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Ekbackskyrkans församling 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 

kontakt@ekbackskyrkan.se 
www.ekbackskyrkan.se 

Bankgiro: 624-7027 
Bankkonto: 82578  930562509 
Swish: 123 268 31 3 4  

Org. nummer: 817606-0229  
 

Församlings-
föreståndare: 

Ann-Christine Folke 
076-884 70 64  

anki.folke@ekbackskyrkan.se 

Diakon: 

Elin Sönnerfors 
076-884 73 30 

 

elin.sonnerfors@ekbackskyrkan.se 

Vice församlingsföreståndare 
Gunnel Gustafsson 
070-571 67 71 
 

Ordförande: 
Pär Lindar 
070- 311 21 21 
par.lindar@gmail.com 

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

Equmenia Ekbackskyrkan 

Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 

equmenia@ekbackskyrkan.se 
www.ekbackskyrkan.se 

Bankgiro:5360-5903 
Swish: 123 181 95 15 
 
Ordförande: 
Else-Marie Lyreborg Olsson 
070-5405954 
elsemarie.olsson@gmail.com 
 
Kassör: 
Örjan Langborg 
070-510 91 67 
langborg@bredband.net 

Ekbackskyrkans innebandyklubb 

Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 

Bankgiro: 407-2864 
Swish: 123 640 11 94  
 

Ordförande:  
Olle Olsson, 076-133 96 02. 

Kanslist:  
Lilian Strömberg 
076-313 99 03  

 

 

lilian@ekbackskyrkan.se 
 

http://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy 
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VAKANSPASTORN HAR SISTA ORDET 

 

ATT VÅGA ÖPPNA UPP! 

Först vill jag tacka alla i Ekbackskyrkan för det år som jag tillsammans med min 
fru Inger fått tjäna församlingen. Det blev en annorlunda vår och sommar pga av 
covid-19. Vi fick verkligen ställa om vår verksamhet och öppna upp andra vägar 
för att nå ut med budskapet om Jesus. 

De digitala möjligheterna genom Facebook har öppnat upp nya vägar att nå 
människor. Inte minst den Facebookgrupp som vecka efter vecka har lyssnat 
och kommenterat andakter och gudstjänster som har sänts Vi vill rikta ett särskilt 
tack för all uppmuntran vi fått. 

Inger och jag har sedan 25 mars producerat och lagt ut på Facebook ett 50-tal 
sånger, andakter och gudstjänster. Givetvis kan inte de digitala andakterna och 
gudstjänster ersätta de fysiska mötena men de  har fått bli en ny möjlighet att nå 
ut med det glada budskapet. 

Vi tror att de digitala möjligheterna kommer att fortsätta. 

Vågar vi öppna upp? Det har varit stängt länge. Psalmisten skriver i 119:18-20 
”Öppna mina ögon, så att jag kan se allt underbart som står där. Jag är bara en 
vandringsman här på jorden. Jag behöver vägledning och dina bud är karta och 
kompass för mig. Jag längtar efter dina råd mer än jag kan tala om.” (Ur Hand-
bok för Livet) 

Hur framtiden än kommer att se ut så har vi möjlighet att öppna oss för Jesus. 

Lina Sandell-Berg skriver: ”Medan allting ler och blommar under livets korta vår, 
tänk på honom som i kärlek vid ditt hjärtas dörr nu står. Kör: Öppna öppna innan 
hösten sopar varje blomma bort! Öppna medan solen skiner, levnadsdagen är 
så kort.” (Ur Psalmer&Sånger 589:1) 

 

Någon frågade träsnidaren och författaren Eva Spångberg hur hon kunde få 
fram en så vacker Jesus-bild av ett otympligt trästycke. 

– Jo, svarade hon på sitt drastiska sätt, jag karvar bara bort allt som inte är 
Jesus. 

Låt oss arbeta på liknande sätt i andligt avseende! 

 

Tack för ordet! 

