
 

 
1 

 

Aktuellt från  

I det här numret bl.a: 

SOMMAREN 2021  

• Pilgrimsvandringar 

• Familjeträffar 

• Fönsterrenovering 

• Blir gräsmattor äng? 

• Upptaktsträff 

• Församlingsdag 



 

2 

Ekbackskyrkans församling 
Parkvägen 17 
643 30 Vingåker 

kontakt@ekbackskyrkan.se 
www.ekbackskyrkan.se 

Bankgiro: 624-7027 
Bankkonto: 82578  930562509 
Swish: 123 268 31 34  

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 
Stina Gustafsson 
070-268 36 24 
stinans@hotmail.com 
 

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. 

Kansliansvarig: 

Elin Sönnerfors 
076-884 73 30 
elin.sonnerfors@ekbackskyrkan.se 

 

http://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy 
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FÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 

Nu har vi kommit in en bit i juni och sommaren står i full blom. När jag skriver 
detta är det tisdag 15 juni och några dagar tidigare, söndagen 13 juni hade vi vår 
första fysiska gudstjänst sedan lördagen i allhelgonahelgen. Det var oerhört fint 
att få mötas igen. Nu har det ju blivit tillåtet för oss att få fira sammankomster 
igen upp till 50 personer. Ett 30-tal personer samlades på gräsmattan intill kyr-
kan. Jag fick tillfälle att möta flera jag tidigare hunnit vara i kontakt med, men jag 
fick också hälsa på några jag ännu inte hunnit möta under de månader jag varit 
här i Vingåker. Vi kommer att ha några till sådana sommarandakter, som vi valt 
att kalla det, och du kan se konkret datum för dem i kalendern här i församlings-
bladet. Vi kommer mestadels ha dem på gräsmattan utanför kyrkan, men skulle 
det bli dåligt väder flyttar vi en samlingen till kyrkorummet. Vi hoppas att det ska 
bli ett fint sätt att få komma igång att fira gudstjänst tillsammans igen som för-
samlingsgemenskap. För att det ska bli så smidigt och smittsäkert som möjligt så 
får du gärna ha med dig eget fika. Vi sitter kvar en stund och fortsätter vår ge-
menskap på det sättet.  

På den samlingen i söndags nämnde jag mina ”sommarböner” som jag bett un-
der flera års tid, en specifik på morgnarna och en annan på kvällarna, och böne-
formuleringarna har jag hämtat från verserna 4-5 i nr199 Den blomstertid nu 
kommer som morgonbön och verserna 4-5 i nr 201 En vänlig grönskas rika dräkt 
som kvällsbön. Det är nästan enbart de tre första verserna i båda sångerna som 
man sjunger, så de sista har blivit något av doldisar. Jag vill citera de två olika 
bönerna här i programbladet så att du som vill kan få vara med mig och be de 
”sommarbönerna” där du finns i sommar.  

 

Så med dessa rader vill vi önska alla i vår gemenskap en härlig och välsignad 
sommartid.  

Anki Folke, föreståndare 

 

 

PoS 199 v 4-5 (morgonbön) 

O, Jesus, du oss frälsar,  
du är de svagas sköld. 
Dig, glädjesol, vi hälsar.  
Värm upp vårt sinnes köld. 
Giv kärlek och det hjärta  
som ingen kärlek får.  
Vänd bort all sorg och smärta,  
du vän som allt förmår.  
 
Välsigna årets gröda  
och vattna du vårt land.  
Giv alla mänskor föda,  
välsigna sjö och strand.  
Välsigna dagens möda  
och kvällens vilostund.  
Låt livets källa flöda  
ur Ordets djupa grund.  

PoS 201 v 4-5 (kvällsbön) 

Allt kött är hö. Allt flyktar här, 
Och snart förvissna gräsen.  
Hos dig allena, Herre, är  
ett oförgängligt väsen.  
Min ande giv  
det nya liv  
som aldrig skall förblomma,  
fast äng och fält stå tomma.  
 
Då må förblekna sommarns glans  
och vissna allt fåfängligt;  
min vän är min och jag är hans,  
vårt band är oförgängligt.  
I Paradis 
han, huld och vis,  
mig sist skall omplantera,,  
där intet vissnar mera.  
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PROGRAM... 

