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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 

 

Denna spalt skriver jag medan världen bevittnar Rysslands framfart i Ukraina, 
och i takt med att våld, ondska, flykt, hat och förtvivlan eskalerar får vi famnen 
mer och mer full av frågetecken och utropstecken där vi slungar våra varför till 
Gud och ropar ut vår bestörtning över det som sker. Det enda vi kan göra i dags-
läget är att be; fortsätta slunga våra varför till Gud och låta våra utropstecken bli 
till rop om förbarmande och beskydd.  

Frågetecken och utropstecken får bli något av ett genomgående tema under vå-
rens månader. Under vårterminen kommer vi i Ekbackskyrkan att arrangera en 
Alpha-kurs, (mer om vad detta innebär kan du läsa mer om i det här bladet). En 
tidigare logga för Alpha bestod av en gubbe som stretade omkring på ett stort rött 
frågetecken som var minst lika stort som han själv. Vår bön i ledningsgruppen är 
att frågetecken ska få vridas och vändas på och kanske få rätas ut till utropsteck-
en i förundran, förtröstan  och glädje.  

Två bibelord i dessa tider som vi alla får stava på både då det gäller frågetecken 
och utropstecken över vad som sker i vårt grannland och över det som finns i 
våra egna liv: 

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig”. (Joh 14:1) 

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att den som 
tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”. (Joh 3:16) 

Detta är inga lättvindiga ord, men samtidigt det som vi har att förlita oss till, ord 
om att tro, kärlek och liv är starkare än ondskan. Djupast sett är det detta som är 
kontentan av påskens budskap.  

Varma hälsningar:  

Anki Folke 
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PROGRAM... 

MARS 
SÖNDAG 6 
10.00 GUDSTJÄNST 
Stina Gustafsson, Elin Andersson, Simon 
Olsson 

LÖRDAG 12 
15.00-18.00 FAMILJETRÄFF 

SÖNDAG 13 
17.00 KONSERT VINGÅKERS  
VINDBAND 
Kulturskolans blåsensemble, Gunnel Gus-
tafsson. 

TORSDAG 17 
MEDARBETARDAG 
Anställda i regionens  olika församlingar 
samlas i Vingåker och Ekbackskyrkan. 

FREDAG 18 
17.30 KÖRÖVNING INFÖR PÅSK 

SÖNDAG 20 
10.00 GUDSTJÄNST  
Anki Folke, Lennart Andersson, Björn 
Folke. Bön och offer för pastors- och dia-
konutbildningarna. Nattvard. 

FÖRSAMLINGSMÖTE. 

FREDAG 25 
17.30 KÖRÖVNING INFÖR PÅSK 

LÖRDAG 26 
16.00 SAMTAL OM BÖN 

SÖNDAG 27 
10.00 GUDSTJÄNST 
Inger Wetter, Elin  Sönnerfors, Ulrika o 
Patrik Janerin. 

TORSDAG 31 
EQUMENIAS STYRELSEMÖTE 
 

APRIL 
FREDAG 1 
17.30 KÖRÖVNING INFÖR PÅSK 

SÖNDAG 3 
10.00 GUDSTJÄNST 
Helena Arnthorsson, Bo Sävhammar,  

TORSDAG 7 
10-13 ÖPPEN KYRKA,  
LUNCHGEMENSKAP 

TORSDAG 7 
18.30 STYRELSEMÖTE 

FREDAG 8 
17.30 KÖRÖVNING INFÖR PÅSK 

SÖNDAG 10 
17.00 DELA MED DIG 
Gudstjänst där enskilda och grupper kan 
dela erfarenheter och tankar. 

TORSDAG 14 SKÄRTORSDAG 
18.00 GETSEMANESTUND  
Anki Folke. Nattvard 

FREDAG 15 LÅNGFREDAG 
10.00 GUDSTJÄNST 
I Korskyrkan. Anki Folke 

SÖNDAG 17 PÅSKDAG 
10.00  GUDSTJÄNST 
Maria Johansson, Anki Folke, Elin Sön-
nerfors, Kören. 
Gemensamt med Korskyrkan. 

