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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 

 

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 
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Örjan Langborg 
070-510 91 67 
langborg@bredband.net 
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Swish: 123 640 11 94  
 

Ordförande:  
Olle Olsson, 076-133 96 02. 

Kansliansvarig: 

Anitha Nilsson 076-884 73 30 
anitha.nilsson@ekbackskyrkan.se 

 

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

 

Förändringens tid är inne. De orden kan ju låta dramatiska, och för en del är för-
ändringens tid verkligen dramatisk. Det är mycket som sker både i vår omedel-
bara och mer avlägsna omgivning. Mycket av dramatiken är också av destruktiv 
art; vi hör, om inte dagligen, så i alla fall veckovis om skjutningar runt om i vårt 
land, kriget i Ukraina fortsätter med människor på flykt och i kris till följd, experter 
siar om en besvärlig vinter p g a de eskalerande elpriserna. 

I Ekbackskyrkan är vi till en viss del också inne i förändringens tider. Min fina 
kollega Elin Sönnerfors har slutat sin tjänst hos oss, och vi önskar henne Guds 
rika välsignelse i hennes nya uppgifter. Detta gör att jag är den enda anställda i 
församlingen för tillfället. Samtidigt har jag tagit tjänstledigt på så vis att min  
75 % tjänstgöringsgrad har blivit 50 % p g a studier under 2 års tid.  
Församlingen är inne i en rekryteringsprocess, och där vi som församling är  
beroende av den helige Ande som kan ge oss uppslag och visa vägen för  
Ekbackskyrkans inriktning.  

Förändringens tid kan skapa kaos och oro; i våra egna liv,  i omgivningen nära 
och långt bort och i församlingens mitt. Men det finns en annan sida av föränd-
ringen också. I lyhördhet för varandra och med Guds hjälp och inspiration kan 
förändring leda oss personligen och som kristen gemenskap in i nya uppdrag 
och nya relationer. Förändring måste inte per automatik innebära kaos och oro.  
I denna förändringens tid; be för alla runt om i vår värld som upplever förändring 
och be för Ekbackskyrkans församlingen då det gäller de förändringar vi har här.  

Anki Folke 

  

SOMMARKONFERENS FÖR 
MEDARBETARE 

I år blev den verkligen av - medarbetar-
konferensen för anställda inom Equ-
meniakyrkan, den som brukar kallas för 
vinterkonferensen eftersom den ofta går 
av stapeln i januari. Pandemin har satt 
stopp för detta arrangemang i två år. Det 
var nästan så att den blev av i januari 
som varit nu 2022, men då återigen drog 
man in den för säkerhetens skull då det 
gäller smitta. Men nu äntligen blev det då 
av, en vinterkonferens blev till en som-
markonferens.  

Jag, Anki, var med på den, och den här 
gången bar det iväg till Göteborg och 
Betlehemskyrkan där konferensen höll till. 
Under tiden söndag kväll 14 aug till efter-
middag tisdag 16 aug fick vi, ca 200 del-
tagare från helan landet, ta del av ett 

ambitiöst tema ”Ge tron vidare till nästa 
generation” gestaltat i gudstjänster, 
workshops, föreläsningar och gruppsam-
tal.  

Det var inte så väldigt tydliga idéer och 
kreativa lösningar som kom fram, men 
däremot mycket delande om hur arbetet 
i de lokala församlingarna som var repre-
senterade där har fungerat då det gäller 
konferensens tema. Det var också en 
stor upplevelse att få möta kollegor igen 
efter pandemin. Vissa personer hade jag 
enbart mött digitalt tidigare.  

Anki Folke  
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PROGRAM... 