Coronasäkra samlingar 
När vi samlas fysiskt gäller det fortfa-
rande för oss att inte bidra till smitt-
spridning. Vi ser till att följa dessa 
punkter: 

• Vi ser till att hålla avstånd. Vi sitter 

maximalt fyra personer vi varje bord.  
I kyrksalen är varannan bänk av-
stängd och man kan bara sitta där 
det finns psalmböcker utställda.  

• Vi tar inte upp någon kollekt  eller 

kontanter för servering utan samlar 
in gåvorna och serveringspeng via 
Swish 123 268 31 34.  

• Vi  låter bli att handhälsa eller kra-

mas när vi ses. 

• Handsprit finns utställd på olika stäl-

len, använd den!  

• Vi samlas inte fler än gällande re-

kommendationer, fn 50 personer . 

JUNI 
SÖNDAG 25 
11.00 GUDSTJÄNSTVANDRING 
Söndagen efter midsommardagen 
ordnar vi en gudstjänstvandring som 
startar vid kyrkan och avslutas i 
Säfstaholms slottspark, där vi äter 
egen medhavd picknick.  

JULI 
TORSDAG 1 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

TORSDAG 8 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

SÖNDAG 11 
17.00 SOMMARANDAKT 
Anki Folke 

TORSDAG 15 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

TORSDAG 22 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

 SÖNDAG 25 
17.00 SOMMARANDAKT 
Else-Marie Lyreborg Olsson, Helena 
Arnthorsson 

TORSDAG 29 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

. 

AUGUSTI 
TORSDAG 5 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

SÖNDAG 8 
17.00 SOMMARANDAKT 
Elin Sönnerfors 

TORSDAG 12 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

TORSDAG 19 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

SÖNDAG 22 
11-16.30 STYRELSEDAG 

SÖNDAG 22 
17.00 SOMMARANDAKT 
Anki Folke, Elin Sönnerfors 

TORSDAG 26 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 

LÖRDAG 28 eller SÖNDAG 29 
UPPTAKT MED EQUMENIA OCH 
INNEBANDYKLUBBEN 
Läs mer på sidan 11 

 

SEPTEMBER 
SÖNDAG 5 
10.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 
OCH FÖRSAMLINGSDAG 
Läs mer på sidan 11. 

SÖNDAG 26 
ORDINATIONSGUDSTJÄNST 
Läs mer på sidan 5. 
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HÅLL DIG UPPDATERAD 

För att hålla dig uppdaterad: Följ oss på 
vår Facebooksida, Instagram eller vår 
hemsida www.ekbackskyrkan.se 

PRAT OCH PROMENAD 

Våra uppskattade prat och promenadsam-
lingar på torsdag förmiddagar kl 10 fort-
sätter under hela sommaren.  

Vi utgår från Ekbackskyrkan och prome-
nerar i lugn takt så långt vi orkar. Ta med 
lite fika så stannar vi på vägen och rastar. 

ORDINATIONS-
GUDSTJÄNST 

För drygt tre år sen var Elin Andersson 
och jag ombud för församlingen på Equ-
meniakyrkans årskonferens i Gävle. Vid 
lördagens ordinationsgudstjänst sa Elin A: 
-” Om några år är det du som står där i 
Rob”. -”Nja, sa jag. Även om jag hade 
sökt till Diakonal utbildning och tänkt och 
önskat att bli antagen 
och sedan söka till 
diakonkandidat, så 
tvivlade jag. MEN nu 
drygt 3 år senare så 
kommer jag ordine-
ras till Diakon inom 
Equmeniakyrkan. Få 
stå där i den blå ro-
ben och få mitt 
smycke. 

Söndagen den 26 september kl.11.00 är 
det ordinationsgudstjänst. Den kommer 
sändas från Betelkyrkan i Örebro. Sen 
kommer varje region som har ordinarier 
träffas i någon kyrka i regionen. Region 
Svealand kommer ha sin ordinationsakt i 
Skårekyrkan i Karlstad. Gudstjänsten 
kommer att websändas, precis som förra 
året. Mer information om hur många som 
kan delta på plats, kommer senare. 

Elin Sönnerfors 

LOPPISFYND 

Elin Sönnerfors och Else-Marie Lyreborg 
Olsson städade ur köket i nedervåningen 

och rensade ut 
diverse överblivet 
material. 