Torsten Lager 
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PROGRAM... 

SEPTEMBER 
SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Ann-Christine Folke, Bo Sävhammar,  
Bo Sävhammar 

Inget kyrkkaffe, men ta gärna med en kaffe-
korg 

SÖNDAG 20 
10.45 ORDINATIONSGUDSTJÄNST 
Från Equmeniakyrkans kyrkokonferens 

Streamad gudstjänst från Immanuelskyrkan 
i Stockholm, vi ser den i kyrkan  

SÖNDAG 20 
17.00 INTRODUKTION TILL GRUP-
PER 
Ann-Christine Folke 

Kvällskaffe. 

SÖNDAG 27 
10.45 FÖRBÖNSGUDSTJÄNST 
Equmeniakyrkan kyrkokonferens, förbön för 
nya pastorer och diakoner, bland andra vår 
diakon Elin Sönnerfors 

Streamad gudstjänst från Immanuelskyrkan 
i Stockholm.   

OKTOBER 
LÖRDAG 3 
VÄRLDENS BARN 
Läs mer på sidan 11 

SÖNDAG 4 
TID FÖR GRUPPER 

LÖRDAG 10 
9.30 FÖRSAMLINGSMÖTE 
Enkel frukost serveras 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Ann-Christine Folke, Torsten Lager, Inge-
gärd Fredman, fiol 

Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 18 
17.00 TID FÖR GRUPPER 

SÖNDAG 25 
10.00 GUDSTJÄNST 
Elin Sönnerfors, Else-Marie Lyreborg Ols-
son, Ulrika och Patrik Janerin 

Kyrkkaffe. 

LÖRDAG 31 
10.00 ALLHELGONAGUDSTJÄNST 
Ann-Christine Folke, Elin Sönnerfors, Aina 
Andersson 

Kyrkkaffe. 

NOVEMBER 
SÖNDAG 1 
 TID FÖR GRUPPER 
 

SÖNDAG 8 
17.00 TID FÖR GRUPPER 

FREDAG 13 
17.30 KÖRÖVNING  
Torsten Lager leder kören inför 1:a advent 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Ann-Christine Folke, Elin Sönnerfors, Bo 
Sävhammar 

Kyrkkaffe. 

FREDAG 20 
17.30 KÖRÖVNING  
Torsten Lager leder kören inför 1:a advent 

SÖNDAG 22 
17.00 KONSERT 
Vingåker Wingband, Gunnel Gustafsson,  

Kyrkkaffe. 

FREDAG 27 
17.30 KÖRÖVNING 
Torsten Lager leder kören inför 1:a advent 

SÖNDAG 29 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Ann-Christine Folke, Elin Sönnerfors,  
Kören  

Kyrkkaffe. 



 

 
5 

HÅLL DIG UPPDATERAD 

För att hålla dig uppdaterad om vad som 
händer i  Ekbackskyrkan och eventuella 
förändringar i programmet, så rekommen-
derar vi att du följer oss på vår Facebook-
sida, Instagram eller vår hemsida 
www.ekbackskyrkan.se 

 

GUDSTJÄNSTER 
 20 OCH 27 SEPTEMBER 

Den 20 och 27 september blir det guds-
tjänster, men på lite annat sätt. Vi kommer 
att följa gudstjänstenna från Immanuels-
kyrkan i Stockholm i samband med Equ-
meniakyrkans kyrkokonferens 

Den 20:e får vi vara med på den guds-
tjänst där pastorer och diakoner ordineras 
till tjänst i Equmeniakyrkan. 

Den 27:e kommer de diakon- och pastors-
kandidater som ska eller är ute i vägled-
ningsåret att ingå i en förbönsakt. Vår 
egen diakon, Elin Sönnerfors, är en av 
dem vi får be för i gudstjänsten. Vi kom-
mer även be för de nya kyrkoledarna, en 
regional kyrkoledare samt missionärer.  