SEPTEMBER 
SÖNDAG 4 
10.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 
Anki Folke, Lennart Andersson,  
Daniel Kjellander. Kyrkkaffe 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST 
Inger Wetter, E-M Lyreborg Olsson. 
Kyrkkaffe 

SÖNDAG 18 
16.00 SÅNGGUDSTJÄNST 
"Glad att få leva - att bara få finnas" 
Else-Marie Lyreborg Olsson,  
Margareta Bergström. Kyrkkaffe 

SÖNDAG 25 
10.00 GUDSTJÄNST MED 
NATTVARD 
Anki Folke, Örjan Langborg.  
Kyrkkaffe 

 

OKTOBER 
SÖNDAG 2 
10.00 GUDSTJÄNST 
Bo Sävhammar, Johanna Bolin,  
Ingemar Haglund. Kyrkkaffe 

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE 

TISDAG 4 
18.00 KONSERT FÖR 
VÄRLDENS BARN 

TORSDAG 6 
12.00 LUNCHGEMENSKAP 
"Förföljda men inte övergivna”,  
Open doors, Anders Sundström. 

SÖNDAG 9 
10.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Elin Andersson,  
Pia Widlund. Kyrkkaffe 

SÖNDAG 16 
14.00 SÖNDAGSCAFÉ PÅ  
HUMLEGÅRDEN 
Anki och Björn Folke. 

16.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Lennart Andersson. 
Kyrkkaffe 

LÖRDAG 22 
09.00-11.00 KVINNOFRUKOST 
Caroline Johansson, Elin Sönnerfors,  

SÖNDAG 23 
10.00 GUDSTJÄNST MED  
NATTVARD 
Anki Folke, Inger Wetter, Torsten Lager. 
Kyrkkaffe 

SÖNDAG 30 
10.00 GUDSTJÄNST 
"Från Hopplöshet till Hopp" 
Lars Andersson, Bo Sävhammar,  
Aina Andersson. Kyrkkaffe 

 

NOVEMBER 
TORSDAG 3 
12.00 LUNCHGEMENSKAP 
Om mathjälpen. Gunilla Porsvant. 

LÖRDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Lennart Anderson. Kyrkkaffe 

SÖNDAG 13 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Elin Andersson,  
Anki Folke. Kyrkkaffe 

SÖNDAG 20 
16.00 BARNATRO MED  
Sofia Thoresdotter, Anki Folke. 
Läs mer på sidan 5. Kyrkkaffe 

SÖNDAG 27 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Anki Folke, Örjan Langborg,  
Ingegerd Fredman, fiol. Kyrkkaffe. 
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HÅLL DIG UPPDATERAD 

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

TACK, alla fina sångare/musiker som 
vill medverka i våra andakter och guds-
tjänster!  

Vi söker fler som vill bidra, för det finns 
fortfarande några ”obokade” tillfällen  
under hösten!   

Kanske borde vi ha lite kreativ variation 
ibland, med olika slags uttryck av det reli-
giösa budskapet i gudstjänsterna, t ex 
genom att skapa andakt eller gestalta 
texter via kyrkodrama, dikter, bilder/konst, 
inspelad musik, samtal, duett, mindre kör-
grupp, dans/rörelse?! Det måste ju inte 
vara enbart sångsolister eller instrumen-
talt. Vem vill och vågar komma med för-
slag och bidrag till Programrådet!? 

Annika Lindar 

STICKCAFÉ: 

Tisdagar ojämna veckor så är det Stick-
café i Ekbackskyrkan kl 18.30-20. Ta 
med ditt handarbete och kom med, eller 
om du bara vill komma och fika och 
prata. Vi fikar ett enkelt fika tillsammans. 
Vi startar den 13 september. 

Else-Marie Lyeborg Olsson 

EFTERMIDDAGS-
GUDSTJÄNSTER 

Nu i höst gör vi ett försök att ha guds-
tjänster/sammankomster kl 16 en gång i 
månaden. Vi har lyssnat på önskemål om 
att tidigarelägga våra kvällsgudstjänster 
med en timme för att det ska passa in i 
fleras livspussel. Vid de här gångerna 
kan gudstjänsten med fördel ta sig andra 
uttryck än de mest traditionella såsom 
exempelvis sångprogram, föredrag, före-
ställning o dyl.  

Den 18 september blir den en sångguds-
tjänst med Margareta Bergström och  
Else-Marie Lyreskog Olsson. Kristina 
Färdeman får vi lyssna till den 16  okto-
ber.  

