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Ljuset kommer in där det finns en spricka
Livet går sin gilla gång. Dagarna blir mörkare och mörkare. Hösten som vi lagt bakom oss
är ganska ”högtidslös” förutom Allhelgonahelgen som dessutom kan vara tung för den
som sörjer nära och kära, även om den helgen i sig bär på hopp om glädjen och festen i
himlen. Denna höst liknar heller inte ”vanliga” höstar med en pandemi som begränsat en
hel värld. Mycket som varit självklart i vår tillvaro har stannat av såsom rörelsefrihet och
vanliga umgängesformer. När tillvaron kantrar på ett eller annat sätt träder oftast sådant
tydligare fram för vårt medvetande som är omistligt för oss. Sorgen över det man förlorat
kan bli starkare i orostider, men även tacksamheten för det som finns kvar kan träda fram
extra starkt.
När det här programbladet kommer ut har vi den mörkaste tiden rent metereologiskt, men
definitivt inte teologiskt! Vi går in i adventstiden med ljus och väntan på Guds rike. Sedan
följer juldagarna som ett crescendo med Jesu födelse och ljuset från Betlehems stjärna.
För många kommer den här julen att bli annorlunda. Vi begränsas av pandemin och kan
inte resa så självklart till släktingar och vänner. Hur mörk och begränsad tillvaron än ter
sig finns ljuset där. Jag tänker ofta på låtskrivaren och poeten/tänkaren Leonard Cohens
fantastiska sångstrof: ”There is a crack in everything that’s how the light gets in”. På
svenska ungefär: ”Det finns en spricka i allt där ljuset kommer in”. Vi får be Gud om
sprickor där ljuset kommer in, och trots mörkret glädja oss över de ”glädjesprickor” som
redan finns. Du vet vilka glädjesprickor du tänker på, och jag vet vilka glädjesprickor jag
tänker på. Leonard Cohen, som dog för några år sedan, ser nog ljuset i sin fulla styrka nu,
inte bara silande in genom sprickan. Och i denna grå brytningstid mellan höst och vinter,
då jag sitter och skriver detta, får vi tänka på de i vår församlingsgemenskap som lämnat
jordelivet och tacka för att de får leva i Guds ljus.

Anki Folke
föreståndare

Framtiden tillhör oss!
Det här numret av programbladet är på många sätt speciellt. Dels för att det knapp innehåller några programpunkter. Dels för att vi vill uppmärksamma att församlingen i år kan
fira 20-årsjubileum.
Första advent är det 20 år sedan Ekbackskyrkans församling bildades. Vi skulle gärna ha
uppmärksammat och firat jubileet med en stor fest, men nu tillåter inte dagens situation
det. Det får bli en annan gång.
Ett sätt att ändå uppmärksamma de 20 åren är att vi startar en jubileumsinsamling.
Läs mer på sidan 7.
När man firar jubileer vill man gärna se bakåt och reflektera över det som hänt. Det är
viktigt att förstå sin historia. Det förklarar mycket i nuet. Lars Olsson som var församlingens första ordförande beskriver i sin text hur församlingen bildades 2000 och turerna som
ledde fram till beslutet. Läs mer på sidan 6.
Men det är också viktigt att se framåt. Bo Sävhammar utmanar i sitt inlägg församlingen
att verkligen tänka och handla framåt. Läs mer på sidan 8.
Församlingen tog under hösten ett beslut att förlänga och utöka tjänsten som diakon.
Det är ett beslut som visar att församlingen vill satsa på framtiden. Läs mer på sidan 9.
Sist i bladet finns ett brev från församlingens medlem Ingemar Haglund, som sedan mer
än ett år blivit kvar i Guilin i Kina.
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Pär Lindar
ordförande

PROGRAM...
Här skulle vi ha velat publicera ett fullmatat program för vinterns verksamhet,
men nu får det bli ett mycket bantat preliminärt program.
Vad som kan genomföras och om det kan bli fler programpunkter beror på hur
Coronapandemin utvecklas och de rekommendationer/restriktioner som ges.
Följ utvecklingen på vår hemsida eller på Facebook. Läs också predikoturerna i
Katrineholmskuriren.