Det går också, om man föredrar det, att 
följa gudstjänsterna hemifrån, gå då in på 
Equmeniakyrkans hemsida och följ in-
struktionerna där. 

I Ekbackskyrkan börjar gudstjänsterna 
kl.10.45 för att vara på plats till kl.11.00 då 
gudstjänsterna i Stockholm börjar. 

ÅTERKOMMANDE  
AKTIVITETER 

MÅNDAGAR  
9.30 MÅLARGRUPP 

TISDAGAR 
9.30—14.00 ÖPPEN KYRKA 
9.30 kort andakt, efterföljande fika för 
den som vill 

18.30 STICKCAFÉ 
(jämna veckor) 

ONSDAGAR 
18.00 SCOUTER  

TORSDAGAR 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 
PÅ NÄTET: Torsdagstankar 

FREDAGAR 
19.00 Fredagshäng 

LÖRDAGAR 
PÅ NÄTET: Tankar inför den kom-
mande helgen 

KVINNOFRUKOST 

Under hösten kommer vi inte ha några 
Kvinnofrukostar i Ekbackskyrkan. Det 
med anledning av rådande pandemi. Men 
vi hoppas  och tror att vi kan samlas och 
bjuda in någon gäst till vår Kvinnofrukost 
under våren 2021. Vi återkommer med 
mer information.  

Elin och Aina 

CORONASÄKRA 
GUDSTJÄNSTER 

För att inte bidra till smittspridning ser vi 
till att följa dessa punkter: 

• Vi ser till  att hålla avstånd, varannan 

bänk är avstängd och man kan bara 
sitta där det finns psalmböcker utställda.  

• Vi tar inte upp någon kollekt under 

gudstjänsten utan samlar in gåvorna vid 
utgången.  

• När vi går ut ser vi till att hålla avstånd, 

låter bli att handhälsa eller kramas.  

• De gånger vi serverar kyrkkaffe sitter vi 

maximalt fyra personer vi varje bord.  

• Handsprit finns utställd på olika ställen, 

använd den!  
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”  SÅ ÄR JAG DÅ ÄNTLIGEN HÄR!  

Så känns det i alla fall från mitt perspektiv. Jag som skriver 
de här raderna i höstens programblad heter Ann-Christine 
Folke och välkomnades som Ekbackskyrkans nya försam-
lingsföreståndare den 6 sep. Jag vill här passa på att tacka 
för det varma mottagande som jag och min man Björn fått. Vi 
har bott många år i Västerås, men blir nu Vingåkersbor  
under höstens gång. Jag ser fram emot att få lära känna er 
och att få arbeta, samtala och be tillsammans med er i  
Ekbackskyrkan.  

Under 2019 var jag församlingsföreståndare i Centrumkyr-
kan i Avesta. Den tjänsten avslutades vid årsskiftet 
2019/2020, och sedan dess har jag inte haft någon försam-
lingstjänst, förrän nu.  

Dessa månader har varit en märklig tid på olika sätt. Det har 
varit en tid av paus, en tid av oro, en tid av omkullkastade planer, en tid av längtan, en tid 
av frågetecken och en tid av nya perspektiv på tillvaron. Corona-pandemin har möblerat 
om i våra känslor, tankar och beteenden.  

Det har på många sätt varit en tid av väntan. Vi väntar på vaccin, vi väntar på myndighet-
ernas rekommendationer och vi väntar på den dag då vi kan få mötas utan oro för smitt-
spridning. Så finns de där olika personliga sakerna i vårt liv där vi väntar på att Gud ska 
gripa in. För min del bestod den väntan de här månaderna på församlingstjänst.  

