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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 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 

 

Här om dagen kom jag att 
tänka på min mammas 
vurm för stora, komplice-
rade pussel. Jag minns ett 
1000-bitars-pussel som 
hon höll på med länge. 
Det låg framme på mat-
bordet i vardagsrummet 
under flera månader och 
flyttades bara bort då vi 
behövde bordsytan för 
måltider med gäster t ex. Hon hade t o m en liten ”specialduk” hon kunde rulla in 
hela det ofullständiga pusslet i utan att det skapade kaos bland bitarna. Det här 
pusslet som jag minns hade ett motiv som föreställde en stor dingnande äppel-
gren och en knallblå himmel som bakgrund. Det som var lite roligt och samtidigt 
lite konstigt med den där äppelgrenen, tyckte jag, var att det såg ut som om det 
var flera olika sorters äpplen på en och samma gren. Lite fantasifullt motiv 
kanske. Jag vet att man kan ympa in olika äppelsorter på ett och samma träd, 
men då tror jag att varje sort får sin egen gren. Stammen syntes inte på pusslet, 
den fick man ana någonstans borta i bildens periferi.  

I Bibeln står det också om grenar och frukt, men då rör det sig om olivträdets gre-
nar och frukt eftersom det är det trädet som är vanligt i det geografiska området 
där Bibeln är skriven. I Joh 15.5 säger Jesus: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. 
Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingen-
ting göra”.  

Hösten handlar mycket om skörd och frukt. Många skördar i sina trädgårdar och 
odlingslotter.  

Både pusslets motiv och bibelordet ger oss en bild av enheten i Kristus. Man kan 
tolka Jesu ord om stammen och grenarna på lite olika sätt. Det Jesus vill betona 
är att vi var och en har direktkontakt med honom själv och genom vår relation 
med stammen kan bära ftukt. Man kan också tänka sig det så att vi människor är 
olika frukter. Vi är olika, men hör ändå samman. Man brukar säga ”lika som bär”, 
men jag undrar hur det är med det där egentligen?! Om vi är frukterna så kanske 
Ekbackskyrkan är grenen, och stammen, som vi kanske inte alltid får syn på i 
våra liv, i bilden, men som alltid finns där, är Kristus, den som bär upp både oss 
och Ekbackskyrkan.  

Välkommen att lägga pusslet tillsammans med oss i höst, så får vi var och en 
och tillsammans gestalta livet i Ekbackskyrkan (grenen) och i Kristus (stammen).  

Ann-Christine Folke 
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PROGRAM... 

SEPTEMBER 
SÖNDAG 5 
10.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST, 
FÖRSAMLINGSDAG 
Anki Folke, Elin Sönnerfors, Björn Folke 

MÅNDAG 7 
09.30 MÅLARGRUPP 
Första träffen för terminen.  
Läs mer på sidan 8 

SÖNDAG 12 
18.00 BOKGRUPP 
Första träffen för terminen.  
Läs mer på sidan 9 

17.00 GUDSTJÄNSTVANDRING 
Elin Sönnerfors 

TISDAG 14 
18.00 GILLATRÄFF 
Läs mer på sidan 6 

TORSDAG 16 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

SÖNDAG 19 
10.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Örjan Langborg, Aina Anders-
son 

SÖNDAG 26 
11.00 ORDINATIONSGUDSTJÄNST 
Gudstjänsten sänds digitalt från Betelkyr-
kan i Örebro och visas på storbildsskärm i 
Ekbackskyrkan, Anki Folke.  

 

OKTOBER 
LÖRDAG 2 
10.30-12.00 VÄRLDENS BARN 
TRÄDGÅRDSFEST  
Medverkan av scouterna, Vingåkers 
Wingband m fl. Tipspromenad. Läs mer 
på sidan 11 

SÖNDAG 3 
17.00 KÖRKONSERT 
Kören Cantabile från Västerås,  
Anki Folke. 

TORSDAG 7 
10.00-13.00 ÖPPEN KYRKA 
Första ”Öppen kyrka” för terminen.  
Läs mer på sidan 7. 

LÖRDAG 9 
10.00 FÖRSAMLINGSFRUKOST 

SÖNDAG 10 
10.00 INSTALLATIONS-
GUDSTJÄNST 
Elin Sönnerfors, Anki Folke,  
Helen Friberg, Sofia Bergström  

TORSDAG 14 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

SÖNDAG 17 
10.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Björn Folke, Torsten Lager 

LÖRDAG 23 
15.00 GRANNTRÄFF 
Läs mer på sidan 6. 

