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PASTORN HAR ORDET...
Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i
höjden! (Matt 21:9b).
Så lyder orden som folket ropar när Jesus rider in i Jerusalem på åsnan. Intåget som
återkommer som evangelietext varje år när vi firar första advent. Denna högtid som
inleder ett nytt kyrkoår, ett nytt nådens år, då vi väntar på att befriaren ska födas.
De senaste åren har en annan tradition fått starkt fäste i Sverige, nämligen Black
Friday. Denna tradition började i USA och har under de senaste åren växt och blivit
stor även i Norden. I år inträffade Black Friday fredagen 23 november, dagen efter
Thanksgiving.
Under Black Friday är det många affärer och nätbutiker som sänker priset på sina
produkter. Detta görs för att vi konsumenter ska spendera mer. Detta är alltså en
tradition som vill locka oss till mer konsumtion och som infaller strax före advent
varje år.
I veckan som gick lyssnade jag på en podcast med två ekonomer. De samtalade om
Black Friday och deras syn på dagen. I samband med det diskuterade de sin syn på
människan och vad som gör en människa lycklig. Den ena av ekonomerna sa då:
“Jag skulle tycka det var väldigt sorgligt om det framförallt är konsumtion som gör
oss människor lyckliga. Det skulle göra mig ledsen om det är det som kännetecknar
oss människor”.
Ekonomerna förde ett resonemang om vad som egentligen gör en människa lycklig.
Jag tror, precis som de, att det framförallt inte är konsumtion som gör oss människor lyckliga men att vi ofta luras att tro det. Om jag bara får den där prylen, då
kommer jag verkligen bli lycklig. Black friday är ett bra exempel på att det finns
något i oss människor som älskar att konsumera. Det finns något i oss som tror att
det kommer göra oss lyckliga. Black Friday är en dag då våra habegär väcks till liv
och vi inser att vi behöver prylar vi aldrig tidigare trott att vi behövt.
När Jesus rider in på åsnan i Jerusalem kommer han med ett annat budskap. Jesus
kommer med ett glädjebud till de fattiga, han förkunnar befrielse för de fångna och
syn för de blinda. Han ger de förtryckta frihet och förkunnar ett nådens år från Herren (Lukas 4). Jesus kommer med ett annat glädjebudskap till oss än vad Black
friday gör. Jesus rider in i Jerusalem som en befriare, som en kung. Jesus kommer
med ett eget glädjebudskap om nåd, frid och kärlek till oss alla. Detta glädjebud får
vi alla ta del av.
Vi har också möjlighet att vara med och ge detta glädjebud vidare till våra medmänniskor, till de vi har i vår omgivning. Istället för att välja att konsumera en extra pryl
kan vi vara med och bjuda någon på mat eller på andra sätt visa på Jesus kärlek och
sprida hans glädjebudskap vidare.
Med önskan om Guds frid till er alla!
Hälsningar
Jonatan
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PROGRAM...
DECEMBER

JANUARI

SÖNDAG 2
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

NYÅRSDAGEN 1
18.00 NYÅRSBÖN I KORSKYRKAN
SÖNDAG TRETTONDAGEN 6
16.00 JUL– OCH MISSIONSFEST

Jonatan Andersson, Örjan Langborg,
kören, Ingegerd och Roger Fredman. Kyrkkaffe.

Kristina Färdeman, Gunnel Gustafsson, julgröt. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

14.15 CAFÉ HUMLAN
Humlegården

SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST

Helena Arnthorsson, Else-Marie Lyreborg Olsson, Tove Lindman. Kyrkkaffe.

18.30 HEMMAMATCH

Ekbackskyrkans innebandyklubbs a-lag spelar
mot Nykvarns IF i Vingåkers sporthall.

TORSDAG 6
LUNCHGEMENSKAP 12-14

BÖNEVECKAN
FÖR KRISTEN ENHET

”Sånger i advent i ord och ton” med Torsten
Lager och Inger Wetter.
Julgröt, kaffe med dopp och lotteri.

