
 

 
1 

 

Aktuellt från  

I det här numret bl.a: 

VINTER 2021-22 

• Ekumeniska  
böneveckan 

• Konserter 

• Lunchgemenskap 

• Fadderprogram 

• Equmenias julförsäljning 

• Julkul och familjehäng 

• Öppen förskola 



 

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 

 

Finns det liv efter jul? 
Ja, det får vi väl innerligt hoppas.  

Man brukar lite skämtsamt fråga grisen om den tror på ett liv efter jul, med tanke 
på alla julskinkor som kommer att ätas. Jag tänker inte ge mig in i någon dis-
kussion här huruvida vi ska äta julskinkor eller inte, men visst, den krassa verk-
ligheten är ju att grisar kommer att få sätta livet till. Man kan vända och vrida på 
frågeställningen på lite olika vis: Finns det liv efter jul? Finns det liv trots jul? I 
den frågan ligger många andra frågor gömda. Kommer jag att köra slut på mig 
med de krav jag själv och omgivningen har på mig? Eller: När julen är över, lju-
sen brunnit ner och festglädjen gått över i trist, välkänd vardag, finns det liv kvar 
då? Sedan finns det de människor som upplever julen väldigt påfrestande fast av 
en helt annan anledning; ingenting alls händer, ingen att dela gemenskap och 
fest med, ingen som hör av sig, ingen att själv höra av sig till, ingen skillnad på 
vardag och fest, tom, tomt, tomt. Människor som har den erfarenheten önskar 
ofta att julen ska gå över, för då upplevs inte utanförskapet lika skarpt. Och så 
finns det människor som med stor förväntan, nyfikenhet och glädje ser fram 
emot julen med sin alldeles speciella karaktär på året, som med öppna armar 
välkomnar allt från julstök, julfest och frälsande julbudskap.  

Jag skulle vilja säga så här: Det finns liv 
tack vare julen. Tack vare att Jesus föd-
des som en historisk person i Betlehem 
så kom vår Frälsare hit till vår tillvaro. 
Hade han inte fötts hade han inte kunnat 
samla lärjungar omkring sig, och hade 
han inte samlat lärjungar omkring sig 
hade han inte kunnat undervisa dem om 
det glada budskapet och inte kunnat be-
rätta om att han skulle dö och uppstå, 
och enligt Bibeln är hela denna orsakskedja nyckeln till vår frälsning. Så detta 
som skedde i Betlehem, hur oansenligt och vardagligt det än tedde sig då har 
gett oss anledning att glädjas och ställa till fest på olika sätt. Tack vare Jesusbar-
net, tack vare jul finns det liv för oss var och en hur vi än har det, om vi har 
många av våra nära och kära omkring oss eller om ensamheten breder ut sig 
över juldagarna. Det goda budskapet om att Frälsaren föds och vill föra oss till 
Gud är något som erbjuds oss alla oberoende av vår livssituation.  

Det finns ett liv efter jul även i Ekbackskyrkan. Det kan du 
ta del av här i kalendern i det här församlingsbladet. Du är 
välkommen att dela julens glädje med oss och att fortsätta 
möta oss då vardagen rullar igång igen.  

Och som en liten parentes: Vill man inte äta julskinkan så 
kan man ju alltid äta en marsipangris! 

Ann-Christine Folke 
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PROGRAM... 

DECEMBER 
SÖNDAG 5 
10.00 ANDRA ADVENT 
Elin Sönnerfors, Inger Wetter, Ingemar o 
Aron Haglund 

ONSDAG 8 
18.00 SCOUTERNAS  
JULAVSLUTNING  
Luciatåg, utlämning av varor och vinster 
julförsäljning. Läs mer på sidan 10. 

TORSDAG 9 
19.00 KONSERT JOHAN 
STENGÅRD  
Läs mer på sidan 9. 