EQUMENIAS
JULMARKNAD
28/11—9/12

JULFIRANDE

Som så stor det av året 2020 så
påverkas även julen av pandemin
som finns i vårt land och i vår värld.
Julen som är en av våra stora högtider då vi firar Jesu födelse, vi
samlas med familj och släkt och
traditioner förs vidare...

I år blir julmarknaden digital. Det
innebär att du på
nätet eller per telefon kan beställa det
du vill köpa. Utbudet är begränsat
och det är först till
kvarn som gäller. Läs mer på sidan 11

Men i år så är det som sagt annorlunda. Vi kan inte ha några fysiska gudstjänster då vi får träffas,
samtala och sjunga, MEN en ny
tradition kanske kan "födas"...

Julaftonspromenad kl 10
På julafton kl 10, torsdag 24/12, så
är ALLA välkomna på Prat och Promenad med lite jultouch. Kaffe och
smörgås kommer serveras, allt sker
utomhus och på ett coronasäkert sätt. Från klockan 10.00 och
fram till kl.11.00 kan du komma till
kyrkan för att promenera. Kaffe och
smörgås finns från kl.11.00 fram till
kl.13.00. Hoppas DU vill komma
och ta gärna med dig någon som
du vet är ensam

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
18-23 JANUARI 2021.

Vi planerar för att genomföra den ekumeniska veckan med de andra församlingarna i Vingåker.
Morgonbön i Svenska kyrkan måndag
-lördag kl.9.00.
Temat är: Bli kvar i min kärlek så ska
ni bära rik frukt. Johannesevangeliet
15.

Julotta kl 07.00 utomhus.
Kl.07.00 på juldagen 25/12 träffas
vi på kyrktomten för att fira Julotta.
Eldar kommer tändas och vi kan väl
hoppas på lite snö på backen. Även
då kommer det serveras kaffe och
smörgås på ett coronasäkert sätt.

ÅRSMÖTE

Vi planerar att kunna genomföra vårt
årsmöte söndagen den 7 februari efter
gudstjänsten, och kallar härmed alla
medlemmar till detta

Elin Sönnerfors

Förutom sedvanliga årsmötespunkter
behöver vi revidera våra stadgar, vilket måste ske på två församlingsmöten varav det ena ska vara årsmöte.

Vill du bidra med hembakt bröd till någon av dessa samlingar så hör av dig till
Elin Sönnerfors 076-8847330
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HITTA RÄTT PÅ NÄTET

ÅTERKOMMANDE
AKTIVITETER

Våra kanaler på Internet är flera och kan
kanske kännas förvirrande. Här är ett försökt till sammanfattning:

Förutsatt att restriktioner för samlingar
upphör återkommer dessa aktiviteter
regelbundet

Hemsida
www.ekbackskyrkan.se

MÅNDAGAR
9.30 MÅLARGRUPP
TISDAGAR
9.30—14.00 ÖPPEN KYRKA

är adressen till vår hemsida på Internet.
Den kan alla nå via någon så kallad webbläsare, antingen i en dator eller i en mobiltelefon. På hemsidan finns nyhetsuppdateringar, kalendarium och beskrivningar
av vår verksamhet.

9.30 kort andakt, efterföljande fika för
den som vill

18.30 STICKCAFÉ

Hemsidan kan bara uppdateras av dem
som har fått behörighet.

(jämna veckor)

ONSDAGAR
18.00 SCOUTER
TORSDAGAR
10.00 PRAT OCH PROMENAD

Facebooksida
”Ekbackskyrkan i Vingåker”
På vår Facebooksida försöker vi göra
inlägg oftare än på hemsidan. Alla som
har ett Facebookkonto kan kommentera
inläggen. Inläggen kan också läsas och
följas på hemsidan, men inte kommenteras där. (På hemsidan kommer det snart
att finnas en liten instruktion om hur du
kan skaffa ett Facebookkonto)

PÅ NÄTET: Torsdagstankar

FREDAGAR
19.00 Fredagshäng
LÖRDAGAR

PÅ NÄTET: Tankar inför den kommande helgen

Facebookgrupp
”Ekbackskyrkan på nätet”

SÖNDAGAR
10.00 GUDSTJÄNST

”Ekbackskyrkan på nätet” är en grupp där
vi kan dela tankar, böner, kommentarer,
videoinspelningar, mm. Gruppen är också
öppen för alla som vill dela med sig av
egna erfarenheter och funderingar, kommentera, komma med frågor, ge förslag
och idéer. För att delta i gruppen måste
du dels ha ett Facebookkonto, dels ansöka om att få bli medlem.