 En del såldes på 
loppis- och antik-
marknaden på Köp-
mannagatan. Det 
som är kvar finns i 
kyrkan till försälj-
ning under somma-

ren. Köp och swisha din betalning till Equ-
menia 123 181 95 15 eller betala direkt till 
Elin Sönnerfors.  

SEMESTERLEDIGHETER 

I sommar kommer personalens semestrar 
att se ut så här: 

Elin Sönnerfors är ledig 5 juli-1 aug. Hon 
är tillbaka igen tisdag 3 aug.  

Anki Folke är ledig 19 juli-15 aug. Hon är 
tillbaka igen tisdag 17 aug.  

Dessa datum för de anställdas ledigheter 
innebär att inte någon är i tjänst från  
19 juli till 1 augusti. Under denna tid kom-
mer någon från styrelsen att ha hand om 
”pastorstelefonen” : 
076-884 70 64.  

SOMMARKYRKA 

Västra Vingåkers kyrka (Svenska Kyrkan) 
kommer att arrangera ”Sommarkyrka” 
med andakt, fika och skiftande program-
punkter måndag-fredag under veckorna 
27 och 28, dvs datum 5-9 juli och 12-16 
juli kl 14.00.  

Vi vill uppmuntra till att besöka dessa 
sammankomster, både för att det är trev-
liga träffar i sommar och för att det är ett 
ekumeniskt arrangemang.  

Anki Folke kommer att leda andakten den 
13 juli, och under de här två veckorna 
kommer vår egen målargrupp att ha sina 
alster där så att man kan få se dem.  
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Niklas utgick från Apg 8:1-18. Det 
handlar om församlingen som skingra-
des på grund av förföljelse. De tycks 
inte fundera så mycket varför detta 
drabbar dem utan de predikar Kristus 
dit de kommer. Han nämnde också  
Kol 4:2-6 där det står att Paulus, som 
sitter i fängelse, vill att man ska be att 
Gud öppnar möjligheter att sprida bud-
skapet. Därför är det viktigt att ta tid i 
bön.  

Sedan berättade Niklas om hur 
man samtalat kring detta i Filadelfia i 
Stockholm där han är föreståndare. 
Som församling har vi en strategi eller 
vision, vilket kan låta lite tekniskt. Man 
kan i stället välja att tala om vad vi är 
kallade till. Det är ju grunden för vår 
vision.  

Vad vi är kallade till  
Gud är den som skapar, helar och upp-
rättar. Vi som församling kan i vår om-
värld se olika behov som vi kan möta. 
Under pandemin kan ensamhet ha 
varit ett sådant behov. Vi ser också 
våra möjligheter och begränsningar. 
Tittar vi på oss själva kan vi se 
de gåvor vi har fått. Det vi är bra på 
och det som är vår passion.  

Vår kallelse är där dessa möts. När 
våra gåvor och vår längtan, vår pas-
sion, kan möta andras behov blir vi en 
del av Guds verk till helande och upp-
rättande.  

Några principer  
I Filadelfia i Stockholm har man också 
försökt att formulera några olika princi-
per som man vill leva efter.  

Bibelprincipen  

Var noga med att återvända till Guds 
ord. Ha en noggrann teologisk reflek-
tion i såväl andliga som praktiska och 
ekonomiska frågor  

Kärleksprincipen  

• Varm  

• Vänlig  

• Vanlig  

• Vuxen (Vi möter varandra som vuxna 
oavsett position eller tidigare erfarenhet) 

 
Offentlighetsprincipen  

Vi ska vara 

• Öppna  

• Tillgängliga  

• Begripliga  

• Samtida  

Till beskrivningen av vår kallelse och de 
olika principerna kan man själv lägga 
till eller dra ifrån det man tycker är viktigt 
för vår församling. Vi kan också fundera 
över vad orden under de olika principerna 
betyder för oss.  

I Ekbackskyrkan har vi som vision att vara 
mötesplats, medvandrare och vägvisare. 
Som en liten uppgift kan vi, om vi vill följa 
Bibelprincipen, fundera över bibelord 
som beskriver eller belyser dessa ord. 
Nästa gång du läser Bibeln kan du också 
fundera över vad texten säger om att vara 
mötesplats, medvandrare eller vägvisare. 
Dela gärna med dig!  