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Helena Arnthorsson, Gunnel Gustafsson 

LÖRDAG 30 
09.00 KVINNOFRUKOST 
Jenny Kimming 
Läs mer på sidan 6. 

SÖNDAG 31 
17.00 ANDAKT 
Elin Sönnerfors, Else-Marie Lyreborg Ols-
son 
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HÅLL DIG UPPDATERAD 

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

ÅTERKOMMANDE  
AKTIVITETER 

MÅNDAGAR  
9.30 MÅLARGRUPP 

TISDAGAR 
18.30 STICKCAFÉ 
(jämna veckor) 

ONSDAGAR 
18.00 SCOUTER  

TORSDAGAR 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 
10.00—13.00 ÖPPEN KYRKA 
(from 7 oktober) 

PÅ NÄTET: Torsdagstankar 

LÖRDAGAR 
Fredagshäng, tonårssamling vissa 
lördagar 

SÖNDAGAR 

10.00 GUDSTJÄNST  
En gång i månaden kl 17.00 se pro-
gram. 

Coronasäkra samlingar 
När vi samlas fysiskt gäller det fortfarande 
för oss att inte bidra till smittspridning. Vi 
ser till att följa dessa punkter: 

• Vi ser till att hålla avstånd. Vi sitter maxi-

malt fyra personer vi varje bord.  
I kyrksalen är varannan bänk avstängd 
och man kan bara sitta där det finns 
psalmböcker utställda.  

• Vi tar inte upp någon kollekt  eller kon-

tanter för servering utan samlar in gå-
vorna och serveringspeng via  
Swish 123 268 31 34 eller ger vår gåva i 
utställda kollektboxar. 

• Vi  låter bli att handhälsa eller kramas 

när vi ses. 

• Handsprit finns utställd på olika ställen, 

använd den!  

• Vi samlas inte fler än gällande rekom-

mendationer, fn 50 personer . 

• Om du känner dig krasslig ber vi dig att 

stanna hemma. 

NOVEMBER 
LÖRDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST ALLA HEL-
GONS DAG  
Lennart Andersson, Elin Sönnerfors, Anki 
och Björn Folke 

FREDAG 12 
17.30 KÖRÖVNING 
Inför första advent 

SÖNDAG 14 
10.00 GUDSTJÄNST 
Helena Arnthorsson, Elin Andersson, 
Anki Folke 

TORSDAG 18 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

FREDAG 19 
17.30 KÖRÖVNING 
Inför första advent 

SÖNDAG 21 
17.00 SIMON & GRAFUNKEL 
Ett sångprogram med Tomas Stenström 
och Björn Folke  

FREDAG 26 
17.30 KÖRÖVNING 
Inför första advent 

SÖNDAG 28 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Elin Sönnerfors, Anki, Adventskör 

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE 
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“GILLA”TRÄFF 

Under pandemin så star-
tade församlingen en 
facebooksida och grupp 
där vi nått ut till personer 
som kanske inte kommer 
till kyrkan i vanliga fall. Vi 
vill nu se personen bakom “gilla”tummen 
eller hjärtat på inläggen som vi gjort under 
den här perioden. Detta kommer vara 
tisdagen den 14 september kl.18.00. Vi 
ses i Storstugan.  

VÄLKOMMEN! 

GRANNTRÄFF 

Lördag 23 oktober kl.15.00 kommer vi 
bjuda in våra grannar, ja alltså grannhu-
sen runt omkring kyrkan. Vi vill visa vilka 
vi är och berätta om vår verksamhet. 

Till dessa träffar tänker vi bjuda på fika, så 
om du vill baka bullar, sockerkaka eller 
något annat gott så gör gärna det och 
kontakta Elin Sönnerfors eller Pär Lindar. 

ORDINATION OCH 
INSTALLATION 

Efter det vägledningsår som alla pastorer 
och diakoner haft efter slutförd utbildning 
blir man ordinerad för tjänst. Vår diakon 
Elin Sönnerfors är en av dem som ordi-
neras i år. Ordinationen sker vid Equ-
meniakyrkans kyrkokonferens söndagen 
den 26 september.  