I Psaltaren 33:20 står det: ”Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och sköld”. 
(Svenska Folkbibelns översättning). ”Vänta på Gud” sjöng vi ibland i en bönekör i tonårs-
gruppen i kyrkan i min uppväxtstad Värnamo. Då tyckte jag det lät konstigt, OK, vänta på 
Gud, men vänta på - vadå? Med årens gång har jag insett att ett människohjärta är fyllt av 
längtan och väntan. Ibland vet vi kanske inte själva exakt vad vi längtar efter och väntar 
på, medan vi andra gånger mycket väl är medvetna om det. Det finns möjlighet för den 
som vill att dela sin längtan och väntan med andra i Ekbackskyrkan, och vår önskan är att 
vi också ska få glädja oss med varandra när väntetiden är slut. Tillsammans kan vi få 
stämma in i orden som den här Psatarpsalmen fortsätter med: ”I honom gläder sig vårt 
hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt 
hopp till dig”. Ps 33:21-22, Svenska Folkbibelns översättning) 

Ann-Christine Folke 

INSTALLATIONS-
GUDSTJÄNST  

Gudstjänsten leddes av församlingens 
vice föreståndare Gunnel Gustafsson. 
Equmeniakyrkans regionala kyrkoledare 
Helen Friberg medverkade i installations-
akten där vi fick möjlighet att be för Ann-
Christine och församlingen lovade att 
”stödja henne i hennes tjänst och bära 
henne i förbön,”     

Ann-Christine predikade sedan bland an-
nat med utgångspunkt från församlingens 
vision att vara mötesplats, medvandrare 
och vägvisare. Hon medverkade också 
med solosång och duettsång tillsammans 
med sin man Björn. 

Ann-Christine predikar 

Ann-Christine och Helen Friberg 
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VÄLKOMMEN OCH TACK! 

I samband med installa-
tionsgudstjänsten för Ann
-Christine Folke så fick vi 
också tillfälle att tacka 
Torsten Lager för den 
insats han gjort som va-
kanspastor under ett år. 
Eftersom han gått om lott 
under två veckor för att 
överlämna arbetet till Ann
-Christine har församling-
en under en kort period 
haft hela fyra anställda, 
se bilden, från vänster:  

Församlingens ordförande Pär Lindar 
Lilian Strömberg som under flera  år arbetat som kanslist. Tyvärr har hon sagt upp sig 
från 31/12. (Läs mer på sidan 10) 
Elin Sönnerfors som välkomnades som diakon  den 16:e augusti. 
Ann-Christine Folke vår nya församlingsföreståndare 
Torsten Lager  som inte avtackades, men tackades, hans fru Inger Wetter fick också ett 
tack för stödet till sin Torsten, men också för stödet till församlingen. 

Den 15 augusti började jag min tjänst som Diakon här i 
församlingen. I min tjänst kommer jag delta på tisdagarna 
då vi har morgonbön och öppen kyrka. På torsdagar är 
det prat och promenad. Leda Gudstjänst och någon gång 
predika, ingår också i min tjänst. Självklart kommer jag att 
göra hembesök, för att få träffa just dig och få samtala 
om livet, i stort som smått. Även enskilda samtal, själa-
vård. Utföra praktiska saker, som annonsering m.m… 

Jag ser fram emot att få jobba i församlingen som jag 
varit med i ca 6,5år. Känner mig ödmjuk inför uppgiften. 
Tacksam för förtroendet som ni har visat mig när ni sa 
erat JA. Ni får också gärna komma ihåg mig i era förbö-
ner. Dom behövs.   

Elin Sönnerfors 

ELIN SÖNNERFORS VÅR NYA DIAKON 

Elin välkomnas 

Vi ber för Ann-Christine 
Björn och Ann-Christine sjunger, Aina 
Andersson spelar. 
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FÖRSAMLINGSBOKEN 

Avlidna: 

Märta Björkman avled 16 april 

Yvonne Karlsson avled 31 juli 

KÖREN ÖVAR OCH 
SJUNGER 1:A ADVENT. 

Välkommen att vara med och sjunga i 
kören till första advent. 