Stina Gustafsson  

NÄR TRON TAR NYA VÄGAR  

En lördag i april deltog jag i Region Västs konferens ”Förnya och fördjupa”. 
Den genomfördes digitalt med föreläsningar och gruppsamtal. Temat för dagen 
var ”När tron tar nya vägar”. Niklas Piensoho och Sofia Camnerin var talare och 
jag kommer här att skriva lite utifrån Niklas föreläsning med rubriken 
”Församlingens utmaningar och möjligheter i kris och pandemi”.  

TILL FRIDENS HEM 

Den 12 mars fick Margot Salenby bryta 
upp från jordelivet och flytta hem till Her-
ren. Hon blev 91 år. Begravningsguds-
tjänsten ägde rum i Västra Vingåkers 
kyrka den 1 april och efteråt samlades de 
närmaste till en minnesstund i Ekbacks-
kyrkan. Vi innesluter dem och sonen Per i 
våra tankar och böner.  
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Elin välkomnas 

Vi ber för Ann-Christine 

PILGRIMSVANDRING 

Torsdagen den 13 maj, Kristi himmelfärdsdag, genomfördes två pilgrimsvandringar. Den 
ena var i Båsenberga friluftsområde och den andra vid Solberga badplats vid Kilsmo. 
Dagen var solig, varm och fin, så både ung och gammal blev trött. Under vandringen 
delade Anki och Elin, på varsin vandring tankar utifrån församlingens visionsord: 

*Mötesplats *Medvandrare *Vägvisare. 

Det var uppskattade vandringar och jag vågar nästan lova att alla gärna gör om vand-
ringen, men då med ett annat tema och på annan plats.  

Elin Sönnerfors 

Några bilder från våra pilgrimsvandringar 
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Församlingsbidrag 

Equmeniakyrkan ger församlingarna möj-
lighet att söka bidrag för särskilda ända-
mål. I år har vi beviljats 40.000:- för att 
utveckla digitala former för att möta män-
niskors behov och visa på gemenskapen i 
församlingen. Vi har, inför nästa år 2022, 
lämnat en ny ansökan för att stödja vårt 
arbete med familjer och unga vuxna och 
för att kunna fortsatt ha en familjediakon 
anställd. 

 

Sådd och skörd i pandemitid 

I styrelsen liksom i de församlingsmöten vi 
haft under våren, har frågan om hur och 
vad vi gör när pandemin är över, varit vik-
tiga punkter på dagordningen. Equmenia-
kyrkan har ett material, ”Sådd och skörd i 
pandemitid”, som vi delvis använt oss av, 
och som vi fortsatt kommer att arbeta med 
på styrelse- och församlingsdagarna i 
augusti och september (se datum i pro-
grammet). 

 

Fastighetsfrågor 

Efter något av vårens kraftiga snö och 
regnväder, läckte taket i storstugan in. Vi 
befarade det värsta, att taket genast 
måste läggas om. Fastighetsgruppen, 
med hjälp av en konsult, kunde dock täta 
en läcka man upptäckte. På sikt måste 
nog taket ändå göras något åt. 

Ommålningen av kyrkans fönster fortsätter 
under sommaren med en andra etapp av 
tre. Läs mer om det på nästa sida. 

 

Kyrkokonferens 

Även i år genomförs  Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens digitalt. Ännu har ingen 
anmält sig vilja vara församlingens om-
bud. Vill du vara ett av våra två ombud? 
Hör av dig till Pär Lindar 070-311 21 21. 

RAPPORT FRÅN STYRELSEN 

På grund av pandemin har styrelsen endast träffats digitalt via Zoom. Nu har vi 
börjat lära oss tekniken och det har fungerat väl, men vi längtar att träffas fysiskt 
igen. Här är några noteringar från styrelsens arbete under våren: 

Ekonomi 

Resultatet för perioden januari-maj visar 
ett underskott på ca 110 tusen kronor 
jämfört med föregående år då vi hade ett 
underskott på 45 tusen motsvarande pe-
riod. Främst är det personalkostnader 
som ökat. Vi har räknat med ett under-
skott i budgeten med 145 tusen, vilket vi 
räknar med att täcka med bankmedel. 

På årsmötet antog församlingen en bud-
get som utgick från att insamlade medel 
skulle öka med 50%.  Till och med maj, är 
utfallet 103 % jämfört med föregående år. 
Vi har alltså en bra bit kvar för att uppnå 
vårt mål. Jag vill åter påminna om vikten 
av det regelbundna givandet. Ett enkelt 
sätt att göra det på är att bli månadsgivare 
via Equmeniakyrkan. Blankett för det finns 
i kyrkan och bifogas i mailutskick. 