SÖNDAG 12 
10.00 TREDJE ADVENT 
Anki Folke, Else-Marie Lyreborg Olsson, 
Elin Andersson och  Simon Olsson 

TORSDAG 16 
18.30 FÖRSAMLINGSSTYRELSE 

LÖRDAG 18 
15.00-18.00 JULKUL FÖR FAMILJER 
OCH UNGA VUXNA 
Elin Sönnerfors och barnfamiljerna.  
Läs mer på sidan 11  

SÖNDAG 19 
17.00 VI SJUNGER IN JULEN 
Annika Lindar, Allsång , komporkester och 
solister 
Läs mer på sidan 9 

LÖRDAG 25 
07.00 JULOTTA 
Anki Folke, Elin Sönnerfors 

JANUARI 
LÖRDAG 1 
18.00 EKUMENISK  NYÅRSBÖN 
 

TORSDAG 6 
16.00 JUL- OCH MISSIONSFEST 
Kristina Färdeman. Julgröt. Insamling  
till Equmeniakyrkans internationella arbete 
Läs mer på sista sidan 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST 
Elin Sönnerfors, Örjan Langborg,  

SÖNDAG 16 
10.00 GUDSTJÄNST M NATTVARD 
Anki Folke 

MÅNDAG—SÖNDAG 17-23 
EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
Se program på sidan 6. 

LÖRDAG 22 
16.00 HUR BER JAG? 
Seminarium om bön, Anki Folke. 
Läs mer på sidan 6. 

SÖNDAG 23 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Elin Sönnerfors 

SÖNDAG 30 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Elin Anderson.  

 

FEBRUARI 
ONSDAG 2 
12-14 LUNCHGEMENSKAP MED 
SOPPA 
Preliminärt 

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST + ÅRSMÖTE 
Anki Folke 
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ÅTERKOMMANDE  
AKTIVITETER 

MÅNDAGAR  
9.30 MÅLARGRUPP 
 

PÅ NÄTET: Veckans fundering 

TISDAGAR 
18.30 STICKCAFÉ 
(jämna veckor) 

ONSDAGAR 
18.00 SCOUTER  

TORSDAGAR 
10.00—13.00 ÖPPEN KYRKA 
10.00 PRAT OCH PROMENAD 
12.00 LUNCHANDAKT 

PÅ NÄTET: Torsdagstankar 

LÖRDAGAR 
Fredagshäng, tonårssamling vissa lör-
dagar 

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.  

• 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. 

• Om du känner dig krasslig ber vi dig att 

stanna hemma. 

LÖRDAG 12 
9.00 KVINNOFRUKOST  
”Lilla Sjögetorps slott, en kvinnas dröm” 
Karin Andersson. Läs mer på sidan 6 

15.00-18.00 "FAMILJEHÄNG" 
Elin Sönnerfors/barnfamiljerna.  
Läs mer på sidan 11 

SÖNDAG 13 
17.00 GOSPELKONSERT 
Hampe gospel, Elin Sönnerfors 

SÖNDAG 20 
10.00 GUDSTJÄNST M NATTVARD 
Elin Sönnerfors, Anki Folke,  

SÖNDAG 27 
10.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Björn Folke  

 

MARS 
ONSDAG  2 
19.30 ASKONSDAG 
Samtal kring fastan, Anki Folke  

SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Stina Gustafsson 

SÖNDAG 13 
17.00 KONSERT VINGÅKERS 
VINDBAND 
Kulturskolans blåsensemble, Gunnel 
Gustafsson. 

Veckans fundering 
Som  en del i att utveckla digitala mötes-
former, kommer vi varje vecka publicera 
”Veckans fundering” på Facebookgrup-
pen ”Ekbackskyrkan på nätet” med upp-
maning att dela med sig av sina tankar 
och funderingar. 
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I Vingåker uppmärksammas böneveckan 
med följande program: 

(Alla samlingar hålls i Mariakapellet i  
V Vingåkers kyrka om inget annat anges, 
med ansvarig församling angiven.) 

