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Nyhetsbrev från Ekbackskyrkan  juli 2020 

Ny församlingsföreståndare 
Vid församlingsmötet den 5 juni beslutade församlingen att anställa Ann-Christine Folke som 

församlingsföreståndare på 75% tjänst från den 1 september. Beslutet var enhälligt. Det fanns dock 

förslag att bordlägga frågan för att fler skulle få möjlighet till djupare information om Ann-

Christine. Mötet ville dock att beslutet inte skulle skjutas upp. 

Ann-Christine blev mycket glad när jag lämnade beskedet till henne och hon vill framföra ett stort 

tack till församlingen för förtroendet. I förhandsinformationen fanns uppgifter om att hon och 

hennes man Björn, som är helt blind, tänkte bosätta sig i Katrineholm för att det möjligen skulle 

vara lättare att leva som synskadad där. Nu har de dock ändrat sig och vill bo i Vingåker, vilket 

sannolikt är bättre för både Ann-Christine och församlingen.  

Har du tips på en hyreslägenhet på 3-4 rok och centralt i Vingåker får du gärna höra av dig till Ann-

Christine 070-357 44 19. 

Vi hälsar Ann-Christine och Björn hjärtlig välkomna till Vingåker och Ekbackskyrkan! 

Självklart kvarstår anställningen av Elin Sönnerfors (50% tjänst, 15 augusti till 31 december) enligt 

vårt tidigare beslut. Torsten Lager jobbar vidare med sin vakanstjänst tills Ann-Christine börjar den 

1:e september. 

Beviljat bidrag 
Ett annat positivt beslut kom idag från ”Myndigheten för stöd till trossamfund”. Vi har blivit bevilja 

bidrag till hela kostnaden för installation av dörröppnare till entrén mot Apoteksgatan och till 

hissdörrarna. Kostnaden för den tillgänglighetsanpassningen blev 82 500:- vilket vi alltså nu 

beviljats i bidrag! 

Verksamhet under resten av våren och sommaren 
Följ oss på vår hemsida www.ekbackskyrkan.se och vår Facebooksida ”Ekbackskyrkan i Vingåker” 

och gruppen ”Ekbackskyrkan på nätet” för aktuell information om det som händer under sommaren. 

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. 

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

de här personerna: 

• Gunnel Gustafsson, vice församlingsföreståndare, 076-884 70 64 eller 070-571 67 71. 

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

• Elin Sönnerfors 070-351 97 38. 

Med önskan om Guds rika välsignelse! 

 

Pär Lindar 

ordförande 

Om du har en e-postadress och ändå får det 

här brevet via vanlig post, var snäll och 

meddela din e-postadress till 

kontakt@ekbackskyrkan.se. Det går både 

lättare och är billigare att skicka e-post. 
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