Jag vill också lyfta fram den 20 novem-
ber då Sofia Thoresdotter från Örebro 
kommer med en sång- och talföreställ-
ning hon skapat själv, som heter Bar-
natro. Den handlar om att ha en barnatro 
som kan få utvecklas, och om att tro på 
barnets tro.  

Kom gärna till dessa sammankomster. 
Ta gärna med dig en vän, granne eller 
arbetskamrat. Vi hoppas att detta kan få 
bli en fin väg in till församlingsgemen-
skap här i Ekbackskyrkan.  

Anki Folke 

ÅTERKOMMANDE  
AKTIVITETER 

MÅNDAGAR  
9.30 MÅLARGRUPP 
Start 5/9 

TISDAGAR 
18.30 STICKCAFÉ 
(ojämna veckor) start 13/9 

ONSDAGAR 

14.00 MATHJÄLPEN CAFÉ 
18.00 SCOUTER  

TORSDAGAR 
CA 16-. ÖPPEN KYRKA 
Läs mer på sidan 9 

LÖRDAGAR 
Ungdomskväll vissa lördagar 

SÖNDAGAR 

10.00 GUDSTJÄNST  
10.00 SÖNDAGSHÄNG  
start 4/9 

En söndag i månaden firar vi gudstjänst  
kl 16.00 se program. 
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RAPPORT FRÅN 
KYRKOKONFERENSEN 

2022-08-10-14 

Under några av sommarens varmaste 
dagar arrangerade Equmeniakyrkan sin 
Kyrkokonferens i Vårgårda. Temperaturen 
var varm men också gemenskapen. En 
kyrkokonferens innehåller både förhand-
lingar och seminarier. Som ombud för 
Ekbackskyrkan fick jag inte vara med på 
seminarierna utan var bunden till förhand-
lingspassen där en mängd beslut fattades, 
för kommande verksamhetsår men också 
för Equmeniakyrkans fortsatta utveckling 
och engagemang nationellt som internat-
ionellt. 

Det var intressant att vara med i den digi-
tala förhandlingsomgången, som var un-

der onsdag, 
torsdag och 
förmid-
dagen på 
fredagen. 
Man behöv-
de inte vara 
bunden till 
datorn hela 
dagarna 

utan kunde gå in och se hur ärende för 
ärende diskuterades. Var man nöjd med 
diskussionen markerade man detta med 
ett orange kort. Kändes inte det hela klar-
gjort använde man sitt blåa kort. Detta var 
ett tydligt och bra sätt både för oss ombud 
och för presidiet att förstå hur ombuden 
tänkte rösta. 

Men naturligt vis var vistelsen i Vårgårda 
”pricken över i:et”! Då fick vi fysiskt träffas; 
se varandra och höra varandras röster! 
Förhandlingarna återupptogs direkt när vi 
anlänt på fredagen och fortsatte i snabb 
takt under lördagen. Vi var ”duktiga” så 
förhandlingarna kunde slutföras redan 
under lördagen. Detta gjorde att vi som 
ombud kunde få vara med på två semi-
narier under söndagen innan diakon- och 
pastorsordinationen. 

Det fanns många seminarier under dagar-
na.  

Fredag: Hopp för vår tid och kommande. 
Bibelstudium med Magnus Malm 

När Gud korsar gränser = att välkomna 
människor på flykt 

Är Gud naturvetare? Om naturvetenskap 
och tro 

Equmeniakyrkan i klimatnödläge. Vad 
händer, varför ska vi göra något? 

Längtan efter hopp – meningsfulla möten 
vi alla kan få vara med om Anna-Karin 
Ryberg, Martin Klementz och Mikael Nils-
son 

Lördag: Välkommen att måla. Pil-
grimsvandring: Herre, visa mig vägen. När 
Gud korsar gränser Om att välkomna 
människor på flykt. Med barnen i mitten. 
Teologi i klimatnödläge. 

Söndag: Kristen i klimatnödläge. Annelie 
Anderberg. Stöd och material för samtal i 
församlingar i HBTQ-relaterade frågor. 

