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• Värdefull kulturhistorisk miljö 

• Equmenias julförsäljning 

• Ny Alphakurs 
 

• Pastorsrekrytering 

• Samtalskvällar om hbtq-frågor 
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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 
 
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: 

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

 

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

 

För tillfället är det väldigt mycket turbulens i vår tillvaro. Så fort vi tar del av ny-
hetsflödet på något vis får vi rapporter om drönare som kränker landterritorium, 
en högt uppskruvad retorik inom politiken, både nationellt och internationellt, 
krigs- och krishot på olika nivåer, eskalerande priser som orsakar att många hus-
håll får leva i brist. Dessutom står vi på tröskeln inför en helg som det finns 
mycket delade erfarenheter av - julen.  

En del längtar och ser fram emot det mysiga med gemenskap, god mat, fina 
upplevelser. Samtidigt finns de som känner hur stresspåslaget kommer som ett 
(jul)paket på posten. Åter andra frukar för en helg i ensamhet, en ensamhet som 
kan kännas dubbelt tung eftersom normen på många håll är att man ”ska” ha det 
mysigt i gemenskap med andra denna tid.  

Mitt i allt detta finns det ett budskap som ljuder klart och utmanande, som går på 
tvärs med det som skapar turbulens och utanförskap denna tid. Det är änglarnas 
budskap till herdarna under julnatten:  

”Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar”.  
Luk 2:14.  

Denna frid finns tillgänglig tack vare Jesu födelse. Denna frid finns tillgänglig för 
den som längtar efter den mysiga julen, den finns tillgänglig för den som lever i 
stress, den finns tillgänglig för den som lever i utanförskap, den finns tillgänglig 
för var och en som längtar efter Jesus.  

Anki Folke 
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PROGRAM... 

NOVEMBER 
SÖNDAG 27 
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Anki Folke, Örjan Langborg,  
Ingegerd Fredman, fiol. Kyrkkaffe. 

 
 
 

DECEMBER 
TORSDAG 1 
12.00 LUNCHGEMENSKAP 
MED SOPPA 
Om Ekbackskyrkan som  
kulturhistorisk miljö 

SÖNDAG 4 
10.00 GUDSTJÄNST 
Inger Wetter, Lennart Andersson, 
Björn Folke. Kyrkkaffe. 

ONSDAG 7 
17-19 EQUMENIAS  
JULMARKNAD 
Läs mer på sidan  7 

SÖNDAG 11 
10.00 GUDSTJÄNST MED 
NATTVARD 
Torsten Lager, Bo Sävhammar,  
Daniel Kjellander gitarr. Kyrkkaffe. 

ONSDAG 14 
14.00 ALLSÅNG I JULETID 
Solan, Pia, Fredrik och Seniorkören. 
Arrangör: Pia Widlund, ABF 

SÖNDAG 18 
16.00 SÅNGGUDSTJÄNST  
Vi sjunger in Julen 

Anki Folke, allsång. Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 25 
7.00 JULOTTA 
Anki Folke, Elin Sönnerfors.  

 

JANUARI 
SÖNDAG 1 
18.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN 
Plats meddelas senare 

FREDAG 6 
16.00 JUL OCH MISSIONSFEST 
Josef Nsumbo. Julgröt.  

SÖNDAG 15 
16.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Björn Folke. Kyrkkaffe. 

EKUMENISKA BÖNEVECKA 18-25 
”Gör det goda, sträva efter rättvisa”  
(Jesaja 1:17).   
Program meddelas senare. 
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TORSDAG 19 
18.30 FÖRSAMLINGSSSTYRELSE 

SÖNDAG 22 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Plats meddelas senare. 

TORSDAG 26 
18.30 SAMTALSKVÄLL  
Om församlingen och hbtq-frågor. 
Läs mer på sidan 8. 

SÖNDAG 29 
10.00 GUDSTJÄNST M NATTVARD 
Anki Folke, Lennart Andersson, Ulrika o 
Patrik Janerin. Kyrkkaffe. 

 

FEBRUARI 
TORSDAG 2 
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED 
SOPPA 
Anhörigsamordnare Maia Sievert  

18.30 SAMTALSKVÄLL  
Om församlingen och hbtq-frågor. 
Läs mer på sidan 8. 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Torsten Lager, Bo Sävhammar, Anki 
Folke. Kyrkkaffe. 

TORSDAG 9 
18.30 SAMTALSKVÄLL  
Om församlingen och hbtq-frågor. 
Läs mer på sidan 8. 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST  
Anki Folke, Inger Wetter. 

Ca 11 ÅRSMÖTE Kyrklunch. 

TISDAG 14 
18.30 ALPHAKURS 
Start  

SÖNDAG 19 
16.00 ATT VANDRA I  
PILGRIMMERS SPÅR 
Hanna Olsson, Elin Sönnerfors.  
Kyrkkaffe. 

