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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 3 4
Org. nummer: 817606-0229
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Bankgiro:5360-5903
Swish: 123 181 95 15
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 till 21/6
Torsten Lager from 1/8

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

Vice församlingsföreståndare
Gunnel Gustafsson
Tjänstgörande pastor och vice föreståndare kan nås på

Ekbackskyrkans innebandyklubb
Ordförande:
Olle Olsson, tel 076-133 96 02.
Kanslist:
Lilian Strömberg tel.

Mobil: 076-884 70 64
E-post:
jonatan@ekbackskyrkan.se
torstenlager@icloud.com

076-313 99 03

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

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

Swish: 123 640 11 94
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EN DIAKONKANDIDAT HAR ORDET...
Den 20 augusti 2018 började en resa som jag
ej vet vart den kommer sluta. Den dagen gick
tåget till Stockholm, vidare med tunnelbanan till
Brommaplan och så en nervös promenad till
Bromma Folkhögskola och första dagen på
Diakonal utbildning. Frågorna och funderingarna var många. Vartefter året har gått så har
frågetecknen rätats ut till utropstecken, nya frågor har kommit och gått, nya resor har påbörjats, både yttre och inre.
I livet pågår ständigt resor, några som är välbekanta och trygga, men
också långa som tar oss ut på osäker mark där vi inte riktigt vet var vi
hamnar. På resan har vi ju också bagage, ibland en liten ryggsäck, modell Kånken, ibland en STOR ryggsäck som fylls på ut efter resan och livet. Ibland blir den så tung så vi inte orkar bära den. DÅ är det väldigt fint
att få lämna bagaget till Jesus. Han vill ta våra bekymmer på sig. Vi får
lägga av oss våra bagage hos honom. På resan är det viktigt med påfyllning av olika slag. Lite vatten och frukt är bra som energi. Jesus vill fylla
på oss med energi, kanska inte då i form av vatten och frukt utan av sig
själv. Han vill alltid finnas där och följa oss på resan. Det är också viktigt
med pauser och raster, tid för reflektion.
Jag vill uppmana dig och mig att ta pauser under sommaren, då vi får
lämna över vårt bagage, fylla på och reflektera. Vill uppmana till att ta tid
för Jesus under sommaren, då vi har lite mer tid, genom att läsa Bibeln
och/eller någon andaktsbok, en promenad och skriva ner tankar och funderingar som kommer. Vi ska också ta tid för våra intressen och hobbys,
även där kan och möter Gud oss. Det kan vara med en stickning i knät,
en feelgood bok, när du snickrar, med blomplantering eller på motionsturen med cykeln.
När tåget lämnar Stockholm Central onsdag eftermiddag den 5 juni har
första året av resan mot Diakon gått. Ett år som har inneburit många resor till och från Stockholm, övernattningar på hotell och hos kompisar.
Nya kompisar och kontakter för livet. En resa som jag är Stolt, Tacksam
och väldigt Glad att jag klev på.
TREVLIG SOMMAR!
Elin Sönnerfors
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PROGRAM...
JUNI
SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST OCH
KONFIRMATIONSHÖGTID

Helena Arnthorsson, Elin Andersson, sång
av ungdomar. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 16
10.00 GUDSTJÄNST

Lars Andersson, Elin Sönnerfors, Aina Andersson. Kyrkkaffe

17.00 -19.00 SAMTALSKVÄLL OM
GUDSTJÄNSTEN

SÖNDAG 14
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

Läs mer på sidan 6.

SÖNDAG 23
11.00 GUDSTJÄNST PÅ HJÄLMARGÅRDEN

Hjälmargåden

TISDAG 16
21.00 KVÄLLSANDAKT HJÄLMARGÅRDEN

Daniel Viklund

SÖNDAG 30
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN

Reflektioner inför dagens slut i tal och
ton vid korset

Enrique Diaz

ONSDAG 17
21.00 KVÄLLSANDAKT HJÄLMARGÅRDEN

JULI
TORSDAG 4
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Reflektioner inför dagens slut i tal och
ton vid korset

Avdelning Skäret

TORSDAG18
21.00 KVÄLLSANDAKT HJÄLMARGÅRDEN

SÖNDAG 7
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Inger Wetter, Torsten Lager

Reflektioner inför dagens slut i tal och
ton vid korset

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST

Lars Andersson, Gunnel Gustafsson

SÖNDAG 28
10.00 GUDSTJÄNST I KORSKYRKAN
Owe Karlsson
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PROGRAM...
AUGUSTI

GUDSTJÄNSTER
I ANDRA KYRKOR
Under juli har vi gemensamma gudstjänster med Korskyrkans församling.