Alla samlingar hålls i år
i Västra Vingåkers kyrka

LÖRDAG 8
15-18 EQUMENIAS JULMARKNAD

MÅNDAG 21
8.50 MORGONBÖN
TISDAG 22
8.50 MORGONBÖN
ONSDAG 23
8.50 MORGONBÖN

Läs mer på sidan 11.

SÖNDAG 9
17.00 JULSÅNGSGUDSTJÄNST

Vi sjunger advents- och julsånger tillsammans. Medverkan av bl a Ulrika och Patrik
Janerin. Glöggmingel.

Efteråt serveras frukost

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

19.00 VECKOMÄSSA
Efteråt serveras fika

Jonatan Andersson, Gunnel Gustafsson,
sångkvintett. Nattvard. Kyrkkaffe.

TORSDAG 24
8.50 MORGONBÖN
18.30 GEMENSAM KÖRÖVNING
INFÖR SÖNDAGENS GUDSTJÄNST
FREDAG 25
18.00 SINNESROGUDSTJÄNST

TORSDAG 20
10.15 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
SÖNDAG 23
11.00 SAMLING KRING KRUBBAN

Jonatan Andersson. Else-Marie Lyreborg
Olsson, Simon Olsson. Gröt och smörgås.

inleder bönenatten.

SÖNDAG 27
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

JULDAGEN 25
7.00 JULOTTA

Jonatan Andersson. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
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PROGRAM...
SÖNDAG 20
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST

ONSDAG 23
18.30 FÖRSAMLINGSTYRELSEN
MÅNDAG 28
9.30 MÅLARGRUPP
TISDAG 29
14.00 TANTLUNK
18.30 ÅRSMÖTE EQUMENIA

MÅNDAG 18
9.30 MÅLARGRUPP
FREDAG 22
19.00 FREDAGSHÄNG
SÖNDAG 24
10.00 GUDSTJÄNST

TORSDAG 31
18.30 HEMMAMATCH

MÅNDAG 25
9.30 MÅLARGRUPP
TISDAG 26
14.00 TANTLUNK

Kristina Färdeman, Örjan Langborg,
kören. Kyrkkaffe.

Torsten Lager, Inger Wetter, Bo Sävhammar. Nattvard. Kyrkkaffe.

Jonatan Andersson, Elin Sönnerfors,
Torsten Lager. Nattvard. Kyrkkaffe.

Equmenia i Ekbackskyrkan har årsmöte.

Ekbackskyrkans innebandyklubbs a-lag
möter Telge SIBK i Vingåkers sporthall.

FEBRUARI

MARS

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 2
14.00 HEMMAMATCH

Jonatan Andersson, Torsten Lager .

Ekbackskyrkans innebandyklubbs a-lag
möter IFK Gnesta i Vingåkers sporthall.

ÅRSMÖTE med kyrklunch.

SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST

MÅNDAG 4
9.30 MÅLARGRUPP
FREDAG 8
17.30 KÖRÖVNING
19.00 FREDAGSHÄNG
LÖRDAG 9
9.00 KVINNOFRUKOST

Lars Andersson, Gunnel Gustafsson,
Aina Andersson. Kyrkkaffe.
Bön före gudstjänsterna.
Varje söndag kl. 9.30, är det som regel samling
i soffrummet till bön inför gudstjänsten.

Gäst: Ma Oftedal. Läs mer på sidan 7.

SÖNDAG 10
17.00 ALLSÅNGSGUDSTJÄNST

HÅLL DIG UPPDATERAD
För att hålla dig uppdaterad om vad som
händer i Ekbackskyrkan och eventuella
förändringar i programmet, så rekommenderar vi att du följer oss på vår Facebooksida, Instagram eller vår hemsida
www,ekbackskyrkan.se

Jonatan Andersson. Spontanorkester.
15.30 kyrkkaffe före gudstjänsten .

18.30 HEMMAMATCH

Ekbackskyrkans innebandyklubbs a-lag
möter FBC Nyköping i Vingåkers sporthall.

