar vill jag också skicka med dig inför sommaren. I avbrottet från det som vanligtvis rullar på under terminerna får du en möjlighet att
stanna upp och fundera på vart du vill att församlingen ska vara om fem år. Hur
vill du att församlingen ska se ut? I höst kommer vi att påbörja det gemensamma
arbetet med femårsplanen, ett arbete som involverar hela församlingen.
I sitt brev till församlingen i Korinth skrev Paulus: ”Jag har målet i sikte när jag
löper, och jag slår inte i luften när jag boxas” (1 kor 9:26). Paulus hade ett tydligt mål i sikte i sitt arbete, han visste vart han var på väg. Han visste hur viktigt
målet var för honom för att röra sig i rätt riktning, för att inte boxas blint i luften.
Detta är något som vi får ta med oss in i vårt arbete, att formulera tydliga mål
kring vart vi ska så att vi löper åt det håll vi vill. Långsiktiga mål hjälper oss
också att tänka större och vidare kring församlingens framtid.

Glad sommar!
Jonatan
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PROGRAM...
JUNI

JULI

LÖRDAG 2
9.00-11.00 FÖRSAMLINGSFRUKOST

SÖNDAG 1
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN

Vi firar gudstjänsten tillsammans med Korskyrkans församling

Undervisning och församlingsmöte.

TISDAG 3
11-14 MÖTESPLATSEN

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

Ekbackskyrkan ansvarar för Mötesplatsen. Läs
mer på sidan 7

Jonatan Andersson, Inger Wetter, Ulrika
Janerin, Patric Janerin. Nattvard. Kyrkkaffe.

TORSDAG 5
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST

TORSDAG 7
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA
SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

Jonatan Andersson, Gunnel Gustafsson. Nattvard.
Vi firar gudstjänsten tillsammans med Korskyrkans församling

Helena Arnthorsson, Örjan Langborg. Sång
av ungdomar. Kyrkkaffe

TISDAG 12
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSEN
TORSDAG 14
12.00 LUNCHANDAKT MED SOPPA
SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST

EKUMENISK VECKA PÅ
HJÄLMARGÅRDEN
TISDAG 10
21.00 kvällsandakt
ONSDAG 11
21.00 KVÄLLSANDAKT
TORSDAG 12
21.00 KVÄLLSANDAKT
SÖNDAG 15
11.00 GUDSTJÄNST

Jonatan Andersson, Else-Marie Lyreborg
Olsson. Kyrkkaffe.
Församlingsinformation

TISDAG 19
11-14 MÖTESPLATSEN

Ekbackskyrkan ansvarar för Mötesplatsen.
Läs mer på sidan 7

Ma Oftedal. Sång: Elin och Jonatan Andersson
Buss avgår från V Vingåkers kyrka kl
10.00 och vidare över Österåkers kyrka
till Hjälmargården. Åter kl 13.00

SÖNDAG 24
11.00 GUDSTJÄNST PÅ HJÄLMARGÅRDEN

Daniel Wiklund
Gemensam samåkning, samling vid Ekbackskyrkan kl 10.30. Läs mer på sidan 7

TISDAG 26
11-14 MÖTESPLATSEN

Ekbackskyrkan ansvarar för Mötesplatsen.
Läs mer på sidan 7
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PROGRAM...
SEPTEMBER
LÖRDAG 1
10-16 INSPIRATIONSDAG FÖR
STYRELSEN.

SÖNDAG 22
10.00 GUDSTJÄNST

Lars Andersson, Aina Andersson, Josef
Lundberg.
Vi firar gudstjänsten tillsammans med Korskyrkans församling

Ingvar Andersson.
Läs mer på sidan 8

SÖNDAG 2
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

SÖNDAG 29
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN

Jonatan Andersson. Emma Isacsson.
Picknickkyrkkaffe i Tennisparken
Läs mer på sidan 7

Vi firar gudstjänsten tillsammans med Korskyrkans församling

TORSDAG 6
LUNCHGEMENSKAP 12-14

AUGUSTI

Torsten Lager, Jonatan Andersson

TORDAG 2
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
SÖNDAG 5
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 8
9-11 FÖRSAMLINGSFRUKOST

Gemenskap, undervisning och förhandlingar.