Vi kommer ha tre övningstillfällen 13.11, 
20.11 och 27.11. Tiden är kl. 17.30 - 
18.30. 

Jag kommer i god till skicka ut sångerna 
så vi kan öva och sjunga hemma. 

Vi möts i sångarglädje! 

Torsten 

GE EN GÅVA 

I coranatiderna har de tillfällen där vi kan 
ge en gåva till församlingen blivit färre. 
Det är därför angeläget att vi också hittar 
nya vägar att bidra till att finansiera för-
samlingens arbete. Veckoffer, kollekter 
och gåvor måste hållas på en hög nivå.  

Bland det viktigaste är att offrande blir 
återkommande så att vi kan få en stabilitet 
i ekonomi. Var och en måste naturligtvis 
anpassa givandet efter sina egna förut-
sättningar, men alla kan gör det regelbun-
det. Här är några förslag på hur du kan ge 
dina gåvor: 

Bli månadsgivare via Equmeniakyrkans 
Missionsgåva.är enkelt. Du fattar beslut 
om vilket belopp du vill ge som sedan via 
autogiro överförs automatiskt varje må-
nad . Du anger vilken summa du vill ska 
gå till Ekbackskyrkan och vad du vill ge till 
Equmeniakyrkans internationella mission, 
Equmeniakyrkans mission i Sverige mm.  

Ett annat sätt att ge gåvor regelbundet är 
att från ditt bankkonto göra periodiska 
överföringar, exempelvis en gång per 
månad, till församlingens konto på Sörm-
lands Sparbank:  8257-8 930562509. 

Din kyrkoavgift (1% av din inkomst) som 
betalas via skattsedeln kan tillfalla Ek-
backskyrkan. Nya anmälningar görs till 
Equmeniakyrkan senast den 31 oktober. 

Engångsbelopp kan du kan sätta in på 
församlingens bankgiro, nummer 624-
7027.  

Du kan som tidigare lämna din gåva i 
samband med gudstjänsterna, både 
kontant och via Swish 123 268 31 34.  
På grund Corona kommer vi inte runt med 
kollektbox utan göra insamlingen vid ut-
gången. 

Behöver du hjälp med blanketter, bank-
kontakter, mm, kontakta kassör Birgitta 
Carlsson eller ordförande Pär Lindar. 

Hur mycket ska jag ge? 
Kan vi säga hur mycket som är lämpligt 
att ge som gåva till församlingens verk-
samhet?  Styrelsens började ett sådant 
samtal och uppmanade Ann-Christin och 
mig att skriva något om det i församlings-
bladet.  

Det viktigast och mest värdefulla är att 
hitta en rutin för sitt givande menar Ann-
Christine. Att ge tionde är en god sed i 
den judisk-kristna traditionen. Idag är den 
kanske inte längre så aktuell och kan kän-
nas som en förpliktelse och ett tungt krav. 
Men, menar Ann-Christine, det är inget 
krav men en rekommendation. Den är 
rättvis eftersom den utgår från de resurser 
och förmåga man har. Om procentsatsen 
är 10 eller någon annan måste vara upp 
till var och en att bestämma, men det är 
viktigt att man bestämmer det och ser till 
att gåvorna ges regelbundet. Samtidigt 
måste vi vara medvetna om att vår verk-
samhet kostar pengar. Nu satsar vi på fler 
anställda för att nå ut till människor i Vin-
gåker, våra gåvor som vi ger till försam-
lingen gör det möjligt. Alling som vi har, 
har vi ju ytterst sett fått från Gud. Att ge 
gåvor blir en kärlekshandling och ett sätt 
att uttrycka tacksamhet. Det ger oss 
också en framtidstro, glädje och entusi-
asm i vårt arbete, menar Ann-Christine 

”Kom ihåg: den som sår snålt får en snål 
skörd, och den som sår rikligt får en riklig 
skörd. Var och en skall ge som han har 
beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av 
tvång, ty Gud älskar en glad givare.” 