NATURLIGTVIS fanns det en mängd akti-
viteter för barnen!! Det var barnkonferens 
för alla barn från 4 år och uppåt! Dessa 
aktiviteter ansvarade Kompisbolaget för. 
Deras valspråk är ”Du é okey, precis som 
du é!”. Drama, sång, rörelse, trolleri & tro i 
en härlig blandning! 

På sedvanlig kyrkotid var det utannonserat 
ett Storseminarium: Dela tron vidare med 
nya generationer – med barnen i mitten. 

Detta seminarium fokuserade på försam-
lingens uppdrag om omsorgen för alla 
generationer. Att omsorgsansvaret börjar 
redan i barnaåren. Vår kyrkoledare poäng-
terade också församlingens symbios med 
Equmenia. Församlingen och Equmenia är 
inte två olika företeelser utan är ett! Det 
har tagits fram ett undervisningsmaterial 
som täcker åldersgrupperna från 2-4 år 
upp till 25 år. 

Vad beslutades? 
Man kan väl säga: sedvanliga årsmötes-
beslut. Verksamhetsberättelse. Ekonomi 
och liknande. Naturligtvis hade det kommit 
in några motioner att ta ställning till. 

A: Valprocessen för biträdande kyrkole-
dare. (Malmbergets Missionsförsamling) 

Kyrkokonferensen beslutade att nuva-
rande ordning kvarstår. Vilket innebär att 
kyrkostyrelsen lägger fram förslag till kyr-
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komötet. Helt enligt kyrkostyrelsen rekom-
mendation. 

B: Pastorsutbildningen och karismatiska 
uttryck. (17 pastorer pastorskandidater) 

Motionärerna önskar att karismatik och 
undervisning om Andens gåvor ska bere-
das större utrymme i utbildning av pasto-
rer och diakoner på EHS och Bromma 
Folkhögskola. 

Denna motion tog mycket tid att be-
handla. Är inte så enkelt att ändra i kurs-
planer vilka fastställts genom avtal med 
utbildningsanordnare och Equmeniakyr-
kan. Inte heller så enkelt att lägga in en-
skilda kurser utan att det påverkar relat-
ionen till ansvariga för utbildning. Rektor 
och övriga som verkar inom pastorsutbild-
ningen uttryckte visst bekymmer. Man 
såg dock möjlighet att inflika motionärer-
nas önskan vid olika ämnesgenomgång. 
Det kommer att vägas in i det pågående 
arbetet med en förnyad utbildningsplan. 

Kyrkostyrelsen avser att fortsätta att 
verka för att medarbetare får möta en 
bred spiritualitet i utbildning och fortbild-
ning, där också karismatiska uttryck ges 
en naturlig plats.  

Kyrkokonferensen ställde sig bakom kyr-
kostyrelsens svar. 

C: Att inte öka tillgängligheten av alkohol. 
(Majornakyrkan i Göteborg) 

Motionärerna önskade att kyrkokonferen-
sen ska ge kyrkostyrelsen i uppdrag att 
arbeta för att gårdsförsäljningsutredning-
ens förslag inte genomförs.  

Equmeniakyrkan är inte av regeringen 
utsedd remissinstans, men önskar att 
avge en spontanremiss utifrån vår historia 
och värnande av god samhällsutveckling, 
inte minst för barn och unga. 

Kyrkokonferensen ställer sig bakom kyr-
kostyrelsens svar. 

I konferensen presenterades också Kyr-
koledarbrevet: Färdplan 

Detta är en skrift som bör/skall läsas av 
alla i församlingsstyrelserna men också 
av varje församlingsmedlem. Därför bör 
den tas hem i antal så att alla har den 
möjligheten. Denna skrift kan likställas 

med Herdabrevet inom Svenska Kyrkan. 

Kyrkokonferensen 2023 
kommer att bli andra helgen i september. 
Plats inte helt klart, men troligen i södra 
landsändan. 