ÅTERKOMMANDE  
AKTIVITETER 

MÅNDAGAR  
9.30 MÅLARGRUPP 

TISDAGAR 
18.30 STICKCAFÉ 
(ojämna veckor)  

18.30 ALPHAKURS 
(start 14/2) 

ONSDAGAR 

14.00 MATHJÄLPENS CAFÉ 
18.00 SCOUTER  

LÖRDAGAR 
Ungdomskväll vissa lördagar 

SÖNDAGAR 

10.00 GUDSTJÄNST  
10.00 SÖNDAGSHÄNG  
En söndag i månaden firar vi gudstjänst  
kl 16.00 se program. 

SÖNDAG 26 
10.00 GUDSTJÄNST M NATTVARD 
Anki Folke, Bo Sävhammar, Torsten La-
ger. Kyrkkaffe. 

 

MARS 
TORSDAG 2 
12.00 LUNCHGEMENSKAP  
MED SOPPA 
PRO kören 

SÖNDAG 5 
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristina Färdeman, Björn Folke.  
Kyrkkaffe. 

SÖNDAG 12 
10.00 GUDSTJÄNST 
Anki Folke, Örjan Langborg, Pia Widlund. 
Kyrkkaffe. 

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2014/02/Equmeniakyrkan-alt_NYast.jpg
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 EKBACKSKYRKAN  
EN KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ 

Som nog alla känner till har, vi under en treårsperiod renoverat och målat om fönstren i 
kyrkan. Det är ett jättejobb som framför allt Olle Olsson genomfört och ansvarat för . . 

Vi har också fått hjälp av företaget ”Fönsterlyftet” som tagit hand om ytterbågar och tagit 
bort färg och kittat om alla fönsterrutor. Det har kostat en hel del och vi är glad över att vi 
genom länsstyrelsen i Sörmland fått bidrag till att bevara vår ”kulturhistorisk värdefulla 
miljö”. Under tre år har vi totalt fått ca 220.000 kronor i bidrag. För att få bidraget var vi 
tvungna att anlita en ”antikvarisk expert”. I vårt fall byggnadsantikvarie Eva Wockatz från 
Sörmlands museum. Hon har följt arbetet och gett råd.  Hon har även både före, under 
och efter skrivit rapporter om  arbetet. Det är intressant läsning och här kommer ett utdrag 
ur hennes slutrapport:  

”Historik och beskrivning med 
relevans för ärendet  
Västra Vingåkers missionsförening bildades 
1867 och var från början ansluten till Örebro 
krets. När Södermanlands Allmänna  
Missionsförening bildades 1869, anslöts före-
ningen även till den. 1927 ändrades namnet 
till Vingåkers Missionsförsamling. Från bör-
jan användes socknens skolhus som sam-
lingslokal, men 1878 byggdes ett eget mis-
sionshus och från 1900 hyrdes ett missions-
hus i Vingåker. År 1924 fick dåvarande Ving-
åkers Missionsförsamling möjlighet att upp-
föra en egen kyrkobyggnad. Kyrkan ritades 

av ”Ericsson o Grefweberg arkitektfirma” i mars 1924. Kontrakt tecknades 28 maj 1924 
med byggmästare Albert Ericsson och kostnaden uppgick till 60 000 kronor. Det var två 
bröder från bygden, Albert och brodern August Ericsson, som både ritade och byggde 
Missionskyrkan. Söndagen före jul 1924 invigdes kyrkan. ……..……..  

En tillbyggnad gjordes 1977, ritad av arkitekt Kihlgren, Kihlgrens arkitektkontor, från Vin-
gåker.  

Kyrkan har utöver det underhållits varsamt och relativt få förändringar har gjorts både 
exteriört och interiört sedan 1924. ”  

Kulturhistoriskt värde  
I Vingåkersbygden har det historiskt funnits flertalet olika frikyrkor, varav en del fortfa-
rande är aktiva. Ekbackskyrkan har en intressant 1900-talshistoria. Genom sin funktion av 
frikyrka har den ett social- och samhällshistoriskt värde, som berättar om 1900-talets fri-
kyrkorörelse. Frikyrkor har historiskt varit en stor del av Vingåkers trakt. Då kyrkan fortfa-
rande används som kyrkolokal har den också ett kontinuitetsvärde. Kyrkan och den omgi-
vande trädgården har ett miljövärde för kvarteret. Exteriört märks de spritputsade fasader-
na och de spröjsade fönsterbågarna av trä, som är viktiga för den monumentala karaktä-
ren. Interiört är den fasta inredningen från 1924 bevarad, vilken har ett stort antikvariskt 
värde. Interiört märks kyrksalen med ursprunglig bänkinredning, innerdörrar, entrédelens 
dekorativa terrazzogolv mm.” 