Örjan Langborg

SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST
SÖNDAG 16
GEMENSKAPSDAG PÅ HJÄLMARGÅRDEN

SÖNDAG 12
10.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST
Else-Marie Lyreborg-Olsson.
Läs mer på sidan 8

FREDAG 17
17.30 KÖRÖVNING
SÖNDAG 19
10.00 GUDSTJÄNST

Läs mer på sidan 8

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

Stina och Samuel Gustafsson, Lars Andersson, Kerstin och Lennart Andersson

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

FREDAG 24
17.30 KÖRÖVNING
LÖRDAG 25
KYRKAN UTHYRD
SÖNDAG 26
10.00 UPPTAKTSGUDSTJÄNST

Jonatan Andersson, Torsten Lager, kören.
Nattvard. Kyrkkaffe

TISDAG 28
14.00 TANTLUNK
TORSDAG 30
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
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DET HÄNDER MYCKET I EKBACKSKYRKAN:
. HÄR ÄR NÅGRA BILDER FRÅN DET ÅR SOM GÅTT.

Sopplunch
Tantlunk

Fredagshäng fixar kyrkkaffe

Öppen gemenskap

Gudstjänst

Kvinnofrukost
Söndagsskola

Ny pastor
1:a advent
Renoverad entré
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EKUMENISK
FAMILJEGUDSTJÄNST
2 SEPTEMBER

GUDSTJÄNSTER
PÅ HJÄLMARGÅRDEN
Under sommaren firar vi flera gudstjänster på Hjälmargården. På söndagen i
midsommarhelgen, den 24/6, deltar vi i
gudstjänsten som Hjälmargården själva
arrangerar. I gudstjänsten, som börjar kl
11, blir det predikan och sång av Daniel
Viklund.

Söndagen den 2 september firar vi ekumenisk familjegudstjänst i Ekbackskyrkan.
Gudstjänsten kommer att präglas av barnens och ungdomars plats i Gudstjänsten
som också medverkar med sång och musik.

Under vecka 28 anordnar Vingåkers
kristna råd, tillsammans med Hjälmargården, en ekumenisk vecka på Hjälmargården. Under tre kvällar firas kvällsandakter
och på söndagen den 15 juli kl. 11 firar vi
gudstjänst tillsammans.

Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans i
Tennisparken där det också kommer finnas möjlighet att delta i några aktiviteter.
Ta gärna med dig en picknickstol eller filt
till kyrkan den här söndagen.
Vid dåligt väder fikar vi inomhus i Ekbackskyrkan.

MÖTESPLATSEN
Under tre tisdagar i sommar har Ekbackskyrkan ansvar för Mötesplatsen som är
en träffpunkt för flyktingar i Vingåkers
kommun. Vi kommer att ha öppet mellan
kl. 11-14 tisdagarna 19/6, 26/6 och 3/7.
Om du vill vara med och koka kaffe, servera fika eller möta människor är du varmt
välkommen att vara med. Anmäl ditt intresse till Jonatan.

GEMENSAM
STÄDDAG I KYRKAN

EKUMENISK
HÖSTKONFERENS

Lördagen den 21 april hade vi en gemensam städdag då ett helt gäng glada medlemmar storstädade kyrkan.

Den 20-21 oktober arrangerar Ekbackskyrkan, i samarbete
med Vingåkers
kristna råd, årets
ekumeniska höstkonferens. Konferensen kommer att hållas i Ekbackskyrkan
och vi kommer att få
besök av Joakim
Hagerius som är
opinionsredaktör på tidningen Dagen och
tidigare pastor och föreståndare i Saronkyrkan i Göteborg. Joakim kommer att
hålla i en samling på lördagskvällen samt
predika i söndagens gudstjänst.

Kerstin Andersson som ansvarade för
dagen skriver:

Ett stort TACK till alla
som kom till städdagen i kyrkan den 21
april.
Roligt att vi blev så
många och fick så
mycket gjort..
Kerstin
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GEMENSKAPSDAG PÅ
HJÄLMARGÅRDEN

SAMTAL OCH
UTVECKLINGSDAG FÖR
STYRELSEN

Söndagen den 16 september har vi som
församling, tillsammans med Equmenia,
en gemenskapsdag på Hjälmargården. Vi
kommer att börja dagen med att fira gudstjänst tillsammans varpå det blir gemensamma aktiviteter och tid för att umgås
med varandra. Håll utkik efter mer info och
anmälan på hemsidan och Ekbackskyrkans facebooksida.

Vad innebär det att leda Guds församling?
Vilket ansvar har jag som styrelsemedlem?
Hur kan jag utveckla mitt arbete? Vad
förväntar sig församlingen av styrelsen?
Detta är några av de frågor och samtal
som styrelsen haft under denna vårtermin.
För att få hjälp att gå vidare och utvecklas
har vi bjudit in ett styrelseproffs, nämligen
Ingvar Andersson Göteborg. Ingvar har
mångårig erfarenhet av styrelsearbete och
ledarskapsutveckling både inom den
kristna församlingen och näringslivet.