  (2 Kor 9:6–7) 

Pär Lindar 
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FÖNSTERRENOVERING 

Under sommaren har vi inlett ett treårigt projekt att renovera och måla om alla fönster i 
den äldre delen av kyrkan. Olle Olsson leder det arbetet och lägger ner ett mycket stort 
målningsarbete. Viss del av arbetet köper vi av firman ”Fönsterlyftet”. Renoveringen kos-
tar mycket även om det mesta arbetet 
utförs ideellt, främst av Olle. Första året 
räknar vi med att alla fönster på nedervå-
ningen i kyrksalen ska bli färdiga.  

Vi förväntar oss att få visst bidrag från 
Länsstyrelsen för att bevara kulturhisto-
riskt värdefulla miljöer. För att få det bidra-
get förutsätts att vi har kontakt med en 
antikvarisk expert, vilket vi har genom  
byggnadsantikvarie Eva Wockatz från 
Sörmlandsmuseum. Hon har dels skrivit 
en PM där hon beskriver vår kulturhisto-
riska miljö, dels har hon gjort ett besök för 
att se till att arbete utförs på ett korrekt sätt 
och ge råd i arbetet. 

EKABACKSKYRKAN I CORONATIDER 

Omställd verksamhet 
Den pågående pandemin har gjort att vi 
ställt om mycket av vår verksamhet. Vi har 
fått tänka nytt hur vi som församling ska 
kunna genomföra vårt uppdrag att visa 
vägen till Jesus Kristus. 

I planeringsråd och styrelse har vi beslutat 
att dra in på de fysiska möten där många 
träffas. Under hösten kommer vi därför 
endast att fira förmiddagsgudstjänst 
varannan söndag.  

De söndagar som det inte är någon guds-
tjänst finns det i stället utrymme för olika 
grupper att samlas. Vi upplever att det 
finns ett stort behov att träffas och sam-
tala i mindre grupper, inte minst nu i tider 
av distansering och coronarädslor. Den 20 
september kl 17 kommer vi att ha en intro-
duktion till olika grupper.  

Några grupper som redan nu träffas är 
Målargruppen och Stickcaféte. Grupper 
och verksamheter som däremot inte kom-
mer att  träffas är Tantlunken, Kvinnofru-
kost, Lunchgemenskap med soppa. 

Nytt är att vi under tisdagar kommer att ha 
kyrkan öppen 9.30-14. Det finns möjlighet 
att tända ljus, förbön, enskilda samtal och 
enkelt fika. 

Som ett komplement till de fysiska mötena 

kommer vi att ha en del andakter och  
digitala möten via Internet.   

Digitala möten 
Varje torsdag kommer vi att publicera 
några enkla ”Torsdagtankar” på vår Fa-
cebookgrupp ”Ekbackskyrkan på nätet”. 
Det är främst Elin Sönnerfors som kom-
mer att tänka. Inför helgen kommer vi att 
på samma ställe lägga ut korta andakter 
inför helgen. Torsten Lager och Inger 
Wetter fortsätter att hjälpas åt att hålla 
dem några gånger per månad, Ann-
Christine Folke svarar också för några av 
andakterna. Vill någon annan hjälpa till att 
hålla en andakt är du välkommen att kon-
takta Ann-Christine. 

Vi kommer även att försöka publicera alla 
andakter på vår hemsida. 

Om allt går som vi hoppas kommer vi 
också att göra ett något längre program, 
som speglar olika delar av vår verksam-
het, en gång per månad. 

Vi behöver personer som tycker det är 
roligt med teknik, inspelning av ljud  och 
bild och som kan hjälpa till med inspel-
ningar av de digitala mötena. Är du den vi 
säker hör av dig till  Ann-Christine eller 
undertecknad 

Pär Lindar 

Olle Olsson visar Eva Wockatz hur han 
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EKBACKSKYRKANS  
INNEBANDYKLUBB 

VÅRA LAG 

Det här är våra lag och deras träningsti-
der 
Nya som gamla spelare är välkomna. 

