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Nyhetsbrev från Ekbackskyrkan 

Rekryteringen av ny pastor - församlingsinformation söndag 28 juni 
Vid församlingsmötet den 31 maj beslutade vi att anställa Elin Sönnerfors som diakon på halvtid 

under hösten i väntan på att församlingen kunde anställa en ordinarie föreståndare. Bara någon dag 

efter det beslutet fick vi en ansökan till vår utlysta tjänst. Pastorsrekryteringsgruppen har träffat 

Ann-Christine Folke som den sökande heter och föreslår att församlingen går vidare med hennes 

ansökan. Styrelsen har också ställt sig bakom det förslaget. Av den anledningen kallar vi nu till 

församlingsinformation söndagen den 28 juni för att ge mer information i frågan. Informationen blir 

i anslutning till den friluftsgudstjänst som planerats. 

Ann-Christine Folke är född 1967 och uppväxt i Värnamo. Idag bor hon Västerås och är aktiv i 

Ansgarskyrkan där. Nu under sommaren är hon sommarpastor på Café Björnen, Ansgarskyrkans 

sommargård på Björnön utanför Västerås. Hon har en bred erfarenhet från flera församlingar och 

kårer inom svensk kristenhet. Hon är inte utbildad pastor, men ordinerad diakon i Equmeniakyrkan. 

Hon har läst och läser teologi på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. Hon har för avsikt att 

ansöka om att bli pastorkandidat i Equmeniakyrkan.  

Vid vår anställningsintervju gav hon ett lugnt, genomtänkt och gediget intryck. Rak, ärlig men ändå 

ödmjuk och respektfull. Hon ser sig som en ledare som genom att vara mentor för andra kan leda 

församlingens utveckling framåt. 

De referenspersoner som vi talat med delar den positiva bild vi fick av Ann-Christine vid 

anställningsintervjun. 

Hon söker en 75% tjänst och kan börja 1 september. 

Vi hoppas att ganska snart under sommaren ordna ett möte där fler från församlingen kan få träffa 

Ann-Christine och därefter fatta ett beslut i frågan. När detta kan ske återkommer vi om. Redan 

nu kan du som vill se och höra henne predika på nätet:  

• sondaghelaveckan.se sök på Ann-Christine Folke (tre predikningar) 

• Youtube Ansgarskyrkan Västerås: Gudstjänst 2020-04-19 

Ann-Christine har sedan födseln en grav synnedsättning, men hon upplever inte det som något 

större hinder i sitt dagliga liv. I samtalet var hon öppen med detta och frågade om vår inställning till 

det. Någon reagerade på att hon inte naturligt kan se andra i ögonen, men det var något vi snart 

vande oss vid. Hon säger också själv att hon kan ha svårt att känna igen människor innan hon träffat 

dem flera gånger. 

Självklart kvarstår anställningen av Elin Sönnerfors enligt vårt tidigare beslut. Torsten Lager jobbar 

vidare med sin vakanstjänst tills någon ny föreståndare börjar. 

Friluftsgudstjänst söndag 28 juni kl 10 
Vi samlas i parken bakom kyrkan. Det finns enkla bänkar att sitta på, men vill du sitta bekvämare ta 

med din egen stol. Glöm inte kaffekorgen. Torsten Lager medverkar med tal och sång. 

Självklart ser vi till att följa alla rekommendationer om fysiskt avstånd, handhygien och inga 

handhälsningar eller kramar (hur gärna vi än skulle vilja göra det).   VÄND 



Verksamhet under resten av våren och sommaren 
Som vi meddelat tidigare planerar vi för fortsatta gudstjänster och andakter på ”Ekbackskyrkan på 

nätet” även under sommaren. Facebookgruppen har nu drygt 120 medlemmar, och inslagen där 

följs av ett 80-tal personer varje gång. Vår Facebooksida ”Ekbackskyrkan i Vingåker” har gillats 

och följs av ca 200. Är du inte med där, se till att bli det! 

För att både få en möjlighet att röra på sig och samtidigt kunna samtala, har vi startat promenad 

med prat, ”Walk-and-Talk”, torsdag förmiddagar kl 10. Välkommen med du också, vi går med 

avstånd och stannar nånstans på vägen för att dricka medhavd förmiddagsfika.  

Elin Sönnerfors, 070-351 97 38, kan berätta mer, 

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 

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.  

• Elin Sönnerfors 070-351 97 38. 

Med önskan om Guds rika välsignelse! 

 

 

Pär Lindar 

Ordförande 

 

PS  

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.. 

mailto:kontakt@ekbackskyrkan.se