MÅNDAG 11
9.30 MÅLARGRUPP
FREDAG 15
17.30 KÖRÖVNING
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RAPPORT FRÅN
STYRELSEN

ÅRSMÖTE
Varje årsmöte är ett nytt vägval, där vision och riktlinjer får en avgörande betydelse för församlingens framtid.

Så har det snart gått ytterligare ett verksamhetsår. Styrelsens arbete har detta år
och framför allt under hösten varit fokuserat på ledarskapsutveckling.

Så var med i de viktiga besluten i vårt
årsmöte.

Starten på detta arbete började med en
inspirationsdag med föreläsning och vägledning av Ingvar Andersson från Göteborg. Ingvar har mångårig erfarenhet av
styrelsearbete samt ledarskapsutveckling,
dels
I näringslivet
men även inom kyrkan.
Tomt
på kyrkbacken!

Vårt årsmöte äger rum söndagen den 3
februari 2019. Vi börjar med att fira gudstjänst klockan 10.00, därefter årsmöte
med avbrott för gemensam lunch.
Välkomna i Jesu namn.
Torsten Lager

Hur blir
full avattkyrkobesökare?
Dagen
gavden
möjlighet
diskutera, utmana
och ställa lätta och svåra frågor om hur vi
arbetar. Framför allt få tid att samtala igenom frågorna, ge tips och idéer och lite
tankar om hur andra har gjort.
Vi har sedan I styrelsen gått vidare genom
att studera en ledarskapsbok som vi samtalar om vid varje möte. Inspirerande och
utvecklande.

ATT BILDA EN
”FRAMTIDSGRUPP”

Styrelsen och församlingsledningen har
tillsammans med hela församlingen skapat tillfällen till konstruktiva möten. Jag tänker då på våra 4 församlingsfrukostar som
vi haft. 1 samling I juni och sedan 3 samlingar under hösten. Fokus har varit att
mötas och samtala om viktiga frågor. Låt
mig lyfta fram några av dessa frågor.

En framtidsgrupp som tar församlingen till
nästa nivå.
”En äventyrlig resa, med bra reskamrater
och chaufför, väl värd att göras även av
andra.”

Vad betyder Ekbackskyrkan för dig?
Vad betyder tro för dig?
Hur ska vi kunna möta alla behov som
finns?
Vad ska vi vi prioritera?

De yngre I församlingen fick i uppgift vid
oktober månads församlingsfrukost att
mötas och fritt fundera över församlingens
möjligheter och utveckling. En redovisning
gjordes vid senaste församlingsfrukosten.

Samtalen kring frukostborden har varit
mycket bra och konstruktiva och har lett
fram till en del viktiga ställningstaganden
och beslut. Inte minst hur jag själv vill ha
utvecklats om t.ex. 5 år. Det har varit i
genomsnitt 25 personer som har kommit
till dessa lördagar mellan 09.00 och 11.00.

Några anteckningar: ” Vad tänker vi om
framtiden? Barnen: vad gör vi med glappet efter söndagsskolan? Ska barnen gå
ifrån eller vara kvar I gudstjänsten? Någon
har sagt: ”Barnen går ner till söndagsskolan, sen kommer de aldrig tillbaka”

Jag vill avsluta med att tacka församlingen
för det år som ligger bakom, för det förtroende och tillit ni visat för styrelsens arbete.

Hur utformar vi gudstjänsten så att alla
åldrar syns? Varje gudstjänst är en gudstjänst för alla åldrar.

Engagemang: Bra om vi samtalar tillsammans I generationer om hur vi ser på engagemang, hur mycket tid vi har möjlighet
att lägga I församlingen. Den ”unga” generationen i Ekbackskyrkan, vad mäktar de

Torsten Lager
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(Forts. på sidan 7)