A-laget: 
Måndagar kl.20.00-21.30 o Onsdagar 
19.30-21.00 i Vingåkers Sporthall 

08/09:laget: 
Onsdagar kl.18.00-19.30 och Lördagar 
kl.10.00-11.00 i Vingåkers Sporthall 

Mix 10-12:  
Måndagar kl.16.30-18.00 o Onsdagar 
16.30-18.00 i Vingåkers Sporthall. 

Mix 13-15:  
Måndagar kl.16.45-17.45 i Hansjöhallen. 

LILIAN SLUTAR 

Vår kanslist Lilian Strömberg har bestämt 
sig för att flytta till sin särbo Hans i Nol 
utanför Göteborg. Därmed har hon också 
sagt upp sig från sin tjänst från den sista 
december. Det är ett mycket tråkigt be-
sked för klubben, men vi förstår att kärle-
ken måste få blomma och vi önskar Lilian 
och hennes Hans lycka till. 

Styrelserna för Ekbackkyrkans församling 
och innebandyklubben har börjat fundera 
hur vi löser vakansen efter Lilian. 

Lag Bortalag Datum Tid 

A-laget Eskilstuna Nyfors IK 2020-10-07 
prel. datum 

19.30 

A-laget Nykvarns IF U-lag 2020-10-17 16.30 

08/09-laget IK Standard  2020-10-17  09.00 

08/09-laget Torshälla IBK Röd/Vit 2020-10-24  10.00 

A-laget IK Standard  2020-11-08 15.00 

A-laget IFK Mariefred 2020-11-29 17.00 

08/09-laget Katrineholms IBF  2020-11-29  15.30 

A-laget Katrineholms IBF U-lag 2020-12-13 15.00 

08/09-laget Telge SIBK  2020-12-19  10.00 

Den 17:e oktober 
spelas matchen i 
Kvarnängshallen i 
Högsjö. Övriga 
matcher spelas i 
Vingåkers sport-
hall.  

Vi avvaktar besked 
från Folkhälsomyn-
digheten om vi kan 
spela inför publik 
eller ej.  

HEMMAMATCHER HÖSTEN 2020 

BLI STÖDMEDLEM 

Genom att bli stödmedlen kan du på ett 
enkelt sätt bidra till klubbens verksamhet.  
Swisha 125:- till  123 640 11 94 eller be-
tala samma summa till bankgiro:  
407-2864.  

Som ett tack får du 
gratis korv med bröd 
och dricka vid en av 
klubbens 
hemmamatcher. 
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Uppskattat besök 
och glada besökare

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

för våra ledare! 

söndagsskola 
Scouterna har startat sin 
termin och de är 10-15 
scouter, det har även 
kommit några nya och det 
är roligt. Vi kommer att 
vara utomhus så mycket 
det går och träffarna in-
leds alltid med en sam-
ling/andakt bakom kyrkan 
där vi har bra användning 

för ”bänkarna” vi gjorde i våras. Vi kom-
mer bland annat att ta märket ”Goda gär-
ningar” under hösten, och kommer att 
göra lite olika aktiviteter för att få märket. 
Terminen innehåller även den traditions-
enliga Tårttävlingen.  Det kommer inte att 
bli någon Tassenatta i år så vandringspri-
set vi fick förra året kommer vi att kunna 
beskåda ytterligare ett år.  

Söndagsskolan träffas vissa söndagar 
i samband med gudstjänsten. 

Fredagshäng riktar 
sig till ungdomar på 
högstadiet/gymnasiet. 
De träffas i Ekback-
skyrkan varje fredag kl 
19-22. Aktiviteter kan 
vara bordsspel, pingis, 
filmkväll, lekar eller 
tävlingar. En del av 
ungdomarna spelar 
även i ett band tillsam-
mans och har uppträtt 
vid några tillfällen. 

