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Nyhetsbrev från Ekbackskyrkan 
Mycket av vår verksamhet i Ekbackskyrkan är pausad på grund av Coronapandemin. Men ändå 

händer det en hel del. Styrelsen har under våren träffats digitalt med Skype-konferenser. Det har 

fungerat trots en hel del tekniska problem, men vi längtar efter att få träffas också fysiskt. Vid 

senaste mötet fattade vi en del beslut som vi vill informera om här. 

Rekryteringen av ny pastor 
Vi har fått några ansökningar som rekryteringsgruppen bedömt att vi inte ska gå vidare med. 

Gruppen förslår att vi avvaktar med att annonsera mer just nu och avvaktar till hösten med nya 

rekryteringsåtgärder. Information om tjänsten finns kvar på vår egen och Equmeniakyrkans 

hemsida. Torsten Lager har lovat att han kan ställa upp som vakanspastor på halvtid även under 

hösten, vilket vi är mycket tacksamma för. Torsten uttrycker dock att han på grund av 

Coronasituationen och att han är 70-plusare har svårt att utföra de diakonala uppgifter han skulle 

vilja. Rekryteringsgruppen föreslår att vi under hösten kompletterar hans tjänst med en 

tidsbegränsad halvtidstjänst som diakon under vakansperioden. Vi har frågat vår medlem Elin 

Sönnerfors som går ut diakonutbildningen nu i juni, om hon skulle vara intresserad av en sådan 

tjänst, vilket hon svarat ja. Styrelsen ställer sig bakom det förslaget och förslår att församlingen 

beslutar att anställa Elin på halvtid under hösten.  

Församlingsmöte 
I dessa tider har vi valt att inte träffas fysiskt i kyrkan, men nu gör vi ett undantag och kallar till ett 

församlingsmöte söndagen den 31 maj kl 10.00.  Vi börjar med en kort gudstjänst och därefter 

församlingsmöte då vi får fatta beslut om en eventuell anställning av diakon under hösten. Ta gärna 

med kaffekorg så kan vi fika tillsammans i parken efteråt. Självklart ser vi till att följa alla 

rekommendationer om fysiskt avstånd, handhygien och inga handhäsningar eller kramar (hur gärna 

vi än skulle vilja göra det). 

Verksamhet under resten av våren och sommaren 
Vi planerar för fortsatta gudstjänster och andakter på ”Ekbackskyrkan på nätet” även under 

sommaren. Facebookgruppen har nu drygt 110 medlemmar, och inslagen där följs av ett 80-tal 

personer varje gång. Vår Facebooksida ”Ekbackskyrkan i Vingåker” har gillats och följs av ca 200.  

För att få både en möjlighet att röra på sig och samtidigt kunna samtala, kommer vi att arrangera 

”Walk-and-Talk” promenader torsdag förmiddagar kl 10 under sommaren. Första promenaden blir 

den 4 juni, Elin Sönnerfors håller ihop gåendet.  

Söndag 28 juni planerar vi att ha en friluftsgudstjänst med Torsten Lager utanför kyrkan, ta med 

kaffekorg.  Vi kommer inte ha några gemensamma gudstjänster med Korskyrkan i juli. 

Eftersom vår verksamhet är begränsad kommer vi inte att ge ut något församlingsblad i sommar, 

men kommer att skicka ut fler nyhetsbrev. 

Torsten Lager har semester 29 juni – 3 augusti, Lilian Strömberg 29 juni – 19 juli. 

Under semestertiden kommer församlingens telefon 076-884 70 64 att vara bemannad.         VÄND 

  



Digital verksamhet 
Vi tycker aktiviteterna på nätet fungerat bra och vill gärna fortsätta att utveckla digitala 

mötesformerna som ett komplement till vår övriga verksamhet även efter Corona. Styrelsen vill 

därför att vi bildar en grupp som jobbar vidare med det. Är du intresserad av hur vi kan använda 

digitala medier för att möta människors behov och visa på gemenskapen i församlingen och vägen 

till Kristus? Hör i så fall av dig till Elin Sönnerfors 070-351 97 38 eller Pär Lindar 070-311 21 21, 

som styrelsen utsett att ingå i gruppen. 

Underhåll 
Nu när vi inte har så mycket verksamhet i kyrkan, passar det bra att göra en del underhållsarbete. 

Före helgen blev installation av dörröppnare av hissdörrar och entrédörren mot Apoteksgatan klar. 

Hur dörröppnarna ska hanteras kommer att visas av Olle Olsson onsdag 27 mars kl 18 Välkommen 

då! Vi räknar med att få bidrag till installationen från Myndigheten för stöd till trossamfund. 

Ett större underhållsarbete är ommålning av alla 41 fönster i äldre delen av kyrkan. Det är ett arbete 

som till stora delar utför ideellt, främst av Olle Olsson. Vi hoppas också att fler medlemmar kan 

hjälpa till! Hör av dig till Olle så kan han berätta vad som behöver göras. Målningsarbetet kommer 

att ske i etapper under tre år. Vi hoppas få bidrag till detta arbete från länsstyrelsen för att bevara 

värdefulla kulturmiljöer. De externa kostnaderna beräknas bli ca 300.000:-. Hur mycket av det vi 

kan få i bidrag vet vi ännu inte. Både byggnadsantikvarie från Sörmlands museum och biträdande 

länsantikvarien har uttryck att vår kyrka har ett stort kulturhistoriskt värde. En PM från 

byggnadsantikvarien finns som beskriver det. Om du är intresserad att läsa det hör av dig till Pär 

Lindar. 

Ekonomi 
Trots att vi pausar många av våra verksamheter tar inte våra kostnader paus. Vi uppmanar dig 

därför att fortsätta att lämna ditt bidrag så att vår församling kan fortsätta förmedla hopp i 

Vingåkersbygden. 

• Swisha ditt bidrag till 123 268 31 34  

• Överför pengar via ditt bankkonto till Ekbackskyrkans bankkonto 8257-8, 930562509 eller 

bankgiro 624-7027. Gör gärna överföringen periodisk och regelbunden.  

Kontakt 
Om du känner behov att prata med någon eller ha praktisk hjälp, dra dig inte för att ringa någon av 

de här personerna: 

• Torsten Lager, pastor,  076-884 70 64.  

• Gunnel Gustafsson, vice församlingsföreståndare, 070-571 67 71. 

• Pär Lindar, ordförande, 070-311 21 21.  

• Lars Andersson, 070-687 37 94.  

• Elin Sönnerfors 070-351 97 38. 

Församlingsboken 
Vår medlem Märta Björkman avled 16 april, Märta blev 91 år. 

 

 

Torsten Lager Pär Lindar 

Församlingsföreståndare Ordförande 