KVINNOFRUKOST
Lördag den 9 februari
09.00-11.00.
Gäst: Ma Oftedal, präst i
Svenska kyrkan
Få personer inom den svenska
kyrkan har väckt så mycket debatt
och så många känslor som Ma
Oftedal. Hon har hamnat på kollisionskurs med sin kyrka och fått
mycket kritik. Men vi är många
som uppskattar hennes intresse
och engagemang i olika frågor
och gärna lyssnar till henne. Hon
har under två decennier jobbat
över hela landet i stora och små
sammanhang med bl.a. föreläsningar och kurser. Hon är dessutom debattör, författare och konstnär.
Ma Oftedal har skrivit flera böcker, ett stort antal artiklar och kåserier samt medverkat i
många TV och radioprogram.
Som predikant och talare eftersträvar hon närvaro, god publikkontakt och en grundton av
både allvar och lättsamhet. Hon är lätt att lyssna till och har förmåga att fånga sina åhörare.
Med personlig vinkel och drygt trettio års erfarenhet som präst, talare och författare får vi
nu lyssna till Ma Oftedal i vår Kvinnofrukost.
Välkommen till en morgon med guldkant.

(Forts. från sidan 6)

FÖRSAMLINGSBOKEN

med att driva? Viktigt att vi inte lägger
skuld på varandra angående hur mycket
tid vi lägger på saker. Viktigt att vi ger tid
för detta samtal över tid. Att ändra den
kulturen kommer ta tid, flera år. Vi respekterar och älskar de som går före oss, som
byggt upp vår församling. Vi önskar skapa
en förändring som består”.

Avlidna:
Gun-Britt Eriksson 6/11

Utflyttad till Korskyrkan:
Ali Mehrabi

Min uppmaning till dig är att anmäla dig till
denna framtidsresa, framtidsgrupp. Du får
bra reskamrater och Jesus själv som
chaufför. Yngre och äldre behövs på resan mot framtiden.
Anmälan gör du till Jonatan Andersson
eller valberedningens ordförande Olle
Olsson.
Torsten Lager
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BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET
Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka
75 länder. Den infaller varje år 18-25
januari. Det är alltid samma datum
varje år, men i Vingåker anpassas
samlingarna till en vecka måndagsöndag
Materialet för Böneveckan för kristen
enhet 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien.

Detta präglar utformningen av innehållet med temat
”Det rätta, endast det rätta, ska
vara din strävan”.
Sveriges kristna råd översätter och
bearbetar det internationella grundmaterialet.
Så här beskriver kristna i Indonesien
bakgrunden till temat för 2019:
”Bara genom att ta till oss Jesu bön
att ”de alla ska bli ett” kan vi bära
vittnesbörd om en levande enhet i
mångfald. Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår att bekämpa orättfärdigheten
och tjäna behoven bland dess offer. Drivna av denna delaktighet fann vi att orden från
femte Moseboken talade på ett kraftfullt sätt i vår situation.”
Temat är hämtat från femte Moseboken, kapitel 16, 18-20:
Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din
Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar
saken för den som har rätt. Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du
leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

I Vingåker firar kyrkorna den ekumeniska böneveckan
tillsammans. I år kommer alla samlingarna vara i Västra
Vingåkers kyrka. Lokalen kommer att inredas med flera
olika bönestationer som kommer att vara på plats under
hela veckan.
Varje morgon finns det möjlighet att delta i en gemensam morgonbön men kyrkan kommer även vara öppen
under andra tider så att man har möjlighet att delta i bönen under hela dagen.
Tider för de olika samlingarna se programmet, sidan 4.
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VALBEREDNINGSARBETET
Som vi tidigare berättat, började valberedningen redan
tidigt i höstas med sitt arbete.
Vi har träffat Olle Olsson som
är sammankallande i valberedningen och bett honom berätta
mer om arbetet.
En av orsakerna till att börja
arbetet tidigt var att man insåg
att det skulle bli svårt att få
fram en kandidat till ordförandeposten.
Man har gått mycket grundligt
till väga. Man har delat ut en
enkät och inbjudit till samtal
med alla som har uppgifter i
församlingen. Syftet med detta
har varit att få en bild av hur
man upplever sina uppdrag.

Valberedningens sammankallande Olle Olsson väntar på att
kyrkbänkarna ska fyllas och att någon ska våga ta tag i
ordförandeklubban.