Hela rapporten finns på vår hemsida och också att läsa i utskrivet format i kyrkan. På 
lunchgemenskapen den 1 december berättar vi mer om arbetet. 

Pär Lindar 

En del av ritningen från 1924 
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FÖRSAMLINGSBOKEN 

Under hösten, närmare bestämt 4 okt, fick 
vår församlingsmedlem Noomi Dahlberg 
flytta hem till fridens hem. Hon föddes 30 
okt 1921. Vi tackar Gud för Noomis liv.  

VI SJUNGER IN JULEN 

Söndagen den 18 dec, kl 16, då det är en 
knapp vecka kvar till jul, kommer vi att 
sjunga in julen i Ekbackskyrkan. Det kom-
mer att bli i form av en musik- och de-
landegudstjänst. Vid detta tillfälle får vi 
sjunga kända och kanske okända 
julsånger med varandra och du får möjlig-
het  om du vill att dela upplevelser och 
tankar kring julsånger. Mera detaljer kring 
hur det ska gestalta sig kommer inom 
kort. 

Välkommen till Equmenias julförsäljning 
Första Advent, söndag 27 november  

Försäljning av dörrkransar vid kyrkkaffet.  
Möjlighet att köpa lotter på våra lotterier. 

Onsdagen den 7 december  

Vi inbjuder församlingen scouterna och deras familjer och alla andra 
intresserade till 

Julmarknad kl 17-19  

Adventsfika, korv o bröd, popcorn 

Spel på chokladhjulet, lotter på varukorg o godis 

Försäljning av saker som scouterna tillverkat, 

hembakt bröd, kakor, godis, sylt mm 

Kl 19 Luciatåg  
och efter det lotteridragning 

BIDRAG TILL 
JULFÖRSÄLJNINGEN 

Om du vill bidra med något av följande så 
är vi tacksamma:  

• Varukorg/kasse (2-3 vinster) 250 k 

• Varukorg/kasse (2-3 vinster) 250 kr 

• Choklad/godis 250 kr 

• Bröd, kakor, hemgjort godis mm 

Kontakta Else-Marie Lyreborg Olsson 

Tack för ditt bidrag både innan och under 
Julmarknaden - All behållning går till Equ-
menia Ekbackskyrkan! 
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Fastighetsfrågor 
Fönsterrenoveringen kom tyvärr inte helt i 
mål. Men trots det har vi fått de bidrag vi 
räknat med. Läs mer om det på sidan 6. 

Fastighetsansvarig Olle Olsson har kon-
sulterat murare angående fasaden. Han 
menar att de problem som finns kan lösas 
enklare än att riva ner och ersätta nuva-
rande puts. Det beskedet känns mycket 
bra.  

Marknadsföring 
Som många märkt och påtalat har vi haft 
problem med att få in predikoturerna i 
Katrineholmskuriren, nu ska det vara löst. 
En fördelning av ansvar för publicering på 
social medier har också gjorts. 

Pär Lindar 

RAPPORT  
FRÅN STYRELSEN 

Pastorsrekrytering 
Efter beslut i församlingsmöte i början av 
oktober har församlingen börjat rekryte-
ringen av en ny pastor. Vi har annonserat 
i Sändaren och tidningen Dagen samt på 
Equmeniakyrkans och vår egen hemsida. 

Annonseringen resulterade i fyra ansök-
ningar. Rekryteringsgruppen (Stina Gus-
tafsson, Else-Marie Lyreborg Olsson och 
Pär Lindar) har gått vidare med två av 
ansökningarna som bedömdes lämpliga. 
Gruppen har träffat båda personerna och 
det har varit goda och intressanta samtal. 

Dilemmat som rekryteringsgruppen har 
ställts inför är att vi måste välja en av två 
lämpliga personer som vi föreslår styrel-
sen att gå vidare till församlingen med. 
Styrelsen har ställts sig bakom rekryte-
ringsgruppens förslag. Det kommer att 
presenteras på församlingsmötet den 4:e 
december.  

Om också församlingen ställer sig bakom 
förslaget hoppas vi kunna få möta den 
aktuella personen så snart som möjligt 
och därefter fatta beslut om en eventuell 
kallelse. 

För den aktuella sökande gäller att hen 
kan tillträda en tjänst först till slutet av 
sommaren/början av hösten 2023. 

Ekonomi 
Vår ekonomi är under kontroll, men ett 
åtagande med en ny anställd ställer stora 
krav på oss som medlemmar att vara med 
att finansiera vår satsning. EN uppmaning 
till alla är att se över sina gåvor till försam-
lingen och kanske öka sitt givande. Att bli 
månadsgivare är ett utmärkt och smidigt 
sätt att hålla koll på sitt offrande.  
Blanketter för det finns i kyrkan. 