Ordinationsgudstjänst 
Konferensen är även i år digital, men 
ordinationsgudstjänsten kommer att ske 
fysiskt den 26 september i Betelkyrkan i 
Örebro.  

Tyvärr kan inte anhöriga eller vänner 
vara med i kyrkan, men gudstjänsten 
kommer sändas digitalt och vi kommer att 
via storbild i Ekbackskyrkankyrkan kunna 
delta i den. Gudstjänsten börjar kl.11.00  

Installationsgudstjänst 
Efter att ha blivit ordinerad blir man  in-
stallerad i tjänst i församling.  

Installationsgudstjänst för Elin Sönnerfors 
kommer ske söndagen den 10 oktober 
kl.10.00. Helen Friberg, regional kyrkole-
dare kommer  hit och har hand om install-
ationen. Anki Folke leder gudstjänsten 
och Elin Sönnerfors predikar. Vi hoppas 
att så många som möjligt som vill och 
kan kommer till denna högtidsdag. 

LEDIGHETER 

Elin Sönnerfors är ledig: 18-19 septem-
ber, 16-17 oktober, 20-21 november 

Anki Folke  är ledig: 11-12 september,  
30-31 oktober, 8 och 11 november,11-12 
eller 18-19 december  

KVINNOFRUKOST 

VÄLKOMMEN på Kvinnofrukost den 30 
oktober kl.9.00-11.00 

På höstens kvinnofrukost välkomnar vi 
Jenny Kimming. Jenny skulle ha  kommit i 
maj 2020, men pandemin kom emellan. 
Men nu kör vi… 

Temat för frukosten är 

Att förstå sin egen 
kultur och andras. 

Jenny Kimming är 
rektor på Bromma 
folkhögskola och har 
tidigare jobbat med 
språkutbildning, kom-
munikation och le-
darskap. Hon är ord-
förande för den ide-
ella organisationen 
Teachers Across 
Borders samt älskar kartor, skog och 
kaffe. 

Välkommen till  en morgon med Guld-
kant.! 

ADVENTSKÖR 

Välkomna att sjunga i kör söndagen 1:a 
advent! 

Torsten Lager har lovat att leda körpro-
jektet bara vi blir tillräckligt många, så 
anmäl dig senast 31/10 till Annika Lin-
dar 073-400 55 25  

Vecka.44 får ni som anmält er ett mail 
angående övningar, troligen blir det tre 
fredagar kl 17.30-18.30 i v 45, 46,47. 
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Vi ber för Ann-Christine 

KRANSAR OM LIVET OCH ÖPPET HUS 

Det finns två olika ”böneredskap” som vi gärna vill lyfta fram lite extra i Ekbackskyrkan. 
Det är två olika kransar: Pilgrimskransen och Frälsarkransen. I vårt samhälle där den ena 
informationen efter den andra pockar på vår uppmärksamhet har många människor blivit 
ordtrötta. Behovet att bara få vara och att uttrycka sig genom symbolhandlingar har växt, 
och där har de här två kransarna blivit viktiga delar. 

Pilgrimskransen: 
Pilgrimskransen har utvecklats av Franciskusleden som både är en intresseförening som 
vill hjälpa människor att se livet som en pilgrimsvandring och en geografisk vandringsled 
som går från Jönköping till Alvastra via Byarum. Den är på detta sätt också en länk till 
andra pilgrimsleder i Europa som t ex Santiago de Compostella i Spanien och Nidaros i 
Norge. Pilgrimskransen har 7 ledord/begrepp som berör vår tillvaro här som pilgrimer: 
frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Dessa 
begrepp symboliseras av att pärlorna har olika färger. Däremellan finns det svarta pärlor 
som är där för att hjälpa oss tänka på jordelivets villkor.  

Frälsarkransen: 
Frälsarkransen har blivit väldigt omtyckt av många 
under årens gång allt sedan tidigare biskopen Martin 
Lönnebo skapade den 1996. Frälsarkransen består 
av 18 pärlor sammanlagt med olika form och färg som 
symboler för livet med Gud. Själva begreppen av livet 
och tron som den tar upp är 10 till antalet: Gudspär-
lan, 6 tystnadspärlor, jagpärlan, doppärlan, ökenpär-
lan, bekymmerslöshetspärlan, de två kärlekspärlorna, 
de tre hemlighetspärlorna, nattens pärla och uppstån-
delsepärlan.  