KVINNOFRUKOST 

VÄLKOMMEN på Kvinnofrukost lördag 
12/2 kl.09.00-11.00. Karin Andersson från 
Högsjö kommer att berätta om: 

"Lilla Sjögetorps slott" med underrubrik 
"En kvinnas dröm".  

Karin är som kunnig om sin hembygd ofta 
anlitad föreläsare, både inom skolan och i 
andra sammanhang. 

Välkommen till  en morgon med Guld-
kant.! 

Elin Sönnerfors 

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 

”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”  är årets tema för den ekumeniska 
böneveckan för kristen enhet 17-23/1. Temat kommer från Matteus 2:1–12 och har förbe-
retts av Kyrkornas råd i Mellanöstern (MECC).  

Hur ber du? 
Välkommen till Ekbackskyrkan lördagen 
den 22 jan kl 16.00 för en inspirationsträff 
kring bön.   

Under denna eftermiddag får du möjlighet 
att dela erfarenheter kring bön med andra, 
och ta del av olika bönemetoder och bö-
netraditioner. Vissa av dem är kanske 
välkända och beprövade av dig, somligt är 
kanske nytt. Bön är något av det mest 
centrala vi kan ägna oss åt som kristna, 
och som Guds samlade folk i Vingåker vill 
vi bjuda in alla som vill delta från våra 
olika församlingar på orten för att stötta 
varandra i bön och att göra gemensam 
sak av det mest centrala vi har gemen-
samt och berikas av varandras uttrycks-
former och erfarenheter.  

Anki Folke  

Måndag 9.00 Morgonbön, Sv. Kyrkan 
Tisdag   9.00 Morgonbön,  Ekbackskyrkan 
Onsdag  9.00 Morgonbön, Korskyrkan 
  18.00 Kvällsmässa och bön 
Torsdag 9.00 Morgonbön,  Ekbackskyrkan 
Fredag 9.00 Morgonbön, Korskyrkan 
  18.00 Bönenatt till lördag kl 9.00 
Lördag 9.00 Morgonbön, Sv Kyrkan 
  16.00 Seminarium om bön, i 
  Ekbackskyrkan 
Söndag  10 Ekumenisk gudstjänst i 
 Ekbackskyrkan 

 

Lilla Sjögetorp 

https://www.mecc.org/
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Vi ber för Ann-Christine 

Stadgar 
Församlingens stadgar och församlings-
ordning behöver ses över. De är bl a inte 
anpassade till att vi numera tillhör endast 
ett samfund, Equmeniakyrkan. Ett förslag 
till nya stadgar kommer att presenteras på 
årsmötet för ett första beslut. Det kommer 
att utgå från Equmeniakyrkans normal-
stadgar. Stadgeändringar kräver beslut på 
två församlingsmöten varav ett ska vara 
årsmöte. Förslaget kommer att presente-
ras i god tid före årsmötet som är den 6:e 
februari. 

Ekonomi 
Till och med oktober månads slut har vi ett 
underskott på drygt 200.000:-.  Det är vis-
serligen ett underskott vi räknat med i bud-
geten, men intäkterna har inte ökat i takt 
med det vi budgeterade för och kostnader-
na ligger också högre än föregående år. 
Det är därför angeläget att vi, var och en,  
funderar på om och hur vi kan bidra med 
mer av våra egna resurser. Det regel-
bundna givandet genom att bli månadsgi-
vare kan verkligen rekommenderas. Vi får 
inte heller glömma insamlingarna vid våra 
gudstjänster. Under pandemin har vi inte 
tagit upp kollekt utan samlat in veckooffer 
efter gudstjänsterna vid utgången. Vi kom-
mer tills vidare fortsätta med det och vi får 
se till att vi både påminner om insamlingen 
och också ber för de insamlade medlen.  