TORSDAG 1
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

På Hjälmargården kommer kyrkorna i
Vingåker att ansvara för gudstjänst söndagen den 14 juli kl 11.00 samt kvällsandakter tisdag till torsdag kl 21 under den
följande veckan.

Avdelning Liljan/Lunden

19.00 KONSERT

I samverkan med Scenkonst Sörmland.
Läs mer på sidan 9.

För Hjälmargårdens program i övrigt hänvisar vi til http://www.hjalmargarden.se

SÖNDAG 4
10.00 GUDSTJÄNST

Vi vill också påminna om Västra Vingåkers församlings Sommarkyrka 1–12
juli. Kyrkan är öppen dagligen måndagfredag 13-16. Det finns café och det blir
visning av kyrkan. En fotoutställning av
Hans Hartman visas också. Klockan
14.00 varje dag hålls en andakt.

Kristina Färdeman, Else-Marie Lyreborg
Olsson

SÖNDAG 11
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Torsten Lager

SÖNDAG 18
10.00 GUDSTJÄNST

Lars Andersson, Elin Sönnerfors..

SÖNDAG 25
10.00 UPPSTARTGUDSTJÄNST

Torsten Lager, Inger Wetter. Barnvälsignelse. Kyrkkaffe

TORSDAG 28
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

Bön före gudstjänsterna.
Varje söndag kl. 9.30, är det som regel samling
i soffrummet till bön inför gudstjänsten.

Avdelning Liljan/Lunden

SEPTEMBER

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

SÖNDAG 1
10.00 GUDSTJÄNST

Kristina Färdeman. Kyrkaffe.

TORSDAG 5
GRUNDUTBILDNING

Innebandyklubben arrangerar utbildning
för ledare.
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FÖRÄNDRINGAR I EKBACKSKYRKANS LEDNING

SAMTAL OM
GUDSTJÄNSTEN

Vår nuvarande pastor Jonatan Andersson
kommer under hösten att vara föräldraledig och därefter sluta sin tjänst och gå till
andra uppgifter. Församlingen har tagit
beslutet att inte omedelbart kalla en ny
pastor på heltid. Vi vill avvakta de processer som pågår i församlingen om vilken
inriktning en ny pastor bör ha. Under Jonatan Anderssons föräldraledighet och
tills församlingen tagit beslut om att kalla
Tomt på kyrkbacken!
ny pastor, har Torsten Lager ombetts att
blir vara
den församlingens
full av kyrkobesökare?
påHur
halvtid
pastor och
föreståndare.

Välkommen till inspirations- och samtalsmöte söndagen den 16 juni kl. 17.00 19.00 i Ekbackskyrkan (Storstugan)
Särskilt inbjudna till denna glädjefyllda
kväll är styrelsen, mötesledarna, mötesvärdarna, nattvardstjänarna, planeringsrådet samt gudstjänstmusiker, solister och
körledare. Men alla intresserade är naturligtvis välkomna.
Vi kommer att fokusera på tre områden:
1. Bönelivet
2. Gudstjänstlivet

Torsten Lager har tidigare varit ordförande i församlingen. Han har även arbetat som pastor i andra församlingar. Hans
senaste arbete var som behandlingschef
för Frälsningsarméns behandlingshem
Kurön vid Ekerö utanför Stockholm.

3. Sång- och musiklivet
Hur kan vi utveckla dessa områden.
Vi som inbjuder till inspirations- och samtalskvällen är Framtidsgruppen (Sanna
Olsson, Stina Gustafsson, Pär Lindar, Bo
Göran Nilsson och Torsten Lager)

Vi önskar både Jonatan och Torsten lycka
till och ber om Guds välsignelse i deras
nya uppgifter.

Välkommen!
Torsten Lager

Pär Lindar

BLI MATCHVÄRD

FÖRSAMLINGSKONTAKT
UNDER SOMMAREN

Under hösten kommer Ekbackskyrkans
innebandyklubb att inbjuda till matchvärdsutbildning en vardagskväll eller möjligen en lördag eller söndagseftermiddag.