(Jag kommer lägga ut föredragningslistan 
för konferensen ute i Storstugan. I den 
handlingen finns bla motionerna och kyr-
kofullmäktiges svar och andra viktiga 
kommentarer) 

Bo Sävhammar 

Ombud i Kyrkokonferensen 2022 för 
Ekbackskyrkans församling 

EQUMENIAKKYRKAN  
OCH HBTQ 

Kyrkokonferensen 2021 fattade beslut om 
att initiera samtal om hbtq och inkludering, 
i Equmeniakyrkan i stort och i församling-
arna. Utgångspunkten är att  
Equmeniakyrkan tydligt tar avstånd från 
all form av diskriminering på grund 
av sexuell läggning eller könsidentitet. 
Equmeniakyrkan vill vara en inkluderade 
kyrka, där alla ska känna sig trygga och 
välkomna  

Nu har det kommit ett material som stöttar 
församlingen att tala om hbtq-frågor, 
bland annat praktiska råd för samtal,  
berättelser från församlingar och fördju-
pande läsning om både bibeltolkning och 
inkludering.  

Vi hoppas att under hösten kunna  komma 
igång med samtal kring dessa frågor 
också i Ekbackskyrkans församling.  

Vill du ta del av 
material hittar du 
det här https://
equmeniakyr-
kan.se/vart-arbete/
manskliga-
rattigheter/
equmeniakyrkan-
och-hbtq/ 

Pär Lindar             
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VÄRLDENS BARN 

Årets Världens Barn-insamling äger rum i 
slutet av september och i början av  
oktober.  

Tisdagen den  
4 oktober kl 18  
inbjuder vi ALLA till 
KONSERT i  
Ekbackskyrkan. Det 
blir medverkan av  
Kulturskolans elever 
och lärare. Efteråt 
finns det möjlighet att 
köpa korv o bröd och 

kaffe o bulle – scouterna ansvarar för 
detta.  

Vi kommer även att stå med våra insam-
lingsbössor någon fredag/lördag utanför 
matvaruaffärerna – där behöver vi din 
hjälp! Håll utkik efter listan där du kan 
skriva upp dig eller prata med Birgitta 
Bergström. 

Else-Marie Lyreborg Olsson 

KVINNOFRUKOST 

Lördagen 22/10 blir det Kvinnofrukost 
kl.09.00-11.00. 

Höstens gäst är Caroline Johansson. 

Så här beskrivs hon och hennes arbete: 

I mars 2020 lanserade 
Caroline Johansson det 
kristna smyckesföretaget 
ZOE HOOP. Sedan har 
det gått i raketfart. 
Smyckena har synts 
bland annat i VOGUE 
och ELLE och visats på 
modeveckorna i New 
York och Paris. 

2022 inleddes med att hon fick en inbjudan 
att dela sitt vittnesbörd med spelarfruarna 
under Super Bowl i Los Angeles. 

På vår frukost kommer du få höra den 
spännande berättelsen om ZOE HOOP, bli 
inspirerad, få nycklar, tips och digitala stra-
tegier som fungerar. 

Kolla gärna in hemsidan:https://
zoehoopjewelry.com/ för mer information. 

VÄLKOMMEN till enmorgon med guldkant. 

Aina Andersson, Elin Sönnerfors 

TACK! 

Söndagen den 
28/8 predikade jag 
för sista gången 
som anställd dia-
kon i församlingen. 
Temat för sönda-
gen var Tro och 
liv.  

Jag vill TACKA för 
dom här två åren 
tillsammans med 
er i församlingen.  

Tack för samtal på 
expeditionen, i kyrkan, i telefon. Tack för 
alla “tummen upp”, hjärtan på sociala 
medier. För sms på telefon. Dom har 
varit till stor hjälp och uppmuntran. 

Jag kommer att vara kvar som medlem i 
församlingen och ha kvar mina uppdrag i 
församlingen. 

TACK för fina presenter och ord när jag 
avslutade min tjänst. Från Ekbackskyr-
kans församling, Equmenia Ekbackskyr-
kan och Ekbackskyrkans innebandy-
klubb. 