Öppet hus med kransarna: 
Torsdag 7 okt kl 10-13 återupptar vi Öppet hus, några timmars gemenskap i Ekbackskyr-
kan. Där får du möjlighet att gå en promenad tillsammans med andra i centrala Vingåker 
kl 10. Därefter är du välkommen att följa med in i kyrkan för en stunds samtal och andakt 
med dessa kransar som tema. Vi börjar i höst att ”beta av” Pilgrimskransen, pärla för 
pärla varje vecka, och fortsätter sedan efter jul och nyår på samma sätt med Frälsarkran-
sen. Om du har en Pilgrimskrans eller Frälsarkrans så ta gärna med dig dem vid dessa 
tillfällen.  Har du inte så kan församlingen förmedla dem till dig att varje deltagare som vill 
kan få tillgång till sitt eget exemplar. Efter vår lilla sammankomst får du gärna stanna kvar 
på fika och fortsätta gemenskapen så.  

Kom gärna med i denna form av gemenskap i Ekbackskyrkan, antingen på någon av 
dessa delar av Öppet hus eller var med hela förmiddagen.  

Anki Folke 

PRO-KÖREN 

Onsdag förmiddag, 10-12, är Storstugan i 
Ekbackskyrkan uthyrd till PRO-kören som 
övar där. Kontaktperson är Irma Dalberg.  

Kören ”Nåt annat” som tidigare övat på 
onsdagskvällar har numer en annan öv-
ningslokal. 
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Prat och promenad 
Vi träffas på torsdagar kl.10.00 med start 
vid Apoteksgatan. Vi går en sväng i Vin-
gåker, har med eget fika, som vi ofta intar 
vid Säfstaholms slott.  

Mina tankar är att utveckla prat och pro-
menad till olika längd på promenadsträck-
an. Om du vill vara med och spåna den 
idén, hör av dig till Elin om du har frågor 
eller förslag. 

Elin Sönnerfors, 076-884 73 30 

Stickcafé 
Stickcafé kommer det att vara tisdagar kl 
18.30-20 jämna veckor med start 7 sep-
tember. Du som gillar att handarbeta, fika 
och samtala är Välkommen med. Vi sitter i 
Storstugan där vi har gott om plats 

Else-Marie Lyreborg Olsson,  
070-540 59 54 

Målargrupp 
Vi är ett gäng damer 13-14 st som sitter 
och målar måndagar mellan 9.30-12.00. 
Kaffepaus varje gång förstås. Vi målar i 
akvarell mest, utan krav. Nu har det varit 
uppehåll, men efter att alla är vaccine-
rade börjar vi 6/9. Det finns plats för fler, 
så välkommen att vara med. Vi saknar 
herrar, och vi är inte farliga, så välkom-
men! 

Marita Sävhammar, 072-233 45 65 

RAPPORT FRÅN STYRELSEN 

Söndagen den 22 augusti samlades styrelsen till en heldag då vi främst samtalade om 
församlingens framtid och hur vi ska återstarta verksamheten efter pandemiupphållet. 
Några punkter som styrelsen särskilt lyfte fram var vikten att ta vara på de positiva erfa-
renheterna från det vi gjort under pandemin. De kan sammanfattas i begreppen: Hybrid-
kyrka, friluftskyrka, kontaktuppföljning. 

Hybridkyrkan innebär att vi behåller och utvecklar kontakter och verksamheter via digi-
tala former och sociala medier. De blir ett komplement till den fysiska, här och nu-
verksamheten.   

Friluftskyrka. Vi fortsätter med. Vi tror att vi kan utveckla vandrings-
gudstjänster, prat och promenad och andra friluftsaktiviteter. Ett sätt 
som vi pratade om var att ha en obemannad gudstjänst med QR-koder 
som leder till videoklipp med inspelat material uppsatt under en längre 
tid. Prova gärna se hur det kan fungerar. Använd din telefon och 
scanna QR-koden här. Pilgrimsvandringar är också något vi vill fortsätta 
med 

Följa upp kontakter. I och med pandemin har vi säkert förlorat en hel del kontakter, men 
också fått nya. De nya kontakter vi fått på nätet vill vi bland annat bjuda in till en ”gilla”-
träff (läs mer på sidan 6) Vi måste se till att få kontaktuppgifter till dem som deltar i vår 
verksamhet, vi kommer att göra det bland annat genom att ta fram olika kontaktformulär 
både fysiska och digitala. Inte minst till deltagarna i de olika grupperna  

Vi återkommer med mer konkreta förslag, följ oss på hemsidan och på .Facebook. 