Jonatan Andersson gör sin sista gudstjänst söndag 9 juni. Han jobbar sedan
fram till midsommar. Sedan semester och
därefter pappaledighet i höst.

Att vara matchvärd innebär att man har ett
särskilt ansvar att se till att alla trivs på
matcherna, spelare, tränare, domare och
publik. Ibland kanske man också behöver
säga ifrån och påtala olämpligt beteende.

Från midsommar kommer vice församlingsföreståndare Gunnel Gustafsson att
finnas tillhands och svarar i församlingens
telefon 076-884 70 64.

Utbildningen är öppen för alla och nu utmanar innebandyklubben Ekbackskyrkans
församlings medlemmar att delta i utbildningen och att ställa upp som matchvärdar. Ett strålande tillfälle att få massor
med kontakter och också kunna visa vad
Ekbackskyrkans församling står för med
goda värderingar och ett gott värdskap.

Torsten Lager kommer att vara i tjänst
söndag den 7 juli och börjar sedan som
vakanspastor fr o m den 1 augusti.

Datum är ännu inte fastställt, utbildningen
kostar inget.
Om du är intresserad hör av dig till Lilian
Strömberg eller Pär Lindar.
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RAPPORT FRÅN FRAMTIDSGRUPPEN
Under våren har framtidsgruppen, som beskrivits tidigare här i församlingsbladet, samtalat och arbetat vidare med utvecklingsfrågorna i församlingen. Gruppens uppgift är inte att
bestämma eller besluta något om församlingens framtid. I stället vill vi fungera som en
”tankesmedja” där vi kan bolla tankar och idéer och också komma med ett och annat förslag till hur församlingen kan möta framtiden.
Just nu har vi landat i ett antal viktiga områden som vi menar att församlingen bör prioritera och arbeta vidare med:
Det område som vi vill prioritera först är Gudstjänsten inkluderat bön, sång och musik.
Här bjuder framtidsgruppen in till en samtalskväll den 16 juni. Se särskild notis.
Ett annat område är vårt samhällsansvar som innefattar många delar. En del är klimat
och miljöfrågorna, där uppmanar vi församlingen att skapa en Hållbarhets- Miljö- och Klimatpolicy. Andra delar som vi bland annat talat om är vårt ansvar för äldre, ensamma,
ungdomar, skolan.
Samtal och kommunikation är ytterligare ett område. Är vi rädda för samtal? Finns forum för samtal? Utnyttjar vi de kommunikationskanaler, nya som gamla, som finns? Det
är några frågor vi ställt oss i gruppen.
Utbildning ser vi som en viktig framgångsfaktor för utveckling. Vi måste ha kompetens
och kunskap om det vi vill förändra och förbättra, samt hur det arbetet kan göras.
Andra områden som vi tycker bör funderas kring är bland annat samarbete och ekumenik,
kulturfrågor och praktiska frågor som lokaler, mm.
För att ha framgång i ett utvecklingsarbete tror vi att det behövs:
•
en vision – vart vi vill komma,
•
motivation – en vilja att utvecklas,
•
kompetens och kunskap för att göra ett förändringsarbete,
•
resurser – kanske främst tid
•
planering – för att leda arbetet framåt
Framtidsgruppen är öppen för alla som har tankar och idéer kring framtids– och utvecklingsfrågor. Kontakta Torsten Lager om du vill vara med i gruppens samtal.
Pär Lindar

FÖRSAMLINGSBOKEN
Avlidna:

Emanuel Eklund avliden 22 april.
Nils-Sture Larsson avliden 31 maj.
Barnvälsignelse:
Stella Andersson, 2 juni, dotter till Elin och
Jonatan Andersson
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RAPPORT FRÅN KYRKOKONFERENSEN
Att avge en rapport från Kyrkokonferensen i en kort beskrivning, är i stort sett omöjligt.
När 683 ombud från 337 församlingar möts tillsammans med 54 barn och ett 40-tal ungdom samt 385 övriga deltagare, som guidats och servats av 250 volontärer som tjänstgjorde i 14 olika ansvarsgrupper, så får man en känsla av hur mäktig en Kyrkokonferens
kan upplevas. Vid ordinationsgudstjänsten var vi över 2 000 samlade för att glädjas över
att unga människor fortfarande vill stå till Guds förfogande i en sekulariserad tid!
En Kyrkokonferens innehåller allt från Skapelsevandring, Morgonbön, Barnkonferens,
Ungdomskonferens, Seminarier, Behandling av 18 motioner. Dessa fick vi samtala om
och tycka till om på Samtalstorget, och naturligtvis Förhandlingar. Varje dag samlades vi
till gudstjänst under temat ”Till jordens yttersta gräns”. Detta tema återkom vid de olika
gudstjänsterna så som: Hopp till jordens yttersta gräns, Hopp av tro, Hopp om liv, Hopp
för världen och Hopp utan gräns.