ALLT GOTT!  
Elin Sönnerfors 

ALPHA 

Under vårterminen hade vi en uppskattad 
Alphakurs med 6 deltagare som leddes av 
mig, Anki, och Stina Gustafsson. Flera ur 
församlingen gjorde fina och viktiga insat-
ser både med matlagning och föredrag i 
kursen.  

Den här terminen kommer jag att låta de 
predikningar jag har vara präglade av  
Alphakursens innehåll, så att detta kan få 
bli till en form av församlings-Alpha så att 
fler kan få en inblick i vad det är för teman 
som berörs och för att själv som försam-
ling fördjupas tack vare detta.  

Alpha är en global grundkurs i kristen tro 
skulle man kunna beskriva det som.  
Ambitionen finns där att kunna arrangera 
en Alphakurs med deltagare på det  
traditionella sättet till vårens termin.  

Anki Folke 

https://zoehoopjewelry.com/
https://zoehoopjewelry.com/
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RAPPORT  
FRÅN STYRELSEN 

Från höstens första möte vill jag lyfta 
fram två punkter:  

Rekrytering av ny personal. Vid sam-
manträdet beslutade vi att göra en 
inventering av arbetsuppgifter som 
görs av nuvarande personal, och att 
utifrån denna, och andra behov som 
kommer fram göra en profil för en ny-
anställd. Detta ska göras av en mindre 
arbetsgrupp, och förslaget presenteras 
på församlingsmöte den 2 oktober 
efter gudstjänsten. Vid mötet visste vi 
inte att Anki Folke skulle ansöka om 
tjänstledighet. Det kommer naturligtvis 
att påverka rekryteringen, och vägas in 
i den inriktning en nyanställd bör ha. 

Ekonomi. Vi konstaterade att vecko-
offer, m fl gåvor till församlingen inte 
nått upp till förväntningar, vilket är oro-
ande. Vi måste återigen aktualisera 
frågan om hur vi kan få gåvorna att 
öka. En hel del kostnader, bla annat 
för fastigheten, måste vi räkna med 
kommer att öka. Inte minst gäller det 
skenande elkostnader.  

Pär Lindar 

FASTIGHETSFRÅGOR 

Ommålningen av fönstren är på upplop-
pet, men vi hinner tyvärr inte med alla 
fönster i år, några får vänta till våren.  

Den 6 september träffas fastighetsgrup-
pen för att diskutera ett antal andra ange-
lägna behov med fastigheten bl a: Fasad-
renovering, papptaket på storstugan, ny 
värmepump och ev. ny rördragning till 
elementen, entrétrappan vid huvudin-
gången från Parkvägen, sprickor i vid 
entrén Apoteksgatan, hur gör vi med 
överblivna kyrkbänkar. 

Har du synpunkter på något av dessa 
frågor hör av dig till Olle Olsson. 

Vingliga stolar 
Som du säkert märkt kan det ibland vara 
lite vingligt att sitta på stolarna i storstu-
gan. Flera av stolarna behöver stadgas 
och limmas ihop. Vi ber därför dig som 
har limknektar eller likande, att hjälpa till 
att få stolarna stadiga igen.  

Alla kan hjälpa till genom att plocka un-
dan de stolar som är vingliga och ställa 
dem på en anvisad plats vid pianot i stor-
stugan. Du, som kan hjälpa till att limma 
dem, hämtar så många stolar du har möj-
lighet att laga. När de är klara, markerar 
du att de är fixade genom att skriva ett X 
under stolen, och ställer dem tillbaka. 

Tack för din hjälp! 

Pär Lindar 

LEDIGHET 

Anki Folke är beviljad tjänstledighet för 
studier och kommer att tjänstgöra 
50%. Hur förläggningen av hennes 
arbetstid kommer att se ut är ännu 
oklart, förutom att hon kommer att 
studera på heltid veckorna 36, 44, 48.  

Lediga helger:17-18/9, 15-16/10, 12-
13/11. 

ÖPPEN KYRKA 

Programrådet har funderat på om det 
finns behov av en annan form av 
”Öppen kyrka”. Vi tänker oss att kyrkan 
kan vara öppen en sen eftermiddag, 
efter skola och arbete. Öppen för dem 
som vill koppla av vardagens stress ge-
nom en lugn stund med meditation eller 
bön i kyrkan. Eller kanske bara umgås.  

