Aktuellt från

SOMMAREN 2022

•
•
•

I det här numret bl.a:
Elin Sönnerfors slutar
• Samtalsväll inför valet
Sommarcafé
• Café Mathjälpen
Konferenser
• Smaljläger
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Ekbackskyrkans församling

Equmenia Ekbackskyrkan

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

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

Församlingsföreståndare:
Ann-Christine Folke
076-884 70 64

Kassör:
Örjan Langborg
070-510 91 67
langborg@bredband.net

anki.folke@ekbackskyrkan.se
Diakon:
Elin Sönnerfors
076-884 73 30

Ekbackskyrkans innebandyklubb
Parkvägen 17
643 30 Vingåker
Bankgiro: 407-2864
Swish: 123 640 11 94

elin.sonnerfors@ekbackskyrkan.se
Vice församlingsföreståndare
Stina Gustafsson
070-268 36 24
stinans@hotmail.com

Ordförande:
Olle Olsson, 076-133 96 02.
Kansliansvarig:
Elin Sönnerfors
076-884 73 30
elin.sonnerfors@ekbackskyrkan.se

Ordförande:
Pär Lindar
070- 311 21 21
par.lindar@gmail.com
Kassör:
Birgitta Carlsson
0151-550021
birgitta.vr43@gmail.com

http://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy
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Församlingsföreståndaren har ordet:
Nu har vi gått in i en ny sommar, en sommar som ändå ser mera ”normal” ut än
förra sommaren beträffande covid-19. Smittspridningen är inte på samma sätt en
samhällsfarlig smitta, även om det inte har försvunnit helt och hållet. Gudstjänster och sammankomster har varit igång ett helt år. Mycket av det som sker i vår
tillvaro är föränderligt och komplext. Precis när restriktionerna för covid-19 lyftes
av myndigheterna kom invasionen av Ukraina följt av instabilitet i politiken på
olika plan. Många människor har flytt från Ukraina till andra länder runtom i
Europa, så också till Sverige. I Ekbackskyrkan har vi mött flera av dessa som
kommit till Vingåker genom Mathjälpens arbete och i förlängningen i det café vi
haft här i kyrkan för Mathjälpens besökare varje onsdag en tid under vårterminen.
Vi har också haft en Alpha-kurs i Ekbackskyrkans regi under vårterminen där
flera personer som inte tillhör vår församlingsgemenskap har mötts för att samtala om grunderna i kristen tro. Denna kurs hade avslutning den 24 maj. Det
finns en önskan om att Alpha i någon form ska fortsätta till hösten.
Det blir förändringar för Ekbackskyrkan genom att Elin Sönnerfors avslutar sin
tjänst hos oss. Då detta skrivs är inget bestämt kring rekrytering och tjänst efter
henne.
Förändringar både i vår lokala församlingsgemenskap och globalt har det varit
och kommer sannolikt att bli. Då är det gott att veta att Gud aldrig förändras.
Det finns en sång som jag ofta tänker på då tillvaron är obeständig på ena eller
andra sättet och den vill jag citera här:
På dig, min Gud, förtröstar jag
när oron skymmer min morgondag,
för jag vet, du är trofast emot mig.
När svårigheter omger mig
så är jag ändå trygg hos dig,
för jag vet att du aldrig lämnar mig.
Är det natt eller dag,
Herre, på dig förtröstar jag.
Du är densamme i går och idag och i evighet.
Du är min framtids säkra grund,
du som står fast vid ditt förbund,
min klippa är du,
Allsmäktig Gud,
jag ärar dig.
Så får vi i förtröstan på Gud njuta av naturens skönhet under sommarmånaderna
och glädja oss åt möten med människor vi tycker om.
Anki Folke
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PROGRAM...
JUNI

JULI

SÖNDAG 12
10.00 GUDSTJÄNST

LÖRDAG 2—TISDAG 5
SMAJLLÄGER PÅ
HJÄLMARGÅRDEN
SÖNDAG 3
10.00 GUDSTJÄNST GEMENSAM
MED KORSKYRKAN

Målargruppen, Annika Lindar, Målargruppen, Torsten Lager. Kyrkkaffe.

