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Kontakt 

Om du vill ha mer information om Ekbackskyrkan 
eller har allmänna frågor kan du alltid kontakta nå-
gon nedan. 

Ekbackskyrkans församling 
Församlingsföreståndare: 

Ann-Christine Folke 

076-884 70 64,  
anki.folke@ekbackskyrkan.se 

 

Diakon: 

Elin Sönnersfors 

076-884 73 30 

elin.sonnerfors@ekbackskyrkan.se 

 

Kanslist:  

Lilian Strömberg  
076-313 99 03,  
lilian@ekbackskyrkan.se 

 

 

Equmenia Ekbackskyrkan 
(Barn- och ungdomsarbete) 

Ordförande:  

Else-Marie Lyreborg Olsson  
070-540 59 54, equmenia@ekbackskyrkan.se 

Ekbackskyrkans  

innebandyklubb 
Ordförande:  

Olle Olsson  
076-133 96 02, olle9@telia.com 
http://idrottonline.se/EkbackskyrkansIBK-Innebandy 

 



Välkommen till Ekbackskyrkan i Vingåker!  

Aktiviteter  
Det händer mycket i Ekbackskyrkan bl.a.: 

Gudstjänster, som regel varje söndag kl 10 

Samtalsgrupper, samtal om tros– och livsfrågor 
ofta utifrån Bibeln eller någon aktuell bok 

Lunchgemenskap med soppa, träff för daglediga 
första onsdagen i månaden kl 12. Träffen börjar 
med enkel sopplunch och avslutas med fika med 
hembakat bröd. Ett varierat program däremellan. 

Kvinnofrukost/kulturfrukost, uppskattade lör-
dagsfrukostar med spännande gäster som berättar 
om något engagerande ämne. 

Kör, inför speciella tillfällen/gudstjänster övar en 
”projektkör”. Repertoaren är blandad, ibland ren 
gospel, andra gånger traditionell kyrkomusik. Man 
kan vara med och sjunga i det projekt som passar.  

Intressegrupper, bland annat stickcafé, målar-
grupp, ”tantlunk”. 

Konserter, såväl församlingen som utomstående 
arrangerar olika typer av konserter.  

Barn och ungdom flera olika grupper finns; sön-
dagsskola, scout, tonårshäng, konfirmation, inne-
bandy. 

För aktuellt program se  vårt programblad, annon-
ser i lokaltidning och på Ekbackskyrkans hemsida: 
www.ekbackskyrkan.se. Du kan också följa oss på 

  

 

 

Mer information får du också genom att kontakta 
vår församlingsföreståndare eller diakon. 

Alla är välkomna! 
Till Ekbackskyrkan är du välkommen oavsett om du 
har en tro eller inte.  

Vi tror att gemenskap är viktigt för att kunna växa 
som människa. Oavsett om du har trott på Gud 
länge eller är nyfiken på vad detta med tro är, så 
hoppas vi att Ekbackskyrkan kan vara den gemen-
skap som kan ge ditt liv en djupare mening. 

Ekbackskyrkans församling  
är en kristen församling i Vingåker som är öppen för 
var och en som vill tro. Idag har församlingen ca 
140 medlemmar. 

Församlingen har rötter i Svenska Missionskyrkan 
och  Svenska Baptistsamfundet.  
Nu ingår församlingen i  ”Equmeniakyrkan”  som 
är namnet för det nya kyrkosamfund som bildats av 
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyr-
kan . 

Uthyrning 
Ekbackskyrkans lokaler är möjliga att hyra för 
olika arrangemang, enskilda sammankomster, 
sammanträden eller konferenser. 

Kontaktperson: Olle Olsson, 076-133 96 02 

Förbön 
Vi tror att bön har kraft att nå mycket längre än 
vad vi själva kan och förmår. Vi tror att bön kan 
förändra en människas liv och situation och vi tror 
på en barmhärtig Gud som älskar och ser varje 
människa.  

I kyrkan har vi en förbönskalender där vi för varje 
vecka ber för ett aktuellt ämne. Du kan se kalen-
dern på vår hemsida 

Vill du att vi ber för dig, någon annan eller något 
angeläget ämne kan du lämna uppgifter om det 
till:  forbon@ekbackskyrkan.se eller till vår pastor. 

Samtal 
Behöver du samtala med någon om personliga 
frågor så är du välkommen att kontakta vår för-
samlingsföreståndare eller diakon.  

Ekbackskyrkans vision. Vi vill: 

• vara en mötesplats för människor i 
alla åldrar och olika livssituationer 

• vara en plats där vi möter varandras 
behov och längtan 

• vara medvandrare och dela livet 
tillsammans 

• tillsammans söka Guds vilja i våra liv 
och världen vi lever i  

• växa som människor och Jesu efter-
följare 

• vara vägvisare på vägen till 
     Jesus Kristus 
 

• leda människor till Jesus där de finner 
befrielse, förlåtelse och upprättelse i 
mötet med Jesu kärlek 

mailto:forbon@ekbackskyrkan.se