En idé är att det ska vara möjligt, om 
man har behov, att själva laga en enkel 
pastarätt utifrån recept och ingredienser 
som finns i kyrkan. Torsdag eftermiddag 
är den dag vi tänker är lämplig.  

Tycker du det verkar intressant? Hör av 
dig till undertecknad så kanske vi kan 
dra igång detta under början av hösten. 

Pär Lindar 
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Elin välkomnas 

Vi ber för Ann-Christine 

NY KANSLIANSVARIG 

Under augusti har “inskolning” skett av 
Anitha Nilsson som blir ny administra-
tionsansvarig för EIBK. Jag, Elin, önskar 
Anitha ”lycka till” med arbetsuppgifterna 
och vet att hon kommer klara det galant, 
med stöd från tränarna, styrelsen, SÖ-
IBF och RF SISU.  

Elin Sönnerfors 

MATCHPROGRAM 

Till seriespel kommande säsong kommer 
2 lag att spela. Det blir mixlag för barn 
födda 13-15 och mixlag för barn födda  
10-12. 

P 07 kommer att bygga upp sitt lag ge-
nom träningar under säsongen och satsar 
på seriespel nästa säsong. 

Matcherna kommer att spelas i Slotts-
skolans sporthall, “gamla Vidåker” föru-
tom matcherna den 20/11 och 19/2 som 
spelas i Kvarnängshallen, Högsjö. 

Kom gärna och var med och heja på våra 
lag. 

Lag 10-12 

16/10 kl.11.00 EIBK- Trosa Edanö IBK 

20/11 kl.11.00 EIBK- Mesta IBK 

4/12   kl.11.00 EIBK- Onyx IBS Vit 

15/1   kl.11.00 EIBK- Strängnäs IBK 

12/2  kl.11.00 EIBK- Torshälla IBK 

19/2  kl.11.00 EIBK- Hölö-Mörkö IF 

19/3  kl.11.00 EIBK- Onyx IBS Svart 

2/4    kl.11.00 EIBK- Torshälla IBK 
SVART 

Lag 13-15 

22/1 

kl.11.00 EIBK- Strägnäs IBK Röd 

kl.11.50 EIBK- Onyx IBS 

kl.12.15 EIBK- Strängnäs IBK 

kl.13.20 EIBK- Onyx IBS Orange 

Anitha Nilsson kommer att på arvodesba-
sis under året ansvara för klubbens admi-
nistration. Anitha är också tränare för de 
yngsta spelare i vårt mixlag 13-15. 

Arvodet finansieras helt av innebandy-
klubbens egna resurser. Det gör att klub-
ben tacksamt tar emot alla bidrag som vi  
kan få. Ett sätt att stödja klubben är att bli 
stödmedlem, se nedan. 

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. 

Ny hemsida 
Från hösten har klubben en ny hem-
sida: https://www.laget.se/
EkbackskyrkansIBK 
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Uppskattat besök 
och glada besökare

Equmenia scout 
Scoutgruppen består av 
ungdomar som börjat års-
kurs 1 och uppåt. 

Vi blandar aktiviteter där vi 
arbetar i grupp, och lär oss 
en massa roliga saker med 
lekar, pyssel och annat 
skoj. För de mesta är vi 
utomhus. Så kläder efter 
väder! 

Terminen börjar den 7/9, kl 18.00-19.30. 

Kontaktperson: Else-Marie Lyreborg  
Olsson 070-540 59 54 

Tassenatta 

Efter två år av pandemi så får äntligen 
Scouterna åka iväg på den traditions-
enliga Tassenatta, som i år äger rum i 
Eskilstuna lördagen den 22 oktober på 
seneftermiddagen och kvällen.  

FÖRSAMLINGSBOKEN 

Lördagen den 9 juli var det barnvälsig-
nelse för Tyra Olsson. Elin Sönnerfors 
var den som ansvarade för akten. Denna 
fina välsignelseakt strålade samman 
med Hanna Olssons födelsedagsfest i 
kyrkans lokaler. Vi tackar Gud för Tyra 
och önskar henne Guds rika välsignelse 
över sin livsväg.  