Fysiskt eller på nätet

Coronasäkra gudstjänster
Om och när vi kan återuppta våra fysiska
gudstjänster gäller det fortfarande för oss
att inte bidra till smittspridning. Vi ser till att
följa dessa punkter:

• Vi ser till att hålla avstånd, varannan

Instagram ”Ekbackskyrkan”

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

Vårt Instagramkonto är kopplat till vår
Facebooksida och det som publiceras på
Facebooksidan kommer också till Instagram. Även här måste du ha ett konto för
att följa och kommentera inlägg.

• Vi tar inte upp någon kollekt under gudstjänsten utan samlar in gåvorna vid utgången eller via Swish.

• När vi går ut ser vi till att hålla avstånd,
låter bli att handhälsa eller kramas.

Youtubekanal
”Ekbackskyrkan Vingåker”

maximalt tre personer vi varje bord.

Här publicerar vi de videoinspelningar vi
gör av andakter och gudstjänster. Du når
dem genom Youtube och du behöver inte
ha något konto. Vi publicerar även inspelningarna på hemsidan och på Facebook.

• De gånger vi serverar kyrkkaffe sitter vi
• Handsprit finns utställd på olika ställen,
använd den!
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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.
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.

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.

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.

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
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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 försam-

20 ÅR
JUBILEUMSINSAMLING

lingar 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.

Nu startar vi en jubileumsinsamling med
mål att tillsammans samla in 1.000:- per
år som församlingen verkat, dvs minst
20.000:-. Pengarna vill vi satsa på framtiden för att utveckla nya former och verksamheter för att nå ut med det glada budskapet om Jesus Kristus till människor i
Vingåker med omnejd.

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.

Du kan skicka din gåva till vår bankgiro
624-7027 eller swisha till 123 268 31 34.
Märk inbetalningen 20 år.

Elin välkomnas

TILL JORDENS
YTTERSTA GRÄNS
Vårt uppdrag som församling sträcker sig
längre än till Vingåkers gräns. Det sträcker sig till ”jordens yttersta gräns”. Så heter också Equmeniakyrkans insamling till
den internationella missionen som stödjer
våra systerkyrkor runt om i världen med
missionärer, projektbidrag eller annan
support. Insamlingen börjar första advent
och håller på till 31 januari. Du kan ge ditt
bidrag till insamlingen till samma bankgiro och swish som ovan, men märk inbetalningen ”Till jordens yttersta gräns”.

Ekbackskyrkans första logotype innan vi anpassade
den nya till Equmeniakyrkans utseende

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.

Tack för din gåva! Tillsammans kan vi
sprida hopp och evangelium i Vingåker
och i världen till ”jordens yttersta gräns”.

Första advent år 2000 tas beslutet att
bilda Ekbackskyrkans församling.

Pär Lindar

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

Vi ber för Ann-Christine
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HAR FÖRSAMLINGEN EN FRAMTID?
En onödig fråga? Eller en brinnande
aktuell sådan?!

varandra om vilken roll Den Kristna Församlingen skall ha i dagens och morgondagens samhälle.!

Till vilken frågan ställs blir troligen svaret
olika. Hade frågan ställts till aposteln Paulus skulle svaret förmodligen bli:
”Församlingens framtid vilar på sanningarna: Tro, Hopp och Kärlek! Eller Syndaförlåtelsen, Tron på uppståndelsen och
ett personligt möte med Guds Son världens Frälsare!”