18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE
TORSDAG 16
18.30 STYRELSEMÖTE
FREDAG 17
14.00-16.00 SOMMARCAFÉ PÅ
KYRKTOMTEN

Anki Folke, Örjan Langborg,
Ta med kaffekorg.

TORSDAG 7
14.00-16.00 SOMMARCAFÉ PÅ
KYRKTOMTEN

Elin Sönnerfors

Elin Sönnerfors

SÖNDAG 19
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTTVARD

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST
I KORSKYRKAN
ONSDAG 13
14.00 SOMMARKYRKA I
V.VINGÅKERS KYRKA

Anki Folke, Elin Andersson, Pia Widlund. Ta med kaffekorg.

TORSDAG 23
14.00-16.00 SOMMARCAFÉ PÅ
KYRKTOMTEN

Elin Sönnerfors

Elin Sönnerfors.

TORSDAG 14
14.00-16.00 SOMMARCAFÉ PÅ
KYRKTOMTEN
Elin Sönnerfors.

SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST GEMENSAM
MED KORSKYRKAN, UTOMHUS
Elin Sönnerfors, E-M Lyreborg Olsson.
Ta med kaffekorg.

TORSDAG 21
SOMMARCAFÉ PÅ KYRKTOMTEN
SÖNDAG 24
10.00 GUDSTJÄNST GEMENSAM
MED KORSKYRKAN

LÖRDAG 25
11.00 GUDSTJÄNST PÅ
HJÄLMARGÅRDEN
SÖNDAG 26
10.00 GUDSTJÄNST

Kristina Färdeman, Bo Sävhammar
Ta med kaffekorg.

Anki Folke, Björn Folke,
Ta med kaffekorg.

SÖNDAG 31
10.00 GUDSTJÄNST
I KORSKYRKAN

TORSDAG 30
14.00-16.00 SOMMARCAFÉ PÅ
KYRKTOMTEN
Elin Sönnerfors
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AUGUSTI

SOMMARCAFÉ
Under några torsdagar under juni och juli
kommer vi ha Sommarcafé på kyrktomten.
Det kommer att vara kl.14.00-16.00.

SÖNDAG 7
10.00 GUDSTJÄNST

Anki Folke, Lennart Andersson.
Ta med kaffekorg

På sommaren
stänger ofta
det mesta ner
och livet kan
kännas än
mer ensamt
Då vill Ekbackskyrkan
finnas där, ett
ställe dit DU
får komma, ta
en kopp kaffe,
prata med oss
som jobbar i
kyrkan och
övriga cafébesökare. VÄLKOMMEN!

SÖNDAG 14
10.00 GUDSTJÄNST

Helena A?, Elin Andersson.
Ta med kaffekorg

LÖRDAG 20
KONSERT MED SÖDRA BERGENS
BALALAJKOR
Extern konsert, tid meddelas senare.

SÖNDAG 21
10.00 GUDSTJÄNST

Lars Andersson?, Björn Folke,
Aina AnderssonTa med kaffekorg.

Tider: 17/6, (OBS!!! fredag), 23/6, 30/6,
7/7, 14/7.

TORSDAG 25
18.30 SAMTAL INFÖR VALET

Vid regn ses vi i Storstugan.

Lokalt politikersamtal inför valet

OM du finns som gärna bakar, vill baka
något till någon gång eller finnas med som
lite serveringsansvarig, kontakta Elin Sönnerfors 076-88407330.

SÖNDAG 28
10.00 AVSKEDSGUDSTJÄNST

Elin Sönnerfors, Anki Folke, Torsten Lager. Kyrkkaffe.

Elin Sönnerfors

SEMESTER, MM

SEPTEMBER

I sommar kommer personalens semestrar
att se ut så här:

SÖNDAG 4
10.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST

Anki Folke är ledig 4 juli -1 aug. Hon är
tillbaka igen tisdag 2 aug.