Kyrkokonferensen präglades också av Equmeniakyrkans miljöansvar. Vi fick ta med oss
vår egen kaffekopp. All mat som serverades var ekologisk och/eller närproducerad. Vi
gick eller åkte kommunalt eller möjligen samåkte till Pingstkyrkan, där vi höll till.
Jag skriver inte mer nu. Den som vill få mer inblick i Kyrkokonferensen får gärna ställa
frågor till mig. Kommer att lägga ut program och handlingarna.
Låt mig bara få förmedla några hälsningar till församlingen: Från Adam o Jenny Harknäs,
Lennart och Susanne Betnér, från Ullrika Örnbergs föräldrar och till Inger Olsson från Maj
Ljungberg. Vi sade till varandra: ”Tänk så många vänner vi har, som vi inte visste om”. En
konferens fylld av glädje och tacksamhet, med ett Hopp för framtiden.
Det finns nog lite ”smolk i bägaren” också, men det kan vi prata om vid ett annat tillfälle.
Nästa års Kyrkokonferens skall vara i Malmö. Samma tid som i år. Kyrkokonferensen
2021 skall vara i Göteborg i augusti i samband med Metodistkyrkans världskongress.
Från en tacksam Kyrkokonferensdeltagare vid namn:
Bo Sävhammar

Några av de 9 diakoner och 19 pastorer som ordinerades vid kyrkokonferensen
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KONSERT
Välkomna till konsert
.
med
cellisten
Abel Selaocoe
torsdag 1 augusti
kl19.
Abel Selaocoe är en
ung hyllad sydafrikansk cellist och
sångare, numera
baserad i engelska
Manchester. Som
den nyfikna och genrebreda musiker han
är, utforskar och utvecklar han cellons mångfacetterade röst. Tillsammans med cellon
använder Abel sin djupa dramatiska sångröst för att skapa närmast magiska toner. Med
influenser från såväl den sydafrikanska bakgrunden som det västerländska fältet – från
barockt till samtida – och regelbundet samarbete med symfoniorkestrar, kammarmusiker,
beatboxare och världsmusiker skapar Abel ett unikt sound som är svårt att efterlikna.
2017 tilldelades han Standard Bank Young Artist for Music, ett musikpris som ges till Sydafrikas mest spännande unga talanger. Och våren 2019 valdes Abel in i Intermusica Imagine Portfolio där man internationellt arbetar med att utveckla olika metoder för utveckling
av scen-, artist- och publikarbete.
Konserten är en del i Scenkonst Sörmlands arrangemang ”Musik på Slott och herresäten”- Konserten arrangeras av Vingåkers kommun i samarbete med Ekbackskyrkan och
Scenkonst Sörmland

INSPIRATIONS- OCH
UPPTAKTSGUDSTJÄNST

KYRKOKÖREN I HÖST
Under några år så har kören fungerat
projektvis med olika ledare från gång till
gång. Från och med hösten har jag tagit
på mig att leda kören varje gång. Jag
skulle vilja se en bredd både i repertoar
och ålder. Vi kommer fortsätta med
olika projekt där vi nu arbetar i olika teman
med ett tema per uppsjungning. Är det
något tema som passar dig, så kom gärna
och var med då. Första uppsjungningen
blir mer traditionella sånger. Senare i höst
kommer vi ha ett gospeltema.

Söndagen den 25 augusti kl. 10.00 möts vi
till gudstjänst.
Jag vill att vi i gudstjänsten ger en kort
presentation av församlingens olika grupper. Fundera redan nu hur du skulle vilja
presentera den grupp du är med i.
Allt som görs i församlingen är av stort
värde för Guds rike.
Så önskar vi er en solig, varm och lagom
regnig sommar.