Hur utformar vi vårt sätt att föra ut det
evangeliska budskapet? Hur gör vi för
att våra lokaler inte skall upplevas/
kännas som instängda och unkna? Hur
får vi in den moderna tekniken i vår
evangelisation? Hur får vi en genuin
gemenskap att fungera? Vad är Ekbackskyrkans plats i samhället? Har vi
en speciell uppgift? Serviceboende för
äldre? Sporthall, för att nå den yngre
publiken? Samarbete med Vingåkers
Kommun i sociala frågor? med mera,
med mera, med mera ….

För dig och mig idag, är frågan högaktuell. Då tänker jag inte på den universella
kristna församlingen utan på Ekbackskyrkan! Denna fråga borde vara alla medlemmars stora frågeställning! En fråga
som borde finnas med – näst intill – vid
varje träff. Vi borde närhelst vi träffas ta
upp denna fråga. I styrelsen, till församlingsmedlemmars träff runt kaffekoppen.

Med andra ord: Vi behöver, i församlingen, prata med varandra om framtiden och
vår överlevnad! Detta borde vara en stående punkt på dagordningen vid styrelsens sammanträden. Det borde vara en
stående punkt vid varje församlingsmöte!
Det borde vara ett samtalsämne vid kyrkkaffet! Eller var helst vi träffas. Detta
borde vara en fråga som engagerar de
unga i församlingen, men också den äldre
generationen! Alltså vi alla tillsammans!

För de yngre i församlingen borde denna
fråga vara högst aktuell! ”Vad gör vi för
att utveckla församlingen, så att den passar in i det moderna samhället?”
Ibland säger man att samhället återspeglas i församlingsgemenskapen.
Om jag får vara provocerande så vill jag
mena: Församlingen är akterseglad!
Samhället har gått om församlingen för
länge sedan. Den står kvar på 50-talet!
Det moderna samhället återspeglas inte i
dagens församlingsutseende. Den moderna människan känner inte igen sig i
dagens församlingsstruktur!

Guds Församling har fått ett Gudomligt
uppdrag: Förkunna Evangeliet om Guds
Frälsningsplan. Lev inte som en marginaliserad sekt utan förverkliga missionsbefallningen!
Provocerande tankar men med kärlek
överlämnade

Skall Guds Församling återta sin givna
plats som en andlig auktoritet i samhället? Då måste vi börja prata med

Bo Sävhammar

FÖRSAMLINGSBOKEN

JULLEDIGHETER:

Nya medlemmar: Vid gudstjänsten 25
oktober hälsades 3 nya medlemmar
välkomna:

Elin Sönnerfors ledig 26-30/12
Anki Folke ledig 30/12-3/1

Birgitta Bergström, från Korskyrkans församling i Vingåker.
Ann-Christine Folke och Björn Folke från
Ansgarsförsamlingen i Västerås
Avlidna:
Sven Gustafsson avled 21 september
Inga-Britt Nilsson avled 14 november
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FRAMTIDSSATSNING?!

DIGITALISERING OCH
OMSTÄLLNING

Vid församlingsmötet den 25 oktober beslutade vi att fortsätta anställningen av
Elin Sönnerfors som diakon från den
1 januari 2021 tills vidare. Tjänsten utökas
med 25 % till 75% som ersättning för den
tjänst som Lilian Strömberg lämnar.

Mycket har ju ställts på ända på grund av
rådande Coronaomständigheter. Vi har
begränsade möjlighet att träffas fysisk
men vi vill ju inte ställa in vår verksamhet.
Vi måste ställa om mycket av det vi är
vana att göra. Under det senaste året har
vi ju gjort en hel del, men mycket mer kan
göras och utvecklas. Det är bara fantasin
som sätter gränser. Digitalisering och möten via socialmedier är bara ett sätt, men
ett sätt som nog har medfört att vi delvis
nått nya målgrupper. Ett inlägg på Facebook når oftast över 100 personer jämfört
med de ca 40 som i snitt besöker en fysisk
gudstjänst i vår kyrka.

Tjänsten inriktas mot arbete med familjer
och unga vuxna där vårdnadshavare till
deltagare samt ledare i Equmenia och
innebandyklubben är viktiga målgrupper.
Vi behov ska även andra diakonala uppgifter i församlingen ingå. Kontaktarbete
och att utveckla och genomföra verksamheter som svarar mot familjer och unga
vuxnas behov blir en viktig arbetsuppgift.
I tjänsten ingår också administrativa uppgifter för innebandyklubben och församlingen.