Pär Lindar 

SMÅGRUPPER I 
EKBACKSKYRKAN 

Ekbackskyrkan vill vara en mötesplats där 
vi som medmänniskor och medvandrare 
vill visa på vägen till Jesus. Då är våra 
olika grupper viktiga medel att uppnå vår 
vision. 

Här följer en presentation av en del av 
våra grupper. Vill du vara med, kontakta 
kontaktpersonerna eller någon av vår 
anställda. 

Kanske du vill starta en ny grupp? Känn 
dig fri att göra det!  
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Bibelgruppen 
Vad gör jag om barnen bråkar? Hur ska 
jag tänka när jag upplever orättvisor på 
jobbet? Varför svarar inte Gud på min 
bön? Vad är ett meningsfullt liv? Hur blir 
jag den jag vill vara? Ska vi oroa oss för 
miljön? 

Alla möjliga frågor som berör vårt liv per-
sonligen, i familjen och i relation till andra 
vi möter i samhället och i kyrkan dyker 
upp i våra samtal i Bibelgruppen. 

Vi tror att Gud genom Bibeln vill berätta 
om vem han är och hur han är. Det står i 
Bibeln i Johannes 3:16 att så älskade Gud 
världen att han gav den sin ende Son 
(Jesus), för att de som tror på honom inte 
ska gå förlorade utan ha evigt liv. Vad får 
det för konsekvenser om Gud finns och 
bryr sig om oss och hur det går för den 
här planeten? 

Vill du vara med eller har du frågor? Oav-
sett om du aldrig läst Bibeln eller om du är 
en van läsare så är du välkommen! Vi 
träffas en kväll i veckan. Hör i så fall av 
dig till Stina Gustafsson på mejl stina-
gus@outlook.com eller Sanna Olsson 
sannamolsson@outlook.com. Det går 
också bra att kontakta någon av de an-
ställda, Anki eller Elin. Uppgifter finns här i 
bladet eller på hemsidan. 

Stina Gustafsson, 070-268 36 24 

Bönegrupp 
Församlingen har i perioder haft en aktiv 
bönegrupp, just nu finns det inte en så-
dan. Om du är intresserad av att deltaga i 
en grupp som samlas till bön varannan 
vecka så kontakta undertecknad 

Örjan Langborg, 070-510 91 67 

Miljögrupp 
Gruppen består nu av Johan Ekman, Olle 
Olsson, Elin Andersson, Karl-Gunnar Fa-
gerström och Owe Janerin.  

Gruppens uppgift är att ta fram förslag 
som gör att Ekbackskyrkans församling 
bidrar till att bromsa klimatförändringarna 
och stoppa massutrotningen av arter.  
Därför har vi nu låtit gräsmattorna framför 
kyrkan vara oklippta för att gynna den 
biologiska mångfalden. Andra förslag läm-
nas till styrelsen inom kort. 

Miljögruppen räknar också med att för-
samlingen nu i höst kan fatta beslut om en 
miljöpolicy. 
Kontaktperson är undertecknad,  
janerin24@hotmail.com 

Välkommen att höra av dig med syn-
punkter! 

Owe Janerin, 070-277 44 97 

Bokgrupp 
Bokgruppen som samlades varannan 
söndag hösten 2020, startar igen 
söndagen den 12/9 kl 18.00-19.30 i soff-
rummet i Ekbackskyrkan (kl 17 är det 
andakt). Då bestämmer vi datum, tid och 
plats för höstens träffar. Nya deltagare är 
varmt välkomna, men du behöver låna 
eller köpa boken vi läser- se nedan.   

Maila  Annika.lindar@folkbildning.net 
före 8/9 om du vill vara med! 
De anmälda får 9/9 ett mail som meddelar 
om gruppen blir av (minst 5 deltagare). 

Till den första träffen samtalar vi kring To-
mas Sjödins bok (Libris) : "Jag lutar åt 
Gud", del II, sid 94 – 130. Vi har halva 
boken kvar…. 