TORSDAG 21 
EQUMENIAS STYRELSEMÖTE 

LÖRDAG 23 
09.00-11.00 KVINNOFRUKOST 
Karin Andersson, Elin Sönnerfors,  

SÖNDAG 24 
10.00 GUDSTJÄNST 
Elin Sönnerfors, Bo Sävhammar, Josef 
Lundberg saxofon 

TORSDAG 28 
17.00 TACO LOVSÅNGSKVÄLL 
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ÅTERKOMMANDE  
AKTIVITETER 

MÅNDAGAR  
9.30 MÅLARGRUPP 
 

TISDAGAR 
18.30 STICKCAFÉ 
(jämna veckor) 

18.30 Alpha-kurs 

ONSDAGAR 
18.00 SCOUTER  

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

LÖRDAGAR 
Ungdomskväll vissa lördagar 

SÖNDAGAR 

10.00 GUDSTJÄNST  
En gång i månaden kl 17.00  
se program. 

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 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 enligt gällande 

rekommendationer. 

• Om du känner dig krasslig ber vi dig att 

stanna hemma. 

 

MAJ 
SÖNDAG 1 
10.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST 
MED MARIAKYRKAN 
Anki Folke, Rimon Murad, Elin Sönner-
fors, Torsten Lager. Nattvard. 

TORSDAG 5 
ÖPPEN KYRKA,  
LUNCHGEMENSKAP 

LÖRDAG 7 
15-18 FAMILJETRÄFF 

SÖNDAG 8 
17.00 KVÄLLSGUDSTJÄNST 
Kjell Sternberg m band, Anki Folke. 

SÖNDAG 15 
10.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Marita och Bo Sävhammar. 
Nattvard. 

TORSDAG 19 
18.30 STYRELSEMÖTE 

SÖNDAG 22 
10.00 DU HAR GETT OSS JORDEN 
Miljögudstjänst. 
Linus Ekman Burgman, miljögruppen, 
Elin Andersson, Johan Ekman. 

TORSDAG 26  
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG 
PILGRIMSVANDRING  
Nattvardsfirande. 

SÖNDAG 29 
10.00 VANDRINGSGUDSTJÄNST 
Elin Sönnerfors´. 

 

JUNI 
SÖNDAG 5 PINGSTDAGEN  
10.00 GUDSTJÄNST PÅ HJÄLMAR-
GÅRDEN 
Syskonbandet, Anki Folke. 

SÖNDAG 12 
17.00 KVÄLLSGUDSTJÄNST 
Målargruppen. 
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KVINNOFRUKOST 

Kvinnofrukosten i februari blev in-
ställd på grund av pandemirestriktion-
er, nu gör vi ett nytt försök:  

VÄLKOMMEN på Kvinnofrukost lör-
dag 23 april kl.09.00-11.00. Karin 
Andersson från Högsjö kommer att 
berätta om: 

"Lilla Sjögetorps slott" med underru-
brik "En kvinnas dröm".  

Karin är som kunnig om sin hem-
bygd, en  ofta anlitad föreläsare, 
både inom skolan och i andra sam-
manhang. 

Välkommen till  en morgon med guld-
kant.! 

Elin Sönnerfors 

ENKÄT OM FÖRSAM-
LINGEN OCH INRIKT-

NINGEN FRAMÅT! 

Pandemin har verkligen inneburit två 
annorlunda år. Med Guds hjälp och 
kreativa anställda och medarbetare 
har vi klarat att hålla oss samman 
både andligt och socialt och ordnat 
verksamhet - trots allt!  

Fr o m 6 februari 2022 har vi åter 
möjlighet att träffas och bjuda in till 
gudstjänster och samlingar utan re-
striktioner! Styrelsen har beslutat att 
skicka ut en enkät för att verkligen få 
veta vad församlingen längtar efter 
just nu och framåt.  