Nu gäller det att gå vidare. Vi behöver bli
fler, som vill och kan medverka i nya sätt
att mötas. Det gäller både innehåll och
tekniska lösningar.

Elin kommer också att medverka i och
utveckla gudstjänster och andakter,
fysiska såväl som digitala.

Innehåll kan vara att medverka med betraktelser, reflektioner och att dela tankar.
Andakter, gudstjänster är vi väl hemma
med, men varför inte skapa en blogg?
Att medverka musikaliskt är en annan
möjlighet, live eller inspelat, med eller utan
bild. Bilder, fotografier säger ofta mer än
ord. En av de mest uppmärksammade
inläggen under våren var målargruppens
andakt utifrån sina bilder. Vilka idéer har
du som du vill utveckla.

Under 2021 har församlingen beviljats
40.000:- i bidrag från Equmeniakyrkan för
att utveckla digitala mötesformer, vilket är
en del i tjänsten.
För att finansiera tjänsten i övrigt behöver
gåvor och insamlade medel öka kraftigt.
Det bedömde församlingsmötet vara realistiskt. Vi har dessutom möjlighet att upplösa delar av de fonder som vi har på banken.

Teknik upplever många som svårt, men
det går ofta snabbt att lära sig de enkla
lösningar som finns.

Ett framåtsiktande beslut som tydligt visar
att församlingen är beredd att satsa på
framtiden.

Jag vill uppmana dig att kontakta någon
av våra anställda, Anki och Elin eller undertecknad och berätta hur du vill hjälpa
till att med ny omställd verksamhet nå ut
med vårt glada budskap till människorna i
Vingåker.

Pär Lindar

MILJÖPOLICY
Ekbackskyrkan saknar en miljöpolicy. Det
har församlingsmötet i oktober bestämt
ska ändras. Ambitionen är att vi på årsmötet har ett förslag att ställning till.

Pär Lindar

VALBEREDNINGEN

Owe Janerin har lovat att hålla i en grupp
som ska arbete fram ett förslag. Har du
synpunkter eller förslag kontakta Owe
070-277 44 97

Valberedningen har börjat sitt arbete inför
årsmötet i februari. Man har som ambition
att kontakt alla som är valda till olika uppdrag.
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Olle Olsson, 076-133 96 02, är sammankallande. Vänd dig till honom om du har
uppdrag du vill ha.

EKBACKSKYRKANS
INNEBANDYKLUBB
LILIAN SLUTAR
-Fortsätt att vara öppna och ta emot
alla med en varm hand. Det är det råd
som Lilian Strömberg ger till Ekbackskyrkan församling när hon nu slutar
sin tjänst.
-Jag kände från början att ni var jättetrevliga och tog med mig in i er familj
direkt, fortsätter hon.

vara att det få
folk att engagera sig ideellt.
Att vissa föräldrar inte tar vara
på möjligheten
att var med din
barn och lägga
tid på deras
aktiviteter. Det
är nog det som
varit jobbigast.

Lilian började arbeta för Ekbackskyrkan
innebandyklubb 2010. Efter en trafikolycka hade hon fått svåra smärtor, som
gjorde att hon inte kunde fortsätta sitt
arbete som busschaufför. Genom arbetsförmedlingen sökte klubben någon som
med lönebidrag kunde hjälpa till med administrativa sysslor. Efter en utvärderingsperiod från slutet av 2010 fick Lilian fast
tjänst på 25% från januari 2011. Tjänsten
utökades senare till 50% med uppgifter
för församlingen som tillkom.

Nu slutar du hur
känns det?

När jag intervjuade henne, trodde jag att
hon redan, när hon anställdes var engagerad som förälder i klubben, men där
hade jag fel. Det var först senare som
hennes son Casper började spela och
hon blev spelarförälder som hon fick ett
stort ideellt engagemang i klubben.