Man får också gärna bjuda in om det är
något tema som passar. Jag tänker tre
gudstjänster i höst med två eller tre övningar per gång. Vore kul att se många av
er i kören. Jag tror att vi kan skapa fantastisk musik tillsammans.

Hälsningar
Torsten Lager

Simon Olsson
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EKBACKSKYRKANS
INNEBANDYKLUBB
Innebandysäsongen 2018–19 är avslutad.
Nu är vi i full gång att planera nästa. Säsongen som gått tycker vi varit bra. Matchresultaten har väl inte alltid varit de bästa,
men många barn och ungdomar i Vingåker
har haft roligt i träningar och matcher. De
har utvecklats både fysiskt och socialt.
Våra ideellt arbetande tränare och ledare
gör ett otroligt viktigt arbete. Tack vare
dessa engagerade ledare som ställer upp
utan ersättning och föräldrar som skjutsar
sina egna och andras barn till bortamatcher och som på hemmamatcher sköter
kiosk, sekretariat och annat praktiskt är
EIBK idag en växande förening som har
tre ungdomslag och ett seniorlag aktivt. Vi
har också haft bra publiktillströmning på
de flesta matcher.
Ett stort tack till alla som på olika sått stöttat innebandyklubben!

PLANER FÖR HÖSTEN
En nyhet inför hösten är att vi inleder ett
samarbete kring vårt tjejlag med Katrineholms Innebandy. Båda klubbarna har för
få tjejer för att kunna spela matcher på ett
bra sätt. Nu är klubbarnas tjejer anmälda
till varandras lag och kan spela i båda
lagen. På det här sätter ger vi bra möjlighet för tjejerna att spela och utvecklas i
innebandyn.
Vårt a-lag åkte ut ur division 2, därmed
miste vi våra tränare och en del spelare.
Men laget fortsätter dock att spela i division 3. Truppen är klar, men än återstår
dock att få klarhet på tränarsidan.

Olle Olsson och Mia Wikström tog emot
sparbankens check vid Vingåkers marknad

BIDRAG FRÅN
SÖRMLANDS SPARBANK

5 september kommer klubben att stå som
värd för en grundutbildning för ledare. Till
den är alla som vill börja som ledare eller
tränare välkomna.

13.500:- Så mycket fick klubben av Sörmlands sparbank tack vare alla som valt
Ekbackskyrkans innebandyklubb som
förmånstagare när man fått ekonomisk
rådgivning av banken.
Tack till alla er som valt oss och tack till
Sörmlands sparbank för det generösa
bidraget.

Vi planerar också en matchvärdsutbildning
i klubbens regi. Se särskild notis s 6.
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Söndagsskolan
Söndagsskolan har haft en fin termin tillsammans i gruppen och med den gudstjänstfirande församlingen. Vi gläds över
de barn som kommer på söndagarna men
det finns plats för flera.

Scouterna
Scouterna har haft en trogen grupp på 1213 barn som kommit varje vecka. Det har
varit en bra och fartfull termin. Nu ser vi
fram mot att åka på SMAJL-lägret på Hjälmargården, 3-7 juli är det 8 barn och
några ledare som åker.

Fredagshäng
Fredagshäng har också haft en bra termin. Det har varit häng i kyrkan och
hemma hos ledarna. Vi har byggt på gemenskapen i gruppen och fått glädjen att
ledaren Matilda är tillbaka igen.

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

Else-Marie
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Uppskatt
och glad

Plats
för
adress

Under Equmeniakyrkans konferens i Kristi himmelsfärdshelgen lanserades det nya temaåret: Till jordens yttersta gräns – Apostlagärningarna 2019-2020. Läs mer om året här och
det Equmeniakyrkan skriver på https://equmeniakyrkan.se/till-jordens-yttersta-grans/

TILL
JORDENS
YTTERSTA
GRÄNS
Ett temaår om Apostlagärningarna 2019-2020
I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella,
andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i
början av samma vers. Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett
sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de
gränser du möter.
På Equmeniakyrkans hemsida finns inspiration och material för att skapa ditt
eget temaår. Läs tillsammans med andra, i gudstjänsten eller för dig själv. Dela gärna
med dig av era bästa tips och material och glöm inte att anmäla att ni deltar!
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