Anki Folke, Lennart Andersson, Kyrkkaffe

Elin Sönnerfors är ledig 18 juli -8 aug.
Hon är tillbaka igen tisdag 9 aug.
Dessa datum för de anställdas ledigheter
innebär att inte någon är i tjänst från
18 juli till 1 augusti. Under denna tid kommer någon från styrelsen att ha hand om
”pastorstelefonen” 076-884 70 64.

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

Anki Folke kommer av personliga skäl att
vara ledig och bortrest 13-19 juni.
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Anki Folke deltar i kyrkokonferensen i
Vårgårda 12-14 augusti och i den efterföljande sommarkonferensen för Equmenia-kyrkans medarbetare 14-16 augusti i
Göteborg.

Stor kreativitet på församlingsdagen

”Du har gett oss jorden” Gudstjänst med miljötema.
Luciatåg utomhus

Olle Olsson jobbar vidare med
ommålning av kyrkans fönster

Helen Friberg och Elin Sönnerfors
vid installationsgudstjänsten

En bönevandring avslu
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NÅGRA BILDER FRÅN DET ÅR SOM GÅTT I EKBACKSKYRKAN

Öppen förskola var en nyhet för året

Vi sjunger julens sånger

Kvinnofrukost med Karin Andersson

Hampe gospel sjunger

utade den ekumeniska böneveckan

Julmarknad på kyrktomten

Gudstjänstvandring
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RAPPORT FRÅN
STYRELSEN

SAMTALSKVÄLL INFÖR
VALET 25 AUGUSTI

Den fråga som vi ägnat oss mest åt är
den församlingsenkät som skickades ut
under våren. Tyvärr var det få som besvarade den och resultatet gav inget entydigt
resultat. Många var nöjda med församlingens verksamhet medan andra framförde
att de var djup oroade för församlingens
framtid. Resultatet redovisades vid församlingsmötet den 28 april som vi inledde
med att tillsammans äta tacos. I enkäten
kom flera synpunkter på våra gudstjänster, så därför inbjöd styrelsen till en särskild samtalskväll om hur vi utformar våra
gudstjänster. Tacokvällen var välbesök
men det var tyvärr färre som kom till
denna kväll. Flera synpunkter lämnades
främst till gudstjänstledarna och till övriga
medverkande.

Equmeniakyrkan, (och tidigare Missionskyrkan), har i varje svensk valrörelse sedan 1968 anordnat utfrågningar av alla
Sveriges partiledare. Ekbackskyrkan vill
förvalta den traditionen också här i Vingåker. Vi inbjuder därför alla lokala partier i
Vingåker till ett samtal inför valet.
Vi gör det inte som utfrågningar av partierna utan som ett samtal där alla partier vid
samma tillfälle har möjlighet att presentera
idéer för sin politik i Vingåker.

Samtalet är inte tänkt som en debatt.

Den fråga som nu står överst på dagordningen är hur vi ska lösa vakansen när vår
familjediakon Elin Sönnerfors slutar. Vi
hoppas att församlingsmötet, som hålls
precis när detta församlinsblad har kommit ut, kan komma med goda idéer och
hitta lösningar. De beslut som fattas där
kommer vi att kommunicera med alla
medlemmar. Du som har e-post får det
som mail och om du saknar e-post får ett
brev på posten. (Ibland hamnar e-posten
från Ekbackskyrkan i skräpposten, så se
till att kolla där om du inte fått något mail)

Några ämnesområden som vi idag tror är
angelägna att samtala om är:
• Klimatfrågan, vad kan vi i Vingåker göra?
• Hur kan vi arbeta med integration och
allas delaktighet i samhället?
• Hur kan vi skapa framtidshopp både för
individer och för Vingåker som kommun?

Vårens sista styrelsesammanträde har vi
torsdag den 16:e juni.

• Vad förväntar partierna av civilsamhället,
och kyrkorna som en del av det, i Vingåker?