- Det är både och. Det känns skönt att
äntligen tagit beslut att flytta ihop med
min särbo, vi har varit ihop mer än tio år,
det funkar inte att pendla utan vi kom till
en brytningspunkt. Samtidigt är det tråkigt
att lämna klubben och församlingen.
Lilian berättar att de fått en ny lägenhet
som de ska flytta till i Nol, norr om Göteborg i närheten av Kungälv. Än har hon
inte fått nåt napp på de arbeten hon sökt,
men hon vill gärna jobba som receptionist
eller liknande exempelvis på ett gym.

- Men det vara inte bara för att jag var
förälder som jag engagerade mig. Det var
kul och jag har ju ett stort sportintresse
också. Så var det också ett sätt att inte
bara behöva tänka på smärtan.
Lilians engagemang har vuxit genom åren
och förutom alla insatser som förälder är
hon nu också tränare och ledare för ett
lag med yngre barn. Vad är det som du
tycker har varit bäst under de här åren
frågar jag.

Till sist avslutar Lilian med ytterligare råd
till församlingen:
- Det skulle vara kul om ni kunde få ihop
idrotten med församlingen lite mer. Det
kan nog Elin fixa nu när hon är diakon
och ska ha särskild uppgift att ha kontakt
med föräldrar, familjer och unga vuxna.

- Det har varit alla trevliga personer jag
träffat under åren. Kontakter med människorna, barn och föräldrar och kyrkans
medlemmar, det är det bästa.

Vi önskar Lilian lycka till i hennes nya
livssituation och Guds rika välsignelse.

Är det nåt som du upplevt tråkigt undrar
jag. Efter viss tvekan svara Lilian.
- Det var en svår fråga. Men det skulle

Pär Lindar
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Höstens arbete med barn och unga har
präglats av hur vi ställt om vårt arbete
med anledning av pandemin.
Söndagsskolan har inte haft några träffar
eftersom vi haft få gudstjänster. Scouterna
har haft sin mesta verksamhet utomhus.
Vi började hösten ute och sedan 5 november är vi ute varje gång. Vi ha ändrat en
del i programmet för att kunna göra detta
men vi har haft bra och roliga träffar – vi
har ett härligt aktivt gäng på upp till 15
scouter och det har kommit flera nya under hösten.

Fredagshäng har träffats dels i kyrkan och
hemma hos ledarna, men sedan 5 november så har de inte kunnat ha sina träffar.
Julmarknaden kommer ju inte att bli som
vanligt, det är synd för det brukar vara
årets höjdpunkt! Men vi har haft försäljning av dörrkransar och det kommer att bli
en Digital Julmarknad (se nedan).

Be för våra barn och ungdomar och
deras familjer – behövs extra mycket
nu i dessa tider.

JULMARKNAD PÅ DISTANS OCH DIGITALT
28 NOVEMBER TILL 9 DECEMBER
I år går det inte att genomföra någon fysisk julmarknad. I stället inbjuder vi dig att stödja
vårt barn– och ungdomsarbete genom att beställa varor och köpa lotter via nätet eller
genom telefon. Så här fungerar det:

Du kan beställa varor och köpa lotter antingen genom ett beställningsformulär på nätet via
den här länken https://forms.gle/ckmurhQTVW3SYmzM7 (länken finns också på vår
hemsida) eller via telefon 076-884 73 30 se nedan.
Lotterier:

Bröd mm:

Det finns tre lotterier med ett vinstvärde
på 250 kronor.
• Varupåsar med 3 vinster
• Choklad med 3 vinster
• Varukorg med 2 vinster
Varje lott kostar 5:-. Du anger hur många
lotter du vill köpa i respektive lotteri. Du
tilldelas sedan slumpmässigt så många
nummer som du köpt lotter. För att delta i
utlottningen måste du ha betalt lotterna
antingen via Swish 123 181 95 15,
bankgiro 5360-5903 eller kontant. Vinnare meddelas och vinster kan hämtas
lördag den 12 december se nedan