Annika Lindar, 073-400 55 25  

Möjliggörarna 
Det här är en grupp som inte finns, men 
som skulle kunna göra allt möjligt. 

Idag finns många behov som inte kan till-
fredsställas på grund av olika anledningar. 
Tänk om vi i Ekbackskyrkan kunde bli 
några som kunde hjälpa till att tillgodose 
olösta behov i kyrkan, bland församlingens 
medlemmar, men också bland människor i 
vår omgivning.  

Gruppen skulle vara öppen för alla, oav-
sett tillhörighet till församlingen eller kris-
ten tro. Många människor saknar idag en 
uppgift i livet och gemenskap. Arbete i 
gruppen skulle kanske kunna ge det. 

Är du intresserad att tänka vidare kring 
detta?  Kom till kyrkan  tisdag 14/9 vid 11 
så kan vi fundera vidare, eller kontakta 
undertecknad 

Pär Lindar,070–311 21 21  

mailto:janerin24@hotmail.com
mailto:Annika.lindar@folkbildning.net
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EKBACKSKYRKANS  
INNEBANDYKLUBB 

 

BLI STÖDMEDLEM 

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

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

Efter en vårsäsong som slutade tidigare än 
tänkt, så är höstens träning igång i alla 
lagen.  

A-laget startade någon vecka före barn/
ungdomslagen. Så nu har lagen varit 
igång 4 respektive 3 veckor med träning. 
Några har slutat men några har också 
börjat i lagen.  

Vi hoppas och tror att det kommer bli  
matcher med publik för lagen under sä-
songen. Men fortfarande med avstånd och 
försiktighet.  

A-laget 

25/9 kl.15.00   FBC Nyköpings U-lag 

10/10 kl.15.00 Katrineholms IBF H3 

17/10 kl.15.00 IK Standard 

31/10 kl.15.00 Torshälla IBK U-lag SVART 

6/11 kl.15.00  Malmköpings IBF/ Flens IBF 

21/11 kl.15.00 Onyx IBS H3 

Lag 08-09 

10/10 kl.13.30    Eskilstiúna Nyfors IK 

17/10 kl.13.30     Mesta IBK 

21/11 kl.13.30     Torshälla IBK 

5/12 kl.10.30       Telge SIBK 

16/1 kl.10.30       Onyx IBS 

6/2 kl.14.45         Nykvarns IF 

20/2 kl.10.30       Eskilstuna Nyfors IK 

26/2 kl.10.30       Mesta IBK 

26/3 kl.14.00       Torshälla IBK 

Lag mix 10-12 

Sammandrag 24/10  
kl.10.00   IFK Gnesta  

kl.11.30   EIBK- MEsta IBK Svart 

kl.13.45   Malmköpings IBF/ Flens IBF 

Sammandrag 6/2  

kl.10.00   Onyx IBS Orange 

kl.11.30   Hölö-Mörkö IF 

kl.13.45   Malmköpings IBF/ Flens IBF 

HEMMAMATCHER 

Lag mix 10-12 och mix 13-15 spelar sam-
mandrag, korta matcher men fler under 
dagen. 

Lag mix 13-15 

Sammandrag 26/3  

kl.10.30     Strängnäs IBK Röd 

kl.10.55     Nykvarns IF Svart/vit 

kl.11.45     EIBK- Strängnäs IBK 

kl.12.55     EIBK- Nykvarns IF Svart 
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Uppskattat besök 
och glada besökare

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

för våra ledare! 

Lite om vad som händer i Equmenia under hösten: 

Söndagsskolan hoppas vi kommer igång igen i och 
med att vi kan träffas till gudstjänst. De kommer att 
träffas vissa söndagar på gudstjänsttid. I höst blir det  
två grupper. Stina Gustafsson har hand om stora 
gruppen, åk 4 och uppåt. Elin Andersson har hand om 
gruppen från åk 3 och nedåt. Mer information kommer 
under hösten. 

Scouterna är den enda gruppen som kunnat träffas det senaste halvåret, 
mycket pga att vi har haft alla scoutkvällar utomhus. Vi kommer att fort-
sätta med våra utomhusaktiviteter, för det mesta utanför Ekbackskyrkan, 
och en del av hösten kommer att gå i byggandets tecken. Även eldning 
ska vi fokusera på – både att göra upp eld och att släcka eld. Första 
scoutkvällen blir den 8 september. Ledare är som förut Gunnel, Olle, Elin 
S och Älsa. Dessutom har vi fått förstärkning av Samuel och det är vi 
tacksamma för. 