Pär Lindar

Samtalskvällen är offentlig och alla är välkomna att komma och lyssna till partiernas tankar och idéer om Vingåkers utveckling.
Pär Lindar
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KONFERENSER I SOMMAR

SAMARBETE MED
KORSKYRKAN

I år kommer Equmeniakyrkans kyrkokonferens att gå av stapeln i Vårgårda. Anki
Folke och Bo Sävhammar är Ekbackskyrkans representanter och kommer att vara
på plats under dagarna 10-14 aug. Det är
en gedigen dagordning som ska bearbetas i förhandlingarna, däribland tre motioner: en om ändring av valprocess för biträdande kyrkoledare, en som behandlar
pastorsutbildningen och karismatiska uttryck, och slutligen en om att inte öka tillgängligheten för alkohol. Förutom förhandlingarna finns det flera seminarier att
välja bland, gudstjänster och andakter.

Under juli månad kommer vi i Ekbackskyrkan att fira söndagens gudstjänster tillsammans med Korskyrkan. Vissa söndagar kommer att vara i Korskyrkan och
vissa i Ekbackskyrkan. Det är den kyrka
som man är i enligt schemat som ansvarar
för gudstjänsten. Schemat söndagarnas
gudstjänster kl 10.00 ser ut så här
3 juli Ekbackskyrkan
10 juli Korskyrkan. Denna söndag gästas
Korskyrkan av organisationen Open Doors
som hjälper människor runt om i världen
som förföljs p g a sin kristna tro.
17 juli Ekbackskyrkan
24 juli Ekbackskyrkan
31 juli Korskyrkan
Varmt välkommen till denna ekumeniska
gemenskap!
Anki Folke

SOMMARKYRKA
Västra Vingåkers kyrka (Svenska Kyrkan)
kommer även i år att arrangera
”Sommarkyrka” med andakt, fika och
skiftande programpunkter måndag-fredag
under veckorna 27 och 28, dvs datum 4-8
joch 11-15 juli. Klockan 14.00 .är det andakt, 14.30 blir det någon slags aktivitet.
Det kan vara, orgelvisning, visning av
kyrktornet, olika färger och symboler under kyrkoåret.

Direkt efter kyrkokonferensen, 14-16 aug,
arrangerar samfundet en sommarkonferens i Göteborg för de anställda istället för
den vinterkonferens som fick ställas i vintras p g a pandemin. Temat för konferensen blir ”Dela tron vidare med nästa generation”. Anki kommer att delta i denna
konferens.
Var med och be för de här två evenemangen.

Även fika serveras.
Onsdag 13/7 medverkar Ekbackskyrkan

Anki Folke

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

FÖRSAMLINGSBOKEN
Hanna Olsson hälsades välkommen till
församlingen den 6 mars.
Hanna kom från Immanuelskyrkan i
Borås.
Varmt välkommen!
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RETREAT

ELIN SLUTAR

Så kom jag och min diakon- och pastor
kollegor äntligen iväg på A-retreat.

Vår diakon Elin Sönnerfors har valt att
avsluta sin tjänst efter 2 år i Ekbackskyrkan. Hon slutar den sista augusti.

Vi åkte ner till Gullbrannagården en fin
försommardag, då jag o Käthi (pastor i
Åby) fick tid för samtal om stort o smått. Vi
mötte också en stor militärkonvoj mellan
Jönköping och
Skeppshult, både
tryggt och lite
skrämmande. Senare under söndagen gick vi in i tystnad. Från måndag
till torsdag följdes
ett schema med
tidebön, undervisning med uppgifter,
bibelmeditation,
måltider, fri tid och
tid med Gud.

Elin gick diakonutbildningen vid
Bromma Folkhögskola under 20182020 och började
sin tjänst här under
vägledningsåret
direkt efter skoltiden. Hennes uppgifter här har beElin i välkomnas
stått
att skapa
kontakter och aktiviteter tillsammans
med församlingens familjer, att arbeta
administrativt med Ekbackskyrkans innebandyklubb samt gått in i löpande uppgifter som uppkommit i församlingsarbetet.

Även tid för andlig vägledning kunde bokas in med någon av retreatledarna. Efter
en lite trög start så kom jag in i lunken.