Nu har DU verkligen chansen att på-
verka och komma med goda idéer! 
HUR ska vi på bästa sätt kunna ge-
nomföra den inriktning som försam-
lingen beslutade om på årsmötet 6 
februari? Det gäller allt ….vår andlig-
het, gudstjänster, böneliv, aktiviteter 
och andra samlingar, vårt samhälls- 
och miljöengagemang, kontakter inåt 
och utåt och hur vi ska erbjuda en 
trygg och givande social gemenskap 
för alla åldrar.  

Vi har beslutat att satsa extra på att nå 
unga och familjer m m. 

Under v.11 kommer en digital enkät att 
mailas ut till alla församlingsmedlemmar. 
Du som inte har någon mail-adress, kom-
mer att få en pappersenkät. 

OBS! Det är viktigt att varje medlem sva-
rar för sig.  

Enkäten är helt anonym och ingen kan 
spåra vem som har svarat. De inkomna 
svaren (med ev kommentarer) kommer att 
läsas av styrelsen och med våra försam-
lingsföreståndare/ anställda.  
En sammanställning kommer att presente-
ras på ett församlingsmöte i maj. Syftet är 
ju att många idéer ska bli till verklighet. 

Vi hoppas få in DIN enkät senast 1 april! 

Med vänlig hälsning styrelsen genom 

Annika Lindar 

PILGRIMSVANDRING 

Boka in torsdag 26 maj, Kristi Himmel-
färdsdag för pilgrimsvandring. Vi arbetar 
för att ha flera sträckor, men på samma 

ställe, allt för att 
kunna träffas så 
många som möj-
ligt och umgås.  

Vi vill också fira 
nattvard tillsam-
mans- 

Vi återkommer 
med tid  och 
plats, men räkna 
med större delen 
av dagen.  

VÄLKOMMEN!  

Elin Sönnerfors 
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Vi ber för Ann-Christine 

Arbetsfördelning 
Vid vårt första sammanträde ägnade vi en 
hel del tid åt att samtala om fördelning av 
arbete och ansvar inom styrelsen. Vi ut-
gick ifrån uppdelningen i vår vision: Mötes-
plats. Medvandrare. Vägvisare. Ansvaret 
innebär att särskilt bevaka, följa upp, ut-
värdera och utveckla respektive område. 
Ansvaret är övergripande, men kan också 
innebära handgripliga och praktiska insat-
ser. Det innebär också kontakt med de 
valda grupper som hör till respektive om-
råde. Vi  gjorde följande uppdelning: 

Mötesplats  

Förutsättningar och möjligheter för att vara 
en plats att mötas: Ekonomi, fastighet, 
personal, organisation. Ansvariga: Birgitta 
Carlsson, Olle Olsson och Pär Lindar 

Medvandrare:  

Kontakter, verksamheter, medlemsvård 
(även icke-medlemmar), kommunikation, 
rekrytering.  
Ansvariga: Birgitta Bergström, Gunnel 
Gustafsson, Annika Lindar 

Vägvisare:  

Undervisning, förkunnelse, gudstjänster 
och andakter. 
Ansvariga: Samuel Gustafsson, Örjan 
Langborg och vice församlingsförestån-
dare Stina Gustafsson 

Årsmötets beslut 
Vid årsmötet beslutade vi om tre inrikt-
ningar:  

• Att arbeta aktivt med vår vision.  

• Att fortsätta arbetet med familjer och 
unga vuxna.  

• Att aktivt arbeta med församlingens 
olika kontakter med människor i Vingå-
ker. 

Den första punkten delegerade styrelsen 
till våra anställda att ansvara för. Arbetet 
med familjer och unga vuxna ansvar re-
dan vår familjediakon Elin Sönnerfors. 
Den tredje punkten beslutade vi att 
”medvandrargruppen” ansvarar för. 