Pär Lindar 
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FAMILJER OCH UNGA 
VUXNA 

Under våren har barnfamiljerna och jag 
setts via zoom, för samtal om tro, bön och 
livet. Den 20:e juni är det tänkt en plane-
rad avslutning, då träffas vi fysiskt. Till 
hösten finns det tankar och ideér om hur 
och med vad vi ska arbeta. Ett koncept 
som blivit mer och mer beprövat är 
“Messy church”, rörig kyrka… Det går att 
göra på olika sätt och vi får hitta vårt sätt 
där våra gåvor kommer till användning. 

Fortsatt arbete också “mot” familjerna i 
Equmenia och innebandyklubben står på 
dagordningen för mig. Men jag tar gärna 
emot tips och förslag, för tillsammans får 
vi hjälpas åt för att växa.  

Elin Sönnerfors 

FÖNSTERRENOVERING 

Även denna sommar pågår renovering 
och ommålning av Ekbackskyrkans föns-
ter. Det som skiljer från förra årets insats 
är att fönstren på andra våningen måste 
nås. Därför har, en inte helt billig, ställning 
köpts in för att på säkert sätt kunna arbeta 
på hög nivå. Tre fönsterskydd, ”paraplyer” 
har också köps för att täcka fönsterkar-
marna när bågarna är borta. Både ställ-
ning och fönsterskydden räknar vi med att 
sälja efter avslutat projekt. 

Det är många moment i arbetet: Fönstren 
ska monteras ner. Gammal färg ska av-
lägsnas både på karmar och  bågar. Ytter-
bågarna ska även kittas och ev trasiga 
rutor bytas, vilket görs av företaget Föns-
terlyftet. Målningen sker i tre omgångar 
med traditionell linoljefärg, vilket medför 
långa torktider.  

Liksom förra året får vi bidrag från länssty-
relsen för bevarande av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. 

När det här skrivs är de tre första fönstren 
klara att sättas tillbaka på plats. Men in-
nan dess behöver de putsas så att vi slip-
per göra det på plats. Här behöver vi om-
gående hjälp . Hör av dig till Olle Olsson 
om du har möjlighet att putsa ett eller flera 
fönster. 

Pär Lindar 

VARFÖR ÄR  
GRÄSET INTE KLIPPT? 

Du som gått förbi kyrkan kanske har fun-
derat på varför gräset inte är klippt på  
vissa områden. Anledningen är att vi hop-
pas att kunna förvandla en del av gräs-
mattorna kring kyrkan till äng. På så sätt 
gynnas den ekologiska mångfalden med 
örter och insekter. Samtidigt minskar av-
gaser från gräsklippare, bensinförbrukning 
och buller.  

Olle Olsson, ansvarig för fönsterrenoveringen, på hög 
höjd över marken . 
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EKBACKSKYRKANS  
INNEBANDYKLUBB 

I slutet av mars och början av april avslu-
tade barn/ungdoms lagen sin träning för 
säsongen. Två av lagen hade sedan ge-
mensam avslutning ute vid Båsenberga 
med aktiviteter, korvgrillning och medaljut-
delning.  

Arbetet under våren bestod mycket av att 
avboka redan inbokade halltider för trä-
ning och spel, samtidigt som nästa sä-
songs önskemål om träningstider skulle in 
till kommunen. Väntar på svar i skrivande 
stund. Senare under juni kommer också 
spelschemat för kommande säsong från 
innebandyförbundet, så lite arbete återstår 
där innan det blir semester…;) 

I sommar kommer klubben att ha prova på 
innebandy vid 4 tillfällen. Det är Vingåkers 
kommun som har sommarlovsaktiviteter 
som klubbar och föreningar kunde anmäla 
sig att vara med i. Vi hoppas på nyfikna 
barn och ungdomar som hittar glädjen i att 
träna och spela innebandy. 

A-laget. 

Under säsongen har Tomas Eliasson 
varit tränare. Han informerade tidigt om 
att det var hans sista säsong som trä-
nare. Arbete har pågått för att rekrytera 
ny tränare och vid senaste styrelsemötet 
presenterades Patrik Forssén som ny 
huvudtränare för A-laget. Vi tackar Tomas 
för gott ledarskap och välkomnar Patrik 
att ta vid. 