Elin kommer att avskedspredika i gudstjänsten 28 aug. Jag, Anki, som har fått
dela arbetsvardag med henne i snart 2 år,
är tacksam för den tid vi har arbetat sida
vid sida. Vi önskar Elin allt gott och och
Guds rika välsignelse i hennes liv framöver.

Förundrades av
att Gud mötte mig
på det sätt han
gjorde, men ändå
inte. För om det
är något som är
säkert så möter
han oss på det
sätt som han vet
att vi behöver och
som är bäst för
oss. Har också
upplevt att Gud
fortsätter jobba med mig och i mitt liv/
hjärta. En fin vecka som kommer leva
kvar i mitt hjärta och få betydelse för lång
tid framöver. En vecka som gett mersmak
och kan rekommenderas.

Anki Folke

CAFÉ MATHJÄLPEN
Den ideella föreningen ”Mathjälpen” delar
varje onsdag em ut kassar med överbliven
mat som skänkts av lokala butiker. Mellan
30-40 hushåll kommer varje onsdag till
Ekbackskyrkan för att hämta sin kasse.
Främst är det asylsökande som kommer,
men även en och annat svenskt hushåll.
Tidigare har man väntat utanför kyrkan i
en lång kö. Från slutet av mars har Ekbackskyrkan i stället bjudit in alla till Storstugan för ett enkelt fika medan man väntar på sin tur. Några från församlingen har
deltagit dels med det praktiska, dels, och
kanske viktigare, att samtala och knyta
kontakter. Det
har upplevts
mycket
positivt
Vi ber för Ann-Christine

Elin Sönnerfors
av alla parter. Nu gör Mathjälpen sommaruppehåll, men startar sin verksamhet
åter i augusti. Då planerar vi att också
starta ”caféet” igen. Välkommen att delta,
kontakta Anki Folke om du vill veta mer.
Pär Lindar
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Scout våren 2022
Under våren har vi fått flera nya scouter och det är glädjande - men tyvärr
är det några av de äldre som slutat.
Programpunkter under senare delen av terminen har främst varit att ta
olika märken. De som inte tidigare hade knivbeviset har tagit det, Spårarscouterna (7-9 år) har tagit Tända-märket och Upptäckarscouterna (10-12
år) har tagit Elda-märket. Den 4 maj hade vi en kväll tillsammans med
scouternas familjer och då hade vi bland annat utdelning av märken och vi
grillade korv. Vi har även gjort bihotell som vi satt upp i träden vid kyrkan.

Vid terminens slut hade vi 18 scouter inskrivna och av dessa
är det 15 st som ska med på SMAJL-lägret som är 2–5 juli på
Hjälmargården tillsammans med nästan 500 andra ungdomar
och ledare. Våra dagar kommer att fyllas av olika samlingar i
kyrkan, intressegrupper som de fått välja innan, lägerbål och
en fin gemenskap där vi hoppas lära känna många andra.
Ta med våra ungdomar och ledarna i era böner!
Else-Marie Lyreborg Olsson

EKBACKSKYRKANS
INNEBANDYKLUBB
Innebandysäsongen är över för i år. Lag
10-12 och 13-15 har haft sina avslutningar
under april och maj. Lag 07 kommer fortsätta sin träning under sommaren.

VINGÅKERBYGDENS PRIDE
inbjuder den 13 augusti till en manifestation för ÖPPENHET, JÄMLIKHET och RESPEKT. Det blir en parad från Tennisparken till Slottet där det blir utställningar och
uppträdanden.

Samtidigt som säsongen är slut så är
dags att boka sporthallarna för nästa säsongs träningar, anmälan för våra lag till
seriespel. Innan midsommar brukar schemat för seriespels matcherna komma. Då
blir det att lägga pussel och boka in
matchtider i sporthallen.

Ekbackskyrkans tre föreningar: församlingen, Equmenia och innebandyklubben
planerar att medverka med någon form av
gemensam information och utställning i
slottsparken.
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Uppskatt
och glad

Plats
för
adress

Några av Ekbackskyrkans målargrupps bilder som presenterades i
gudstjänsten den 12 juni. Fler bilder finns på ekbackskyrkan.se.
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