KONFIRMATION
HÖSTEN 2018
I höst kommer vi att starta en konfirmationsgrupp i Ekbackskyrkan. Konfirmationen riktar sig till dig som går i årskurs 8 och
är en grundkurs i kristen tro anpassad för
tonåringar. Oavsett hur mycket eller hur lite
du vet sedan innan om kristen tro finns det
alltid mer att upptäcka. En stor del av
undervisningen sker i samtalet i mindre
grupper, där det är högt i tak och alla åsikter får uttryckas. Man behöver inte vara
döpt eller kristen för att vara med, utan
närvaro är det enda kravet. Genom konfirmationen vill vi hjälpa dig att fundera på
livets frågor

Vi ser fram emot denna dag som blir
LÖRDAGEN DEN 1.9 kl. 10.00 - 16.00.

ALLSÅNGSGUDSTJÄNST
Söndagen den 12 augusti blir det en
Allsångsgudstjänst i Ekbackskyrkan.
Vi kommer att sjunga sånger och psalmer
tillsammans, och det blir en kompgrupp
som leder detta.
Har du en önskesång/psalm som du vill
att vi ska sjunga? Då vill jag även att du
säger några ord (eller skriver på en lapp)
om vad sången har betytt/betyder för dig
så blir detta en ”delande-gudstjänst” som
vi gör tillsammans.
Hör av dig med ditt bidrag till Else-Marie
senast den 1 augusti.

”Vem är jag? Vad tror jag på? Vad är meningen med livet?”.
På Ekbackskyrkans hemsida finns länk till
anmälningsblankett.
Jonatan Andersson

LEDIGHET

HÅLL DIG UPPDATERAD

Jonatan Andersson har semester: vecka
30 till och med vecka 33

För att hålla dig uppdaterad om vad som
händer i i Ekbackskyrkan så rekommenderar vi dig att följa oss på vår Facebooksida, Instagram eller vår hemsida
www,ekbackskyrkan.se

Lilian Strömberg har semester: vecka 29
till och med vecka 32

FÖRSAMLINGSBOKEN
Barnvälsignelse:
Maya Hernvald, dotter till Cecilia och Tobias Hernvald.
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KYRKOKONFERENS 2018
”ETT I KRISTUS - EN KYRKA FÖR ALLA”
Årets kyrkokonferens anordnades i Gävle 10-12 maj. Vi hade äran att få vara med
och representera Ekbackskyrkans församling. Vi fick tre varma, spännande och
intressanta dagar fyllda med goda samtal. Resan var lärorik. Mötet med andra ombud och deltagare, förhandlingar och seminarier lärde oss mer om Equmeniakyrkan, en kyrka vi är glada och stolta att vara en del av.
Till årets förhandlingar hade många motioner skickats in för behandling. Motionerna spände över många ämnen och därmed samtalen och diskussionerna som
följde med dem. Att bredd i samtalen
kunde nås var även tack vare att beslut i
förhandlingarna sedan ett år tillbaka fattas
enligt konsensusmetoden.

Kristus- en kyrka för alla. Vi upplever konsensusmetoden som positiv och skulle
gärna ta med oss delar eller hela den till
våra församlingsmöten och årsmöte i Ekbackskyrkan.
Ett ytterligare glädjeämne under konferensen var att vi var flera deltagare och ombud under 40 år. Dock behöver vi bli fler,
vi under 40, för att säkra kyrkans framtid.
Detta var något som aktivt lyftes fram i en
motion och i verksamhetsplanen. Var
gärna med i bön och bidra med det du har
för att vi ska nå en kyrka där alla åldrar
ryms och är synliga.

Motioner, verksamhetsplan och budget
diskuterades på ett samtalstorg. Varje
fråga hade en egen station där ombud
och deltagare kunde samlas för att ta del
av diskussionen i just den frågan. De diskussioner som förts på samtalstorget
sammanfattades sedan i förhandlingarna
och presidiet lade fram förslag till beslut
baserade på de diskussionerna. Ville vi
som ombud tillägga eller ändra något i
besluten hade vi möjlighet att göra det då.
När allas åsikter hade lyfts fram och diskussionen var mogen gick processen vidare till beslut. Alla ombud fick signalera
att de var mogna för beslut. Till vår hjälp
hade vi indikatorkort; ett för ja och ett för
nej. På så sätt kunde presidiet lätt se var
vi ombud befann oss i frågan och leda
diskussionen
vidare till beslut.
Med denna metod blev vi alla
delaktiga och
hade tydligare
utrymme att visa
var vi stod i frågan. Det häftiga
var att de flesta
besluten fattades i enighet
eller med klar
majoritet. Konsensusmetoden
gjorde det möjligt att gestalta
att vi är Ett i