Elin Sönnerfors 

EFTERSKÄNKNING AV 
HALLHYRA 

Vingåkers kommunfullmäktige har beslutat 
att ge kommunens nämnder möjlighet att 
vid behov efterskänka hyra för arrenden 
samt lokaler för företag och lokala före-
ningar.  

Vid kommunstyrelsen sammanträde 7 juni 
beslutade man att efterskänka innebandy-
klubbens hyra av idrottshallen under 2020 
med 46.705 kr och även godkänna hyres-
befrielse under 2021.  

Beslutet är oerhört positivt och det innebär 
att klubbens ekonomi förbättras. 
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Uppskattat besök 
och glada besökare

Lite om vad som hänt och händer i Equmenia Ekbackskyrkan: 
På grund av den rådande pandemin så är scouterna den enda grupp som varit igång 
under våren. 

Scouterna har haft alla sina samlingar utomhus och det har varit positivt tycker vi. Vi har 
gjort lite andra saker än vad vi brukar göra. Vi har bara ställt in två gånger under terminen 
– en gång pga sjuka ledare och en gång pga ihållande kallt regn. Om ni har gått förbi 
Ekbackskyrkan någon onsdagskväll så kanske ni har hört och sett oss.  

Terminen har till stor del bestått av att ta olika märken och göra ”prov” för 
det. På avslutningen den 19 maj hade vi märkesutdelning. Vi hade hop-
pats på att vi skulle kunna bjuda in scouternas familjer då, men det gick 
inte så vi hade en liten ceremoni med scouterna. Nu ser vi fram mot tre 
lägerdagar: 17-19 juni. Det blir först två dagar vid kyrkan då vi kommer att 
ha olika aktiviteter dagtid och sista dagen åker vi till Björkenäsgården där 
vi avslutar det hela med ett lägerbål. Gruppen har fått flera nya deltagare 
under terminen så just nu är det upp till 14 scouter i gruppen. 

Nu ser vi fram mot hösten då vi hoppas att grupperna ska kunna träffas lite mer som van-
ligt. Men vi kommer säkert att ta med oss en del av det nya arbetssättet vi har gjort under 
det senaste året. 

Be för våra barn och ungdomar och deras familjer – att vi förvaltar dessa kontakter på ett 
bra sätt! 

Else-Marie Lyreborg Olsson 

UPPTAKTSTRÄFF 

Sista helgen i augusti lördag 28:e eller 
söndag 29:e planerar vi att ha en gemen-
sam  upptaktsträff för Equmenias grupper 
och innebandyklubbens lag i Vingåkers 
sporthall. Barnen och ungdomarna och 
deras familjer samt ledare inbjuder vi till 
en härlig aktivitetsdag med innebandy-
spel, scoutaktiviteter, mm.  

Vi räknar med att församlingens medlem-
mar ställer upp och hjälper till med plane-
ring och genomförande av aktiviteterna.  
Församlingen bjuder också på grillade 
hamburgare och annan förtäring.  

Dagen ger också en härlig start av för-
samlingens inriktning av årets arbete med 
familjer  och unga vuxna. 

Vill du vara med och planera och/eller 
genomföra träffen, hör av dig till Elin Sön-
nerfors eller Pär Lindar. 

Pär Lindar 

SAMLINGSGUDSTJÄNST 
OCH FÖRSAMLINGSDAG 

Under förutsättning att lättnaderna i pan-
demirestriktionerna håller i sig, blir det en 
församlingsdag söndagen den 5 septem-
ber. Dagen inleds med en samlingsguds-
tjänst och fortsätter sedan med samtal 
och aktiviteter fram till klockan fyra.  Vi 
äter gemensam lunch någon gång under 
dagen.  

Om du vill vara med under dagen anmäl 
dig till Anki Folke, Elin Sönnerfors eller 
Pär Lindar senast 1 september. 

Pär Lindar. 
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Plats 

för 

adress 

Dagsform (136) 
 
Sommarn är en psalm.  
Vi mumlar grönskans ord. 
Kyrkan saknar väggar  
och golvet är av jord. 
Orgelbrusets vind  
ska röra vid din kropp. 
Ur det höga gräset  
tittar katten opp. 
Tårar är en bäck  
som längtar till den sjö 
där solen alltid glittrar  
och ingen är en ö. 
 
Göran Greider 