Fredagshäng kommer att flytta sina träffar till lördagar. De kommer att träf-
fas vissa lördagskvällar och kommer att göra upp programmet tillsammans 
tonåringar och ledare (Kipa, Heli och Helena). 

 

 

I dagsläget är det oklart om hur årets Julmarknad blir. Förra året hade vi en 
Digital Julmarknad – vi återkommer längre fram om hur det blir. 

söndagsskola 

VÄRLDENS BARN 

Insamlingen till Världens Barn sker i Vin-
gåkers centrum torsdag 30 september – 
lördag 2 oktober med ”skramling” med 
bössor. 

Lördag 2 oktober blir det en Trädgårdsfest 
utanför Ekbackskyrkan 10.30-12 där det 
blir medverkan av scouterna, Vingåkers 
Wingband och troligen Los Albanos. Det 
blir även en tipspromenad och såklart 
insamling till Världens Barn.  

Utanför City-hallen blir det försäljning av 
raggsockor mm. Har du lust och möjlighet 
att hjälpa till något vid dessa tillfällen så 
kontakta Birgitta Bergström eller Else-
Marie Lyreborg Olsson 
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Plats 

för 

adress 

MATHJÄLPEN 

Många av er har kanske märkt att det är liv och 
rörelse i nedervåningen på kyrkan under tisdags- 
och onsdagseftermiddagar. Det är Mathjälpen 
som har sin verksamhet i våra lokaler.  

Mathjälpen, eller Matakuten, som verksamheten 
hette före sommaren, har funnits i ett antal år. 
Mathjälpen finns för att förmedla matkassar till 
behövande i Vingåker och Katrineholm. I Katrine-
holm är det Mariakyrkan som hyser verksamheten.  

Det hela går till så här: Den som är i behov av matkassar för att klara sin tillvaro söker 
medlemskap i Mathjälpen och betalar in 100 kr per år i medlemsavgift. Då får man ett 
medlemskort. Detta tar man med sig till Ekbackskyrkan varje onsdagseftermiddag då det 
är utdelning av matkassar. Maten kommer från livsmedelsbutiker som skänker överflöd av 
matvaror och sådana varor som det är kort datum på. På så vis behöver inte tjänlig mat 
slängas av butikerna. Här i Vingåker kommer varor t ex från Cityhallen. Varorna hämtas 
upp av någon av Mathjälpens egna volontärer under tisdagarna och körs till Ekbackskyr-
kan där de lastas av och placeras i ”pingisrummet” och i Mathjälpens egen kyl och frys. 
En del av er har kanske sett den vita skåpbilen med Mathjälpens logga i rött. På ons-
dagen hjälps volontärerna och vi i styrelsen åt att fördela de inkomna varorna i lämpliga 
matkassar och delar sedan ut dem senare under onsdagseftermiddagen med hänsyn till 

de som kommer och visar upp sitt medlemskort.  

Jag blev invald i styrelsen för Mathjälpen Katrine-
holm/Vingåker i våras. Som församlingsföreståndare 
känns det väldigt värdefullt att ingå i detta arbete 
och på detta sätt knyta ett tydligare samarbete med 
Ekbackskyrkan, att vi kan få möjlighet att visa Jesu 
kärlek och omsorg om behövande i Vingåker på ett 
så konkret sätt som detta är. Jag märker t ex hur de 
som varit volontärer och styrelsemedlemmar en 
längre tid lärt känna flera av besökarna. Detta gör att 
det blir möjligt att rikta hjälpen, någon har kanske 
diabetes och behöver för den skull undvika vissa 
saker i sin kasse och någon familj har extra många 
barn och då blir kassen därefter. Bara för att lyfta 
några exempel.  

Det finns några hängivna volontärer, och vi som finns i verksamheten hjälps åt på olika 
sätt, men fler volontärer är välkomna. Hör av dig till mig om du tycker att det här är något 
du skulle vilja hjälpa till med. Och om du inte kan eller vill hjälpa till rent konkret med 
det .praktiska arbetet så kan du be för Mathjälpen och för dem vi möter där. Denna mat-
hjälp är så värdefull för många i Vingåker.  

Anki Folke 

 