Samtalen har bland annat utgått från hur man känner engagemang i uppgiften och om
den känns meningsfull. Om man behöver någon utbildning eller information om det man
gör, om de gåvor man har tagits tillvara i församlingen, har också varit några frågor man
berört.
Valberedningen har hittills lyckats samtala med över 30 av de 57 som är valda till något
uppdrag. De som man inte får tillfälle att samtala med kommer man att ringa och intervjua.
- Det har varit en mycket positiv respons på vårt nya sätt att arbete i valberedningen, säger Olle Olsson.
- Det har kommit fram många synpunkter, inte bara om uppdragen. Det visar att det saknas ett mer nära systematiskt forum för samtal där allas tankar på församlingens verksamhet kan tas tillvara, menar han. Synpunkter som kommit fram är bl.a. fler bönegrupper/
hemgrupper, satsning på miljöfrågor, återuppta missionskommitté, fler bibelstudiegrupper, olika nattvardsfiranden. Synpunkterna kommer man att sammanställa och
skicka vidare till styrelsen.
- I vissa fall måste vi överväga om uppgifterna ska finnas kvar eller läggas ner ifall vi inte
har någon som kan åta sig dem. Ska vi fortsätta med det vi gör idag? frågar Olle vidare.
Det finns också en del saker som kan rationaliseras, menar han. Uppdragen behöver
också i en del fall förtydligas. Ett sådant uppdrag vi tillsammans med styrelsen ser på är
vice församlingsföreståndarens och styrelsen arbetsfördelning. Vi kommer att möta en
grupp ur styrelsen för att samtala om det och andra frågor som kommit fram.
Andra uppgifter behöver också lyftas fram och synliggöras i valberednings förslag.
Det svåraste uppdraget är att hitta förslag på ny ordförande, där har man ännu inte hittat
någon lösning. Olle uppmanar församlingen att be för frågan och fundera på hur man kan
lösa den. I värsta fall får vi ha posten vakant under en tid avslutar Olle.
Övriga medlemmar i valberedningen är Carl-Gunnar Fagerström, Elin Andersson och Simon Olsson.
Pär Lindar
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EKBACKSKYRKANS
INNEBANDYKLUBB
Under hösten har Ekbackskyrkans innebandyklubb fått mycket publicitet genom
att a-laget spelar i division 2. Många rubriker, första sida i Katrineholmskuriren och
direktrapportering på webben från matcher
har gjort att intresset för klubben ökat. På
de derbymatcher som spelats mot Katrineholm resp Flen har sporthallen varit i det
närmaste fullsatt.

Vi hoppas att intresset för a-laget också
ska smitta av sig till vår viktigaste verksamhet, barn- och ungdomslagen. Tyvärr
kvarstår problemen att få halltider och att
få allt praktiskt i hallen att fungera. Vi tror
att det möte vi haft med kommunen och
kommunfastigheter ska lösa en del av de
problemen.

Fullsatt sporthall när Ekbackskyrkan mötte
Katrineholm

Kommande hemmamatcher:

En torsdagskväll inbjöd vi alla tränare och
styrelsen till en ledarträff på Båsenberga
kursgård. Det var en inspirerande kväll då
många tankar och idéer kom fram. Tack
vare bidrag från Sörmlandsidrotten kunde
vi också visa vår uppskattning genom att
bjuda alla på en god kvällsmåltid.

(spelas alltid i Vingåker sporthall - fritt inträde)
2018-12-08
11:30
2018-12-08
14:00
2019-01-13
11:30
2019-01-13
13:30
2019-01-13
16:15
2019-01-13
18:30
2019-01-20
11:30
2019-01-27
11:30
2019-01-27
13:30
2019-01-31
19:30
2019-02-10
11:30
2019-02-10
13:30
2019-02-10
16:15
2019-02-10
18:30
2019-02-24
11:30
2019-02-24
13:30

En fråga som återigen väcktes på ledarträffen var ”Vad vill Ekbackskyrkans församling med innebandyklubben?” Det är
en utmanande fråga som vi med varm
hand överlämnar till församlingen att besvara.
Så vill vi uppmana alla att besöka någon
av våra hemmamatcher. Även om du inte
är så intresserad av innebandy, ger det
tillfälle till att möta många Vingåkersbor.
Om inte annat kan du köpa fika eller en
varm korv i vår kiosk. Välkommen!
Pär Lindar