Kvällarna innehåller även fika och avslu-
tas med en kort andakt. Välkomna! 

VÄRLDENS BARN:  

Som så mycket annat det här året så kommer årets Världens Barn-insamling att se lite 
annorlunda ut.  

Konserten har vi fått ställa in MEN det kommer att bli en tips-
promenad med start och mål i Tennisparken, den kommer att 
vara lördagen den 3 oktober. Klockan 11.30 blir det dansupp-
visning av en av Kulturskolans dansgrupper och i och med det 
så startar Tipspromenaden som går genom centrum, fram till kl 
12 håller den på.  

Vi kommer även att stå utanför City-hallen och Coop/
Systembolaget med insamlingsbössor, där kommer det att fin-
nas möjlighet att lämna kontanter men det går även att swisha 
sin gåva. Eventuellt kommer även scouterna att vara med i 
Tennisparken på något sätt. Los Albanos medverkar traditions-
enligt i dessa sammanhang - håll utkik i samhället under lör-
dags förmiddagen var de kommer att uppträda!!! 
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Plats 

för 

adress 

Den blomstertid nu kommer… 
Låt tusen blommor blomma! Tänk vilken väldoft som sprids i varje församlings trädgård. 
Prästkragarna står upp och blandas med de skiraste vallmor. Blåklinten tar mer robust sin 
plats bland gräsen och de andra på den friväxande blomsterängen.  

Mellan stenarna på gången växer kryddornas timjan och kryddar varje steg i den kreativa 
utvecklingen.  

Honungsrosen doftar i kapp med smultronschersminen. En envis enbuske skickar upp 
sina stickiga barr mellan cortonagranens flerfärgade kottar. Och sommaren har bara bör-
jat.  

Ett lätt regn friskar upp naturen. Allt är skönt. Det är som om det alltid skulle kunna vara 
så här.  Det är en dröm men ingen nostalgi och ingen utopi. 

Pluralismens mångfald färgar trädgården i en aldrig sinande ström av etnicitet.  Alla fär-
ger blandas. Alla får rum. Alla intar sin plats. Trädgårdsmästaren ansar varsamt med 
saxen. Ibland gödslar han. Varje dag går han runt bland växterna.  

De nytillkomna uppmärksammas konstant. Det vissna och torkade klipps bort. Vattnet 
strilas varsamt. Inte för varmt inte för kallt.  

Steklar och fjärilar tillåts pollinera och befrukta allt som syns på Haga. Ostyriga fladdrar 
och vinglar de fram och fumlar mellan tuvrörens höga stänglar och darrgräsets nervösa 
ryck. Humlorna mumlar och burrar upp sig i dov dans. 

Frömjölet ryker mellan tallarna och dammar ner sommarmöblernas nymålade yta.  

Kreativiteten i Guds natur mångfaldigas av den tillåtande mentalitetens öppna struktur. 
För struktur finns mitt i oordningen. Inget sker av slumpen. Gud är ordningens Gud.  

Välljudet och bakgrundsljudet är kören av skönsjungande visselblåsare som inte låter sig 
tystas av koltrastens vackra pipa. Men en lovsångare är ändå en lovsångare…  

Det är ett välordnat kaos i den fria och självständiga församlingens rikedom. Alla bär sitt 
strå till stacken. Ung som gammal. Alla behövs - annars uteblir mångfaldens rika flor - 
som är så viktig för helheten.  

Nu närmar sig eftersommaren. Midsommar har passerat. Trädgårdens prunkande är i sitt 
ljuvaste skede. Skördetiden närmar sig.  

Den gamla stegen plockas fram och fruktkorgarna står redo att användas på nytt. En rik 
skörd väntar efter en god sommar. Nu väntar vi bara på de villiga arbetarna.  

Den skördetid nu kommer… 
Bo-Göran Nilsson 