Familjehäng 
Under hösten är vår tanke och vision att 
ha Familjehäng 1-2 gånger, men har inget 
bestämt datum ännu. Vi återkommer med 
datum när det är bestämt. Kom gärna 
med förslag på åldersöverskridande akti-
viteter på Familjehäng.  

Kontaktperson:  
Elin Sönnerfors 070-351 97 38 

Söndagshäng 
Kl 10.00 på söndagar samlas barn till sön-
dagshäng på nedervåningen i kyrkan för 
att spela, pyssla och spela bollspel till-
sammans. Efter ca 45 min går vi upp och 
är med på den avslutande delen av guds-
tjänsten. En ledare finns med hos barnen 
och föräldrar får välja att vara med i leken 
hos barnen eller delta i gudstjänsten un-
der tiden.  
Välkomna från söndag 4:e september. 

Kontaktperson:  
Elin Andersson 070-251 96 21 

Ungdomskväll 
Ungdomskväll riktar sig till dig som går i 
åk 7 och uppåt. Är du nyfiken så kom och 
besök oss! 

Ungdomarna i Ungdomskväll är själva 
med och påverkar programmet. Ledarna 
kommer att skriva ut programmet i Fa-
cebook-gruppen… 

Första tillfället är lördagen den 10/9 kl 
18.00 och då träffas vi i Ekbackskyrkan. 
Därefter bestämmer vi tillsammans de 
kommande träffarna. 

Kontaktperson:  
Kipa Blomerus 073-663 94 00 

Julmarknad  
har vi tänkt på detta sätt i år:  

På första Advent kommer du att ha möjlig-
het att köpa dig en dörrkrans – bra, eller 
hur!  

Onsdagen den 7 december (sen eftermid-
dag/kväll) blir det försäljning av lotterier, 
fika mm och sedan avslutar vi kvällen med 
ett Luciatåg. Vi hoppas att vi kan vara 
inomhus – annars blir det ute på kyrktom-
ten. Vi återkommer längre fram om vilka 
tider det blir.   

 
Be för barnen och ungdomarna i 
våra grupper och deras familjer 
och inte minst för våra ledare! 
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Plats 

för 

adress 

Utdrag och delar ur en predikan 
söndagen den 21 augusti 
Många uppskattade Lars Anderssons  
predikan den 21 augusti då ha talade om 
församlingen och de gåvor som finns i den. 
Här ett lite utdrag och en bild från Lars  
koncept och hans sammanfattning: 

 

Gåvoupptäckande 

1 Kor 12:4, 7 ”Nådegåvorna är olika, men Anden är densamma. … Hos var och 
en framträder Anden så att den blir till nytta.” 

Församlingens arbete borde formas utifrån de gåvor som finns i församlingen och 
inte efter någon slags mall om vad församlingens verksamhet bör innehålla. I 
Naturlig Församlingsutveckling (NFU) talas det om gåvobaserad verksamhet. 

Då får vi söka att upptäcka de gåvor vi var och en har, och som kan bli till nytta i 
församlingen. 

Här kan det finnas tre typer av gåvor: 

Yrkesmässiga gåvor utifrån den profession jag har i vardagen, men som även 
ställs till församlingens förfogande. 

Naturliga gåvor. Det vill säga begåvningar som finns nedlagda i mig från födseln. 

Andliga nådegåvor. De gåvor som inte är medfödda utan som Anden har låtit 
växa fram i mig. 

1 Petr 4:10 ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som 
goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.” 

Även om du som enskild är bärare av gåvor, får vi tänka att gåvorna inte är givna 
till dig som enskild, utan givna till församlingen, eftersom du är en del av försam-
lingen som Kristi kropp. 

Men gåvorna är inte endast inriktade på att betjäna i församlingens inre liv, utan 
även till för att betjäna människor som vi möter i vårt samhälle och i vardagen. 

Lars Andersson 