Enkät 
Vi hade också ett samtal om hur medlem-
marna upplever församlingen efter Coro-
narestriktionerna och hur man vill satsa 
och utveckla församlingen framöver. Vi 
beslutade därför att genomföra en enkät-
undersökning bland medlemmarna. (se 
särskild notis) 

Pär Lindar 

RAPPORT FRÅN STYRELSEN 

Efter årsmötet har styrelsen träffats en gång.  Vid årsmötet valdes två nya styrelsemed-
lemmar in i styrelsen, Birgitta Bergström och Olle Olsson. Varmt välkomna! Här kommer 
några noteringar från vårt första sammanträde.  

FÖRSAMLINSGBOKEN 

Begärt utträde: 

Hanna Fredman 

Ingegärd Fredman 

Roger Fredman 

Sonia Nilsson 

Bo-Göran Nilsson 

Vi tackar för den tid ni varit med i försam-
lingen och ber om Guds välsignelse i era 
nya sammanhang. 

DE ANSTÄLLDAS  
FRÅNVARO 

Anki Folke är ledig: 

12-13/3, 23-24/4, 21-22/5 

Elin Sönnerfors är ledig: 

5-6/3, 2-3/4, 14-15/5 

Elin kommer att åka på en retreat 15-20/5. 
Det är en retreat som genomförs under 
vägledningsåret men som skjutits upp 
några gånger. Så nu får vi hoppas och be 
att den kommer att genomföras. 
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ALPHA-KURS 

Den här terminen kommer en Alpha-kurs 
att hållas i Ekbackskyrkan. En grupp med 
6-10 deltagare och två ledare bestående 
av Anki och Stina kommer att mötas under 
tio tisdagskvällar.  

För dig som inte riktigt vet vad en Alpha-
kurs är så kan det i korthet beskrivas så 
här: Konceptet har funnits sedan slutet av 
70-talet och började i London. Under 
årens gång har det spridit sig ut över värl-
den och Alpha-kurser används i så gott 
som alla samfund. Det är en kurs som berör grunderna i kristen tro.  

En typisk Alpha-kväll inleds med en enkel måltid. Därefter får deltagarna ta del av ett före-
drag på ca 30 min som handlar om den kvällens ämne. Anki och Stina kommer att hålla 
flera av föredragen, och några till ur församlingen kommer att hålla föredrag. Exempel på 
ämnen är ”Vem är Jesus?”och ”Vad ska vi ha kyrkan till”? Efter föredraget samlas man för 
ett gruppsamtal kring det föredraget handlat om.  

Var gärna med och be för denna aktivitet. Det kan vara vägen till tro för någon eller en 
förfjupad tro för någon annan. Framför allt är det ett mycket givande redskap för att tala 
om livets väsentligheter med varandra.  

Ann-Christine Folke 

PÅSKDAGSKÖR 

Hej alla körsångare i Ekbackskyrkan!  
Torsten Lager kommer att leda ett nytt 
körprojekt!  

Vi sjunger i gudstjänsten på påskdagen 
söndagen den 17 april 10.00 (vi samlas 
9.00). 

Kören övar i Ekbackskyrkan fyra fredagar 
kl 17.30 - c:a 18.45: 18/3, 25/3, 1/4, 8/4. 

Sprid gärna inbjudan till fler och meddela 
Torsten Lager senast 15/3 om du vill vara 
med: torstenlager@icloud.com  
072-2271050  

Programrådet via Annika Lindar 

VALET HÖSTEN 2022 

Inför valet i höst har styrelsen beslutat att 
försöka arrangera en utfrågning av lokala 
politiker. Vi kommer att inbjuda alla partier 
till en kväll där man får redogöra och 
svara på frågor om sin politik. 

Vi kommer särskilt att uppmärksamma hur 
man ser på tre områden: Klimat, integ-
ration samt den andliga dimensionen i 
livet.  

Vi kommer även att inbjuda de övriga för-
samlingarna att delta. 

 

KYRKOKONFERENS I 
VÅRGÅRDA 

I år kommer Equmeniakyrkans kyrkokon-
ferens att vara i Vårgårda 12-14 augusti, 
med digitala förhandlingar från den 10:e. 
Ekbackskyrkan kan sända två ombud.  