Församlingsbidrag 
Styrelsen sökte i våras Equmeniakyrkans 
församlingsbidrag för att fortsättningsvis 
kunna finansiera anställning av vår familje-
diakon. Vi sökte pengar för en halvtidsan-
ställning ca 243.000:- och beviljades 
100.000:-. Ett mycket gott tillskott till kas-
san som gör att vi med tillförsikt kan fort-
sätta vårt arbete med familjer och unga 
vuxna. 

Miljöpolicy 
Styrelsen och miljögruppen kommer att 
mötas i december för att arbeta fram ett 
förslag till miljöpolicy som kan antas av 
årsmötet. Också det förslaget kommer att 
presenteras i god tid före årsmötet. 

Miljögruppen arbetar också med att hitta 
alternativ till den oljeeldning som behövs 
när värmen från vår bergvärmepump inte 
räcker till. 

Stolsförråd och utrymme för 
barnen i gudstjänster 
Styrelsen och estetkommittén har tankar 
kring raden av staplade stolar som står i 
storstugan. Det ser inte trevligt ut och 
hindrar att vi kan utnyttja rummet på ett 
bättre sätt. Estetkommittén försökte bli av 
med stolarna genom att rensa ut musik-
förrådet. Det räckte dock inte för att ställa 
in alla stolar. Vi kommer därför att under-
söka om det ”kapprum” som finns längst 
ner i församlingssalen, och som nu an-
vänds som ett utrymme för barnen, kan 
användas som stolsförråd. Innan vi går 
vidare med det förslaget vill vi hitta ett bra 
förslag till hur barnen kan välkomnas 
fysiskt i våra gudstjänster. Elin Sönner-
fors har uppdraget att särskilt få in barnfa-
miljernas synpunkter kring detta. 

Pär Lindar 

RAPPORT FRÅN STYRELSEN 

Här kommer några noteringar från styrelsen arbete. Under hösten har vi äntligen 
kunnat ses fysiskt vid våra möten även om några även deltagit via nätet. 

FÖRSAMLINSGBOKEN 

Kristina Gustafsson  
avled 27 augusti 2021 

Karin Sjödin  
avled 11 oktober 2021 
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FADDERPROGRAM I THAILAND 

Ekbackskyrkan har sedan många år genom EQkvinnas fadderprogram och vår syster-
kyrka Thailändska Karenbaptistsamfundet stött unga i norra Thailand så de kan gå i sko-
lan genom att få stipendium och bo på ett elevhem under terminerna. 

Ekbackskyrkan har tagit ansvar för 
att finansiera tre elevers utbildning. 
Vi har lovat att bidra med minst 
1.800:-/år och elev.  

De flesta pengarna till fadderverk-
samheten har samlats in under 
”Lunchgemenskap”, dels kontant 
dels genom uppskattade lotterier. 
När vi pausat lunchgemenskapen 
har inte pengarna kommit in som 
brukligt och vi har fått betala fadder-
avgiften delvis genom församlings-
kassan. Vi hoppas återuppta lunch-
gemenskapsträffarna, men till dess 
behöver vi samla in pengarna på 
annat sätt. DU kan sätt in ditt bidrag 
på bankgiro eller Swisha till 123 
Självklart kan du även lämna kontanta bidrag i samband med våra samlingar. 

Vill du vet mer om fadderprogrammet kan du prata med Ing-
Marie Gustavsson  
070-331 95 69. Du kan också hitta mer information på 
EQkvinna.se eller Facebooksidan ”EQ kvinnas fadderpro-
gram i norra Thailand” 

 

LUNCHGEMENSKAP 

Nu vill vi gärna öppna upp för lunchgemenskap i Ekbackskyrkan igen. Många har upplevt 
isolering, tristess, utanförskap och ensamhet under pandemin då det ena efter det andra 
tvingades stänga ner. När något ryckts bort från en kan det bli dubbelt saknat. I Ekbacks-

kyrkan vill vi ge gemenskap på olika plan, med 
människor och med Gud. Vi vill möta varandra 
både till vardag och fest. Därför startar vi upp 
lunchgemenskap varje vecka igen under vårtermi-
nen med en intressant och angelägen program-
punkt i månaden. Alla praktiska detaljer är inte 
klara kring detta än, såsom t ex veckodag, men 
håll ögon och öron öppna för information som 
kommer då mer detaljer finns på plats. Varmt väl-
kommen till en varm gemenskap med gamla och 
nya vänner och med Gud som vill vara allas vän.  