Efter att vi var fullproppade med intryck,
god mat, gudstjänster och möten med
människor packade vi in oss i bilen hem
fyllda av tacksamhet.
Tack Ekbackskyrkan för förtroendet att få
representera församlingen!
Elin Andersson (ombud), Elin Sönnerfors
(ombud) och Jonatan Andersson
(deltagare)
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EKBACKSKYRKANS IBK
Vad vill Ekbackskyrkan
med innebandyklubben?
Det är en viktig fråga som under våren både diskuterats i
innebandyklubbens styrelse och församlingens styrelse.
Det är ju ingen självklarhet att församlingens ska bedriva
idrottsverksamhet, men liksom i Equmenias övriga grenar, vill vi ge barn och ungdomar en rik och utvecklande
fritid. I båda styrelserna kunde vi konstatera att innebandyklubben har ett stort kontaktnät med ett hundratal barn
och deras föräldrar. Det är något som församlingen måste vårda. När vi samtalade om
detta i innebandyklubbens styrelse menade alla att kontakten mellan klubben och Ekbackskyrkans församling kan utvecklas och man ser positivt på en sådan ökad samverkan. Församlingen borde vara tydligare med sitt budskap om vad kristen tro innebär liksom hur man kan delta i kyrkans verksamhet, framfördes också som viktiga synpunkter.

Ekbackskyrkan får ny tränare
Det var en tidningsrubrik under våren. Nu var det inte pastor Jonatan man avsåg utan de
nya tränarna för klubbens a-lag Jimmie Blomqvist och "Peppe" (Peter Sandberg). De
kommer att ta över träningen för a-laget som nu fått en plats i division 2. Det innebär
också en stor förändring för klubben då vi blir tvungna att arvodera dem något och även
skriva kontrakt med spelarna. Det är nya uppgifter som klubben inte haft tidigare. Vi kommer också att bilda ett ”utvecklingslag” med bland andra spelarna från vårt tidigare
pojklag 01/02.
Stommen i klubben är ändock ungdomslagen där vi till hösten kommer att starta ett nytt
tjejlag 06/09 samt ett lag för yngre barn 10/12. Förutom dessa fortsätter flickor 02/03, pojkar 05/07 samt pojkar 08/09. Vi hoppas att det ska lösa sig bra med tränare och ledare för
lagen.

BLI STÖDMEDLEM
Stöd innebandyklubben genom att bli
stödmedlem. Du kan scanna koden nedan och swisha 125:-. 123 640 11 94
Eller så kan du betala samma belopp till
bankgiro 407-2864

FREDAGSMYS OCH
AVSLUTNINGSFEST
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Fredagkväll den 20 april samlades 130-tal
spelare, tränare , ledare och föräldrar till
avslultningsfest och fredagsmys i Ekbackskyrkan. En härlig kväll med medaljutdelning, tack och tacobuffé i fin gemenskap.
Pastor Jonatan avslutade kvällen med
bön och ett samfällt amen från deltagarna!

EQUMENIA EKBACKSKYRKAN:
LITE OM VAD SOM HÄNT
I EQUMENIA UNDER VÅREN:
Söndagsskolan har träffats de flesta söndagar.
Att barnen leder församlingen i någon kör tycker vi
är värdefullt.
Den 13 maj hade vi lite avslutning då vi var på
kyrktomten och lekte lite och åt frukt tillsammans
innan vi gick in och var med på kyrkkaffet. Vi tycker att ”församlingens barn” är viktiga och vill därför
försöka ha söndagsskola så ofta vi kan, men
ibland får vi inte ihop ledare till detta.
Scouterna hade hajk vid kyrkan den 9-10 maj, det
blev en
mycket fin hajk. Några sov inne i pingisrummet
och en del sov i militärtältet som vi satte upp på
baksidan av kyrkan. Frukostgröten kokade vi över
öppen eld och sedan åt vi i solskenet.
Gott o Blandat och Scouterna hade terminsavslutning vid Lyttersta badplats den 16 maj. De
som ville fick pröva på att paddla kanot. Eftersom
det var en varm och fin kväll så var det även flera
som passade på att bada. Vi hade flera av barnens familjer som var med.
Fredagshäng avslutade sin termin den 18 maj. Det blev kvällsfika och fina samtal.

Be för barnen i våra grupper
och deras familjer och framför allt för våra ledare!

EKBACKSKYRKANS KÖR
samlas igen efter sommaren:
vecka 33 fredag 17/8 17.30-18.30.
vecka 34 fredag 24/8 17.30-18.30.
Då övar för att medverka i upptaktsgudstjänsten söndag 26//8.
Senare, under sommaren, kommer mer
information på hemsidan och via mail om
höstens körprojekt med olika körledare.
Nya sångare hälsas varmt välkomna!
Musikrådet
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Plats
för
adress

Över berg och dal som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Minns att var sekund är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Och när dagens ljus från Guds eget hus
nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds krärleks lag
Tore Littmarck
Psalmer & Sånger nr 820
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