Vill du vara Ekbackskyrkans ombud?  
Anmäl ditt intresse till Pär Lindar,  
070- 311 21 21, par.lindar@gmail.com 

mailto:torstenlager@icloud.com
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ÅRSMÖTE -  
PÅ PLATS I KYRKAN 

Den 6 februari 2022 hade Ekbackskyr-
kans församling sitt årsmöte. I år kunde 
årsmötet genomföras på plats till skillnad 
från förra året då det var digitalt. Det var 
29 församlingsmedlemmar som deltog.  

Församlingens ordförande Pär Lindar 
inledde mötet med att tala om demokratin 
som firar 100 år i Sverige. Inom frikyrkan 
firar demokratin dock 175 år nästa år. Vi 
får tänka på att de val och beslut vi fattar i 
mötet också ska spegla vår vision och 
ytterst uppfylla missionsbefallningen. 

Ann-Christin Folke, församlingens före-
ståndare, redogjorde för verksamhetsbe-
rättelsen. Trots restriktioner har en hel del 
aktiviteter kunnat genomföras. En del i 
form av inspelade digitala gudstjänster 
men också fysiska träffar utomhus, ibland 
som promenader och senare under året 
inomhus. Vid årsskiftet hade församlingen 
129 medlemmar. 

En punkt på dagordningen handlade om 
ett par ändringar i stadgarna och försam-
lingsordningen, vilka godkändes av års-

mötet. För att ändringarna ska gälla ska 
de också godkännas av minst 2/3 vid 
nästföljande församlingsmöte. (den 20:e 
mars) 

Mötet ajournerades för en stund och det 
samtalades i mindre grupper om försam-
lingens inriktning. Den bygger fortsatt på 
vår vision om att vara mötesplats, vägvi-
sare och medvandrare. Satsningen på 
familjer och unga vuxna fortsätter. Som 
en del i det är Elin Sönnerfors anställd 
som diakon med inriktning på familjer. Elin 
hjälper också Ekbackskyrkans innebandy-
klubb med administrativa uppgifter. Att ta 
vara på och utveckla de kontakter man 
har genom bland annat Equmenia och 
innebandyklubben tillhör också inriktning-
en. Samtalen handlade också om hur 
församlingen kan tänka kring miljöfrågor.  

Därefter följde genomgång av valbered-
ningens förslag och val till olika uppgifter, 
information från Equmenia och Ekback-
skyrkans innebandyklubb plus några öv-
riga frågor. Ordförande för årsmötet, Tor-
sten Lager, avslutade sedan med tack till 
alla som närvarat och med bön. 

Stina Gustafsson 

 

SENIORSURFARE 

Många äldre har framfört att man är osä-
ker på att använda datorer, mobiltelefo-
ner, sociala medier och digitala tjänster 
som ex.vis swish. 

Därför vill jag tipsa om en Trivselträff på 
Åbrogården i Vingåker tisdag 22 mars 13.00-
16.00 som arrangeras av Vingåkers kom-
mun, PRO, SKPF och SPF Seniorerna. 
Inbjudan gäller alla pensionärer i Vingå-
kers kommun oavsett föreningstillhörig-
het. 

Lokalpolisen i Vingåker informerar om 
digital säkerhet  
Glada Humlan-kören underhåller 
Information från DigidelCenter/Biblioteket 
Det bjuds på kaffe och smörgås 

Anmälan senast 15 mars till: Kjell Stern-
berg 070-761 87 53 eller 
kjell.sternberg@vingaker.se  

Pär LIndar 

 

 

BOKTIPS! 

Vi vill med start nu tipsa om böcker som vi 
läst och som finns i kyrkan för hemlån. 
Böckerna kommer ligga på bordet i serve-
ringsvåningen utanför expeditionen. I 
vissa böcker kommer ett vykort ligga med, 
dels att användas som bokmärke, dels för 
att skriva ditt namn och omdöme på, när 
du läst boken, OM du vill. Om du har en 
bok som du vill rekommendera och som 
finns för utlåning, hör gärna av dig till Elin 
eller Anki, så kan vi skriva om den i kom-
mande församlingsblad. 