Ange hur många förpackningar av respektive vara du vill beställa. Sista beställningsdag är onsdagen den 9 december.
• Saffransskorpor 10 st 30 kr
• Bonnkakor 10 st 25 kr
• Saffranshjärtan (vetebröd)5 st 30 kr
• Pepparkaksmuffins 5 st 25 kr
• Tekakor 5 st 25 kr
• Frukostfrallor 5 st 25 kr
• Knäck 10 st 20 kr
• Syltburk: Röd vinbär 20 kr
• Syltburk: Röd vinbär/rabarber 20 kr

Lördagen den 12 december kl 11-13 utanför Ekbackskyrkan är det utlämning av vinster och av de
beställda varorna.
Kontakta Elin Sönnerfors på tel 076-884 73 30 om du vill göra en beställning, köpa lotter eller om du
inte har möjlighet att komma till kyrkan den 12 december.
Vill du stödja vårt arbete med barn och ungdomar i Vingåker utan att handla? Swisha gärna en gåva
till 123 181 95 15 och märk den med ”Julmarknad”. Har du inte möjlighet att betala med swish så
lägg pengar i ett kuvert och lämna till Elin Sönnerfors eller till Else-Marie.
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Uppska
och glad

Plats
för
adress

Ärade Ekbacks församling.
Trevligt att få utskick från Sverige och Ekbackskyrkan. Jag försöker följa vad som händer där hemma. Saker ändras. 2020 verkligen ett sånt år. Också för församlingen.
Nästa vecka har jag varit utanför Sverige ett helt år. Första gången ett år förflutet utan
att jag deltagit i en kristen kör. Huqin, min fru, har piano. Mågna psalmer blir spelade
därpå. Särskilt vid årstidskiften och de stora helgerna.
Besökt min lokala evangeliska kyrka här i Guilin flera gånger. Ganska kommersiell. Om
man säger så. Mycket hierarki. Om man säger så. Och mycket Halleluja.
Inget möte i kyrkan har varit utan väl övervakande, sotsvart klädda, representanter från
Myndigheten. De håller sig längst bak i Kyrkan. Med en grupp utanför. När de rör sig
dinglar vapnen som klockpendlar, och ger ljud. Vid större helgsamlingar tronar piketbussar på trottoaren utanför. Man blir varse makten.
Kyrkan är stor, påminner om Pingstkyrkan i Jönköping 1975, med läktare och scen. Fast
bredare.
Av det lilla jag sett av evangeliska kyrkan här i Guilin, så speglar den mycket samhället
här. Mycket handlar om prestation. Om kamp att få agera i mitten av scen. Vara pastorn
som omvänder flest och tjoar högst. Vara Ledaren av dansgruppen. Vara Ledaren av
kvartetten. Kanske inte så mycket syns inriktat på att tvätta varandras fötter och
tjäna. Detta är en observation. Inte kritik. Jag skulle gärna vara en del.
För mig är mitt visum viktigt. Jag är gammal. Är bara i början av att försöka förstå Kina.
Och jag trivs här. Kanske bättre här, än någon annan plats jag kan föreställa mig. Att
tvingas börja om någon annanstans, med en annan kultur, för att jag utmanar auktoriteten här, är inte på min agenda. Att engagera mig i kyrkan här skulle säkert utesluta vidare besök. Väger mina besök till kyrkan. Även om varit där, utanför gudstjänsttid, i den
dagliga verksamheten, vet jag att jag är iakttagen.
PS 121. Är nog här aktuell att dela med er. Men också för att förstå. Önskan om att
tilliten inte just bekom "Herren". Utan partiet.
Tror inte på att använda koder. Vad jag skriver från Kina, vet Kina. Få utlänningar här.
Så de har tid med vad jag sänder. :) Jag har en kärlek och beundran för det kinesiska
folket. Som ökar, ju mer jag förstår hur lite jag förstår.
Jag har ofta tunga trista dagar här. Covid. Att inte varit med min son. Familjen. Men jag
har också en familj i Kina.
Skulle någon därhemma inom församlingen vilja dela tankar med mig har jag mail:
ingemarhaglund@gmail.com
Frid, klokhet och välsignelse och över er, önskar

Ingemar
Ps. Som jag saknar en söndag med sång och att få spela piano med er. Ds.
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