Anki Folke 
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SÅNG OCH MUSIK I EKBACKSKYRKAN 

En väsentlig del i vår verksamhet är sången och musiken. Både i vår egen regi 
och andras. Under vintermånaderna vill vi särskilt uppmärksamma några tillfällen 
då du får lyssna, men också medverka i, sång och musikprogram. 

Vi sjunger i julen 
Fjärde advent, söndag  19/12 kl 17.00 blir 
det en sång och musikgudstjänst då vi 
tillsammans får sjunga julens sånger. Du 
kan önska din favoritpsalm eller sång. 
Lägg ditt önskemål  i papplådan utanför 
expeditionen i kyrkan, helst före 1/12.  
Du som vill vara med i och spela i komp-
orkestern, kontakta Björn Folke. 

Varmt välkomna! 

Johan Stengård 
Torsdag 9/12 kl.19.00 kommer saxofonis-
ten Johan Stengård med pianist till Ek-
backskyrkan 
för julkonsert.  

Det är Fastig-
hetsbyrån 
Katrineholm/
Vingåker som 
bjuder in sina 
kunder under 
året, som ett 
TACK.  

Självklart är DU också Välkommen på 
konserten.  

Hampe Gospel 

Vingåker Windband 
Kulturskolans blåsensemble, Vingåker 
Windband kommer till Ekbackskyrkan den 
13 mars kl17.00. 

Ensemblen leds av Karin Sköld,  

Utbildningar 
Anki och Elin kommer att delta i Equ-
meniakyrkans Vinterkonferens 10-13 ja-
nuari 2022 i Stockholm. Temat är: “Dela 
tron vidare med nästa generation” 

Elin kommer att delta i en tyst retreat 30/1
-4/2. Det är en retreat som genomförs 
under vägledningsåret, men som har 
skjutits upp ett år, med anledning av pan-
demin. 

Ledigheter 
Elin Sönnerfors är ledig:  
11-12 december, 15-16 januari,  
26-27 februari 

Anki Folke är ledig:  

4-5 december, 8-9januari,  
12-13 februari,12-13 mars 

DE ANSTÄLLDAS FRÅNVARO 

Vingåker WIndband spelar i samband 
med Världens barn 

Söndag 13/2 kl.17.00 blir det konsert med 
Hampe Gospel med ledaren Håkan Isacs-
son. Kören har sin hemvist i Hampetorp 
men är ofta ute i Mellansverige och 
sjunger och genom sin glädje sprider “det 
glada budskapet” genom svängig gospel. 
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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. 

Från förra församlings bladets tryckning 
så har 3 st av lagen tyvärr “kastat in hand-
duken” vad gäller seriespel denna säsong. 
Anledningen är för få spelare i lagen. Nå-
got som fler klubbar vittnar om. Man har 
tappat spelare under pandemin och svårt 
att få tillbaka och rekrytera nya spelare.  

Lagen fortsätter att träna under veckorna. 

Vi har idag 3 lag, 1 lag för pojkar födda 08
-09, ett mixlag födda 10-13 och ett mixlag 
födda 13-15. I mixlag deltar både flickor 
och pojkar.   

Mixlaget 10-12 spelar fortfarande serie-
spel. Lördag 20/11 var laget i Eskilstuna 
och spelade sammandrag, samtliga 3 
matcher vann laget. 