Jag vill tipsa om Maria Johanssons bok 
‘Mitt livs mirakler’. Maria är pastor i Kors-
kyrkan här i Vingåker. Hon skriver om sina 
två mirakel hon varit med om. Om käm-
pande, begränsningar samtidigt en stark 
tro på Gud. Spännande inledning där läsa-
ren får följa Marias väg till sin tro, inte helt 
spikrak…  

Elin Sönnerfors 
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EKBACKSKYRKANS  
INNEBANDYKLUBB 

I mitten av februari hade EIBK årsmöte. 
Några styrelseledamöter avgick och två 
stycken valdes in. Vi tackar för fint arbete 
och önskar lycka till i kommande uppdrag, 
och samtidigt välkomnar vi våra nya sty-
relse kompisar.  

Sen slutet av förra året har det fattats trä-
nare för lag 13-15, men under dom sen-
aste dagarna så har det löst sig med två 
nya tränare som gärna drar igång träning 
för laget. 

Lag 10-12 är det laget som seriespelar, de 
har två matcher kvar denna säsong. De 
kommer också delta i Katrineholms inne-
bandyklubb CUP 22-24 april. Kom gärna 
med och heja på laget då. Mer information 
om matcher kommer. 

A-laget och lag pojkar 07 tränar på och 
satsar inför nästa säsong. 

Var gärna med och bed för spelarna,  
deras familjer och tränare.  

Elin Sönnerfors 

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 amma summa till 
bankgiro: 407-2864.  
Som ett tack får du gratis 
korv med bröd och dricka 
vid en av klubbens hemma
-matcher. 

HUR BER DU? 

Samtalet om bön som vi skulle genomfört 
i januari blev uppskjutet på grund av Coro-
narestriktionerna Nu gör vi ett nytt försök 
och inbjuder till inspirationsträff kring bön 
lördagen den 26 mars  kl 16.00.   

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  

FASTAN 

Nu går vi in i fastetiden, i år uppmärksam-
mar Equmeniakyrkan att det råder klimat-
nödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i 
riktning mot en mer hållbar livsstil – för 
den här världens skull. Vi klimatfastar med 
en uppmaning att ta jordens klimatnöd-
läge på allvar. Delta i Klimatfastan med en 
attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli 
utmanad, men sätt inte i för höga mål. 
Klimatfasta gärna tillsammans. Det gör 
det roligare. I år utmanar man med tre 
teman: Tiden, Tallriken, Transporten 

Tips och idéer hur du själv eller tillsam-
mans med andra kan använda fastetiden 
finns på Equmeniakyrkans webbsida: 

klimatfasta.nu 

Pär Lindar 
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Uppskattat besök 
och glada besökare

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

för våra ledare! 

SÖNDAGSHÄNG 

Söndags-
skola    
söndags-
häng??  

 
Vad är det som händer under Gudstjäns-
terna på nedervåningen??? Vår tanke 
med att “döpa” om till söndagshäng är att 
om/när det kommer familjer som inte bru-
kar komma till kyrkan kanske de skulle 
känna sig mer bekväma med lite häng än 
skola…  

Vi träffas direkt på nedervåningen också, 
för om man som familj blir sen kan man 
“släntra in” till hänget direkt. Vår tanke är 
att vara med i slutet av gudstjänsten, vid 
ljuständning och bön. En önskan som 
funnits.  

Vi kommer lägga upp hänget på lite olika 
sätt, beroende vem som är med som le-
dare, med en bibelberättelse och tankar 
kring det. Fri lek/pyssel/tankar om bibel-
berättelsen.  

Elin Sönnerfors 

söndagsskola 

ÖPPEN FÖRSKOLA 

Under våren kommer det vara Öppen förskola på torsdagsförmiddagar, kl.10.00-12.00.  

Vi som träffats hittills har varit en liten skara, men vi hoppas och tror att fler ska hitta till 
oss. Tipsa gärna om du känner någon som är hemma med sitt barn.  

