
20 år med Ekbackskyrkan 
Jag har blivit tillfrågad om att skriva något om hur det gick till när Ekbackskyrkan bildades. Här kommer mina 
tankar, så som jag minns det. Det är ingen objektiv historiebeskrivning. 

Innan början -  när vi tog ett steg vidare 
… så var det dags igen, dags att förbereda ett styrelsemöte. Det är slutet av februari 1998, nyss har det varit 
årsmöte som alltid kräver mycket av förberedelser, äntligen kan jag pusta ut en del. Men det är bara att ta tag i 
det på nytt och se vad det är för ärenden vi behöver ta upp, samma som vanligt kanske, men nej inte denna 
gång. Träffar Rut Casserfelt som då var vår pastor, hon berättar för mig att hon vill sluta sin tjänst. Och så dyker 
det upp ett brev från Baptistförsamlingen. Brevet har även gått till Betelförsamlingen. Brevet innehåller en önskan 
om ett fördjupat samarbete. Det blev som du förstår inget helt vanligt styrelsemöte den gången, det blev starten 

på en process med en rad av möten, samtal och beslut.  

Vi bestämde oss för att avvakta med att kalla pastor på egen hand, vill ville pröva vart initiativet från 
Baptistförsamlingen skulle leda. Det gick en tid, vi väntade nog på varandra, vem som skulle nästa steg efter 
brevet. Vi kom överens om att träffas i Betel den 2 april, lite trevande pratades det om läget i församlingarna 
innan vi kom in på brevet, mest hamnade vi i samtal om att utöka antalet gemensamma gudstjänster. Förslag 
kom upp om att gruppen skulle utökas med alla frikyrkoförsamlingarna i Vingåker och så blev det. Visst det vore 
ju bra med gemensamma gudstjänster, men det var inte där jag var i mina förväntningar. Det är fint att vara 
tillsammans men hur skulle det bli med att flytta runt mellan kyrkorna istället för att samlas kring en gemensam. 
Men det var viktigt att fortsätta samtalen. 

Samtidig som den gemensamma processen med alla församlingarna behövde vi här och nu lösa pastorsfrågan. 
Baptistkyrkan och Missionskyrkan hade under flera år samarbetat, åtminstone på somrarna. Det blev naturligt att 
höra med Baptistförsamlingen. Med stor enighet beslutades den 24 maj, att från hösten 1998 skulle vi samarbeta 
om pastor och så långt som möjligt samordna verksamheten. Vi alternerade mellan kyrkorna, Lars Andersson 
blev vår gemensamma pastor. 

Den större samtalsgruppen med alla församlingarna träffades flera gånger, den första var den 7 maj 1998 i Betel. 
Fem församlingar är nu med i gruppen. Pingstkyrkan och Baptistförsamlingen i Berga har tillkommit. Samtalen 
handlar om vad vi kan och vill samarbeta om. En rad av samlingar blir det. Hösten, vintern och våren löper på 
med gemensamma samtal. Intressant är det, och kämpigt. Vi har nog olika ambitioner, mål, vilja och kanske 
framförallt tidshorisont. 

Så meddelar Lars Andersson att han slutar sin tjänst. Nu är vi utan pastor igen. Tar kontakt med våra 
distriktsföreståndare för att få hjälp. Blir då klar över att vi är fem församlingar som är utan pastor Missionskyrkan, 
Baptistkyrkan, Österåkers Missionsförsamling och Baptistförsamlingarna i Berga och Skedevi. Det blir då naturligt 
med en ny samtalsgrupp, ännu en, med de fem som är utan pastor. Nu uppstår frågan vill vi starta en ny 
gemensam församling. 

Baptistkyrkan och Missionskyrkan kallar Roland Johansson som vakanspastor, nu är det augusti 1999. Även i 
den stora gruppen med alla församlingarna kommer nu frågan att handla om vi vill en ny gemensam församling. 
En arbetsgrupp utses med uppdrag att ta fram ett underlag för samtal, det resulterar i ett dokument med rubriken  
”På väg mot krisen enhet – Samtal om en ny gemensam församling”. Ett syfte med dokumentet är att om det finns 
förutsättning för det, ta fram en avsiktsförklaring för de församlingar som önskar gå samman.  Frågorna i 
dokumentet skickas till alla församlingarna som diskuterar det under hösten. Den 16 december är ”två-
representantgruppen” samlad, sju församlingar är representerade och redovisar resultatet av samtalen utifrån 

dokumentet. Därefter tas en avsiktsförklaring fram som föreläggs församlingarnas årsmöten i början av år 2000.  

Det blir Skedevi Baptistförsamling, Österåkers Missionsförsamling , Baptistkyrkan och Missionskyrkan som antar 

avsiktsförklaringen. En interimsstyrelse utses.  

 Under året sker ett arbete med stadgar och 
församlingsordning och mycket annat. Under hösten 2000 ges 
möjlighet att komma med förslag på vad kyrkan ska heta. 
Innan omröstning sker råkar Nils Börge Gårdh, som är på 
besök för en konsert, få syn på de inkomna förslagen. Klart det 

ska vara Ekbackskyrkan tycker han. När konserten börjar hör 
jag plötsligt honom säga ”välkomna till Ekbackskyrkan”, jag 

blev nervös då. När omröstningen väl sker blir det 40 röster av 59 för Ekbackskyrkan.  

Första advent år 2000 tas beslutet att bilda Ekbackskyrkans församling. 

Nu är det 20 år sedan, mycket har hänt under den tiden, vi har varit en församling på vårt sätt. När man ser 
tillbaka på kyrkans 2000-åriga historia och på alla de uttrycksätt den tagit sig värden över under olika tider. Man 
kan då se både att mycket är bestående och mycket förändras. Nu finns vi här i Ekbackskyrkan och är en del av 

historien. 

Snart är det jul, nyår och årsmöte. Sedan är det dags igen för ett helt vanligt styrelsemöte. Vad händer då…? 

Lars Olsson 
fd ordförande 

Ekbackskyrkans första logotype innan vi anpassade den 
nya till Equmeniakyrkans utseende 