Våra yngsta spelare 10/12 värmer upp
inför sin första match någonsin

10

U-laget

Flens IBF U-laget

A-laget

IK Standard

Pojkar
08/09

Mesta IBK

U-laget

Torshälla IBK Ulaget

Flickor
02/05

Telge SIBK

A-laget

Nykvarns IF

Pojkar
08/09
Pojkar
08/09

Katrineholms IBF

IFK Mariefred

U-laget

Pershagens SK

A-laget

Telge SIBK

Pojkar
08/09

Järna SK

U-laget

Nykvarns IF Ulaget

Flickor
02/05

Trosa Edanö IBK

A-laget

FBC Nyköping

Pojkar
08/09

Nykvarns IF
Svart/Vit
IK Standard Ulaget

U-laget

Scouterna

Söndagsskolan

träffas på onsdagar
och det har börjat
flera nya under
terminen så för det
mesta är det 20
scouter som kommer. Det är ett glatt
och livligt gäng
som är pigga på
det mesta. Terminens sedvanliga
höjdpunkt var
”Blommornas kväll”
där några av de
äldre i församlingen
fick besök – denna programpunkt uppskattas både av scouterna och de som får
besök. De senaste gångerna har vi jobbat
inför vår julmarknad. Julfest blir det den
12 december och sedan kommer vi att ha
ett uppehåll till slutet av januari.

träffar ni på söndagarna i samband med
gudstjänsten.

Fredagshäng
Under hösten har vi varit
ett gott gäng ungdomar
som har samlats i kyrkan
varannan fredag. Vi har
bland annat spelat bordtennis, sällskapsspel,
innebandy, skrivit låtar
och kollat på film.
Under hösten har vi
också börjat få besök av
äldre personer från församlingen som
delat med sig av sina liv, tankar och erfarenheter till församlingens ungdomar.
Detta har varit väldigt uppskattat och något vi ska fortsätta med under våren.
Varje gång vi träffas firar vi också andakt
då vi sjunger några lovsånger, ber och får
lyssna på någon av ledarna som delar
några tankar från sitt liv och den kristna
tron.

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

Uppskattat besök
och glada besökare

Equmenias Julmarknad 8 december.
Kl 15-17 blir det sedvanlig försäljning av lotterier, hembakat, tombola,
barntombola, adventsfika mm. I år blir det inget chokladhjul utan en ny
spännande variant på ”hjulet”!
Nere i lillstugan finns det möjlighet att julpyssla och utanför säljer
scouterna grillad korv och bjuder på glögg.

17.00 blir det Luciatåg och efter det blir det dragning på lotterierna.
Kom och var med på en trevlig eftermiddag och stöd samtidigt
Equmenias arbete.
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Plats
för
adress

Ett stavfel är
kanske inte hela
världen.
Men att få möjlighet att lära
sig skriva, läsa
och räkna betyder
desto mer.
Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet. Dörren till skolan är också dörren till
ett självständigt liv och en tryggare framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer
gör världen kaotisk blir klassrummet en skyddad plats. Dels rent konkret – ett
barn är tryggare i skolan än på gatan. Dels på sikt. Utbildning är den säkraste
vägen ut ur fattigdom och ger möjlighet att styra över sitt eget liv.
Årets internationella insamling handlar om utbildning. Tillsammans med kyrkor i
28 länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och
ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och
framtidshopp. Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer.
Dessa pastorer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla budskap.
Dels kommer många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor. Pastorerna
gör en oerhörd värdefull insats runt om i världen. Insamlingen pågår mellan 1:a
advent (2 december) 2018 och 31 januari 2019.
I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack
för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen. Till jordens yttersta gräns.
Du kan ge din gåva i någon av julens gudstjänster eller direkt till Ekbackskyrkans bankgiro 624-7027 eller swisha 123 268 31 34. Märk inbetalningen ”Sprida
hop”.
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