Vi träffas i Lillstugan på nedervåningen. Leksaker finns för alla åldrar. Det serveras också 
ett enklare fika för en liten peng. VÄLKOMMEN!  

Elin Sönnerfors 

UNGDOMSKVÄLL 

Tidigare i vintras träffades Kipa, Heli, He-
lena och Elin för att prata om vårens Fre-
dagshäng, som nu blivit Ungdomskväll på 
lördagar. Ungefär en till två gånger per 
månad kl.18.00-21.00 träffas vi för att ha 
en andakt, samtala om frågor som rör an-
dakten och livet. Tillsammans fixar vi 
kvällsmat och umgås. Det är ungdomar 
som går i högstadiet och gymnasiet som vi 
vänder oss till.  

Elin Sönnerfors 

FAMILJEHÄNG 

Under våren kommer det bli Familjehäng 
två gånger. Lördag den 12 mars och 
lördag 7 maj. 

Den 12 mars kommer det bli “skattjakt” i 
kyrksalen, pyssel, häng och enkel kvälls-
mat. 

Tiden är kl.15.00-18.00. VÄLKOMMEN! 

Om du finns som vill hjälpa med matlag-
ningen, hör av dig till Elin Sönnerfors. 
TACK! 



 

12 

 

Plats 

för 

adress 

Till Equmeniakyrkans församlingar 

20 mars är det bön- och offerdag för 
pastors- och diakonutbildning  

Equmeniakyrkan består av drygt 600 
församlingar runtom i vårt land. Från 
Trelleborg i söder till Malmberget i norr. 
Församlingen är Kristi kropp. Olika delar 
med olika funktioner. En viktig del i Kristi 
kropp är det vi i Equmeniakyrkan kallar för pastorer och diakoner.  

Att vara kallad till särskild tjänst är att få möta människor i livets olika situationer 
och skiften. Det är att få vara en medvandrare. Det är att våga leda mot föränd-
ring. Det är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela den med andra. 
Att vara pastor är att leda församling och grupper, kunna tolka och tyda bibeltex-
ter, forma gudstjänster, möta existentiella frågor, förstå samtiden, inspirera, ut-
mana och trösta. Att vara diakon är att stå i Guds mission och att göra Guds kär-
lek synlig. Det är att leda församlingens diakoni, möta människor och grupper, 
omsätta evangelium i handling och att vara en profetisk röst för rättvisa.  

Att vara pastor och diakon kräver en bred kompetens särskilt i tider av många 
utmaningar. Vår tid behöver diakoner och pastorer i församlingar, i församlings-
planteringar, men också i annan tjänst, såsom på sjukhus, högskolor och i fäng-
elser. Därför behövs en utbildning som präglas av både bredd och fördjupning. 
En utbildning med både teoretisk skärpa och förankring i den praktiska verklig-
heten.  

En stor del av utbildningen finansieras av statliga bidrag men inte allt. De medel 
som vi idag samlar in gemensamt i våra församlingar bidrar till att kunna genom-
föra andakter och gudstjänster, predikoövningar, röst- och talteknik, andligt fo-
rum, personbearbetande samtal med terapeut, forskning, temadagar, praktikperi-
oder med mera.  

I dag studerar 50 personer till pastor eller diakon på vår Teologiska Högskolan 
vid Enskilda Högskolan Stockholm och på vår egen Bromma Folkhögskola. Fler 
är antagna som kandidater och kommer att påbörja sina studier i höst.  

Idag kan vi vara med och göra skillnad för vår kyrka och dessa studenter i glädje 
och tacksamhet genom våra gåvor och förböner. Tack för att du är med!  

Linnéa Lidskog  
Handläggare medarbetarrekrytering och kon-
taktperson pastors- och diakonkandidater i 
Equmeniakyrkan  

Cicci Hagevi  
Handläggare Vägledningsåret och konta 
ktperson för pastors- och diakonkandidater i 
Equmeniakyrkan  