Tyvärr har tränaren för vårt 13-15-lag slu-
tat på grund av nytt jobb. Vi söker därför 
fler tränare. Tycker du att det är kul med 
innebandy och skulle vilja hjälpa oss med 
att vara tränare för barn födda 2008 till 
2015 så är vi mycket tacksamma. Hör av 
dig till Olle Olsson ordförande 076-133 96 
02 eller Elin Sönnerfors kansliansvarig. 

EQUMENIAS JULMARKNAD  

Equmenias julmarknad blir utomhus som förra året, och 
både digital och fysisk. 

Lördag 27/11 kl.11.00-13.00 kommer det säljas ad-
ventskransar, godis, kakor m.m. Du kan då också boka 
och beställa matbröd, fikabröd, godis, sylt och saft 
samt lotter till godis och varulotteri.  

Du kan också boka varor och köpa lotter på Ekbacks-
kyrkans hemsida ekbackskyrkan.se eller genom att 
kontakta Elin Sönnerfors 070-35 19 738 Sista dagen att beställa är fredag 3/12.  

Onsdagen 8/12 kan du hämta beställda varor i samband med scouternas julfest och 
luciatåg.  

Köp julkalender med vinstchans 
För att stödja klubben 
har du möjlighet att 
köpa BINGOLOTTOS 
julkalender som är en 
skraplott med 24 
vinstchanser.  

Kontakta Elin Sön-
nerfors om du vill 
köpa en kalender 
som kostar 100:- 
076-884 73 30 
(tisdag – fredag 09:00-
14:00)  
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Uppskattat besök 
och glada besökare

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

Scouterna fortsätter att träffas ute, vilket är mysigt. Vi har tränat på att 
tända eldar, klurat och byggt under hösten för att kunna få intressemärken 
att sy på scoutskjortan. I slutet av oktober genomfördes “Blommornas 
kväll”, en 58-årig tradition som vi med glädje för vidare. 

Scouternas julavslutning blir onsdagen 8/12 utomhus. Då är föräldrar och 
församlingen är mer än Välkomna. 

 
I januari och februari kommer söndags-
skolan starta kl.10.00 i lillstugan, för lek och pyssel. Vi 
kommer upp till gudstjänsten vid ljuständning och bön 
och är med i slutet av gudstjänsten. Vi vill prova nytt, 
och gör det så här för att sen utvärdera. söndagsskola 

JULKUL 

Lördag 18/12 kl.15.00 och framåt inbjuder 
vi barnfamiljer och unga vuxna på julpys-
sel, julbak och schysst häng i Storstugan. 
Vi vill inbjuda dig som är med i församling-
en men också barnfamiljer och unga 
vuxna som finns i vår kompiskrets. Sprid 
informationen och bjud in. Vi hoppas på 
en trevlig eftermiddag då du får komma 
som du är och bara vara.  

Enklare kvällsmat kommer serveras 
framåt kl.17.00 

VÄLKOMMEN!!!  

Elin Sönnerfors 

ÖPPEN FÖRSKOLA 

Under februari så kommer Öppen Kyrka 
utökas lite. Jag har en längre tid funderat 
hur vi ska nå barnfamiljer i Vingåker. Har 
fått frågan om “öppen förskola” eller lik-
nande.  

Från torsdag 10 februari så kommer vi 
träffas i lillstugan kl.10.00 för föräldra/barn
-häng med möjlighet att värma medhavd 
mat och även delta i lunchandakten 
kl.12.00. Vi kommer att sprida information-
en om detta genom sociala media och 
affischer. 

Elin Sönnerfors 

FAMILJEHÄNG 

Under våren 2022 kommer vi träffas två 
gånger för “FAMILJEHÄNG”, ett tillfälle 
för barnfamiljer och unga vuxna att träf-
fas, hänga, samtala och bara vara. En-
klare kvällsmat serveras.  

Det första tillfället blir lördag 12/2 kl.15.00
-18.00. Mer information kommer.  

VÄLKOMNA!!!  

Elin Sönnerfors 
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