Årsmöte 2023 
Styrelsen kallar till årsmöte den 12 febru-
ari efter gudstjänsten. Om någon har ett 
förslag för behandling i årsmöte ska det  
lämnas till styrelsens ordförande senast 
tre veckor före mötet. Valberedning har 
startat sitt arbete, här bredvid kan du läsa 
mer om det, 

SAMTAL OM 
FÖRSAMLINGEN OCH HBTQ 

Vid församlingsmötet den 2 oktober beslu-
tades att ordna några samtalskvällar kring 
hur hbtq-frågor behandlas i församlingen. 
Målet med samtalen är 

• Att arbeta för att Equmeniakyrkans 
församlingar är icke diskriminerande 
miljöer för hbtq-personer 

• Att stärka enheten och samtidigt skapa 
respekt för att vi har olika hållningar i 
hbtq-frågor 

• Att ge mod och redskap att samtala om 
frågor som relaterar till hbtq 

Det blir tre torsdagskvällar 26 januari,  
2 och 9 februari. 

Som en förberedelse finns ett material 
från Equmeniakyrkan som du kan hitta på 
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/
manskliga-rattigheter/equmeniakyrkan-
och-hbtq/. Det kommer också att finnas 
några fysiska exemplar i kyrkan, som du 
som vill kan ta.  

Välkommen till viktiga samtal 

Pär Lindar. 

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/equmeniakyrkan-och-hbtq/
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/equmeniakyrkan-och-hbtq/
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/equmeniakyrkan-och-hbtq/
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ALPHA 

Under vårterminen kommer vi i Ekbacks-
kyrkan att arrangera Alpha-kurs igen.   

En handfull personer gick Alpha förra vår-
terminen och det blev flera tillfällen för 
fördjupning, goda samtal och utbyte av 
inspirerande tankar.  

Då jag, Anki, har predikat nu den senaste 
tiden, har jag oftast utgått från Alpha-
kursens fastslagna föreläsningsämnen. I 
det sammanhanget kan nämnas ”Finns 
det mer att upptäcka i livet?” och ”Vem är 
Jesus?”  

I Ekbackskyrkan vill vi möta människors 
frågor och längtan kring Gud och den 
kristna tron, därför vill vi erbjuda männi-
skor en Alpha-kurs även denna vår.  

Man kan gå Alpha av flera olika anledning-
ar: för att få information om kristendomen 
som religion, för att få insikt om vägen till 
tro, för att få ett forum där man som mång-
årig kristet troende får möjlighet att sam-
tala tillsammans med andra om tron och 
livet. Inspirera gärna någon du har i din 
omgivning och som du tror är intresserad 
att anmäla sig till detta. Kanske kan ni gå 
kursen tillsammans och på det sättet dela 
dessa ämnen med varandra.  

Vi planerar att ha den första kurskvällen 
tisdagen den 14 feb kl 19. Det kommer att 
bli 10 kurskvällar, en per vecka med en 
hel lördag mitt i terminen, och kursen av-
slutas den 11:e träffen med en avslut-
ningsfest.  

Anki Folke 

LEDIGHET 

Anki Folke är beviljad tjänstledighet för 
studier och tjänstgör numera 50%.  

Hon medverkar 2 gånger/månad i guds-
tjänster, och finns i kyrkan tisdag, onsdag, 
torsdag.  

Veckorna 48, 2, 8 och 16 studerar hon på 
heltid. 

 

VALBEREDNINGEN 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete 
inför årsmötet den 12 februari 

Utanför kyrksalen kommer det att finnas 
en lista där man kan skriva om man vill 
avsäga sig något uppdrag, eller önskar 
lägga till något. 

Det går också bra att höra av sig till nå-
gon i valberedningen.  

Stina Gustafsson, Lars Olsson,  
Elin Andersson och Torsten Lager 

INGA VINGLIGA  
STOLAR LÄNGRE 

I förra församlingsbladet gick vi ut med en 
uppmaning att hjälpa till att stadga och 
limma ihop de 
stolar som 
vinglade. 

Vår vädjan om 
hjälp hörsam-
mades av 
Lennart Red-
fors som nu 
gått igenom 
alla stolar i 
Storstugan och 
i förråd. Han 
har   limmat 
ihop dem som 
vinglat 

Ett stort tack till Lennart! 

Pär Lindar 

Lennart sitter säkert! 
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Elin välkomnas 

Vi ber för Ann-Christine 

 

MATCHPROGRAM 

Den här säsongen spelar 2 lag seriespel. 
Det är mixlag för barn födda 13-15 och 
mixlag för barn födda  10-12. 

Matcherna kommer att spelas i Slotts-
skolans sporthall, “gamla Vidåker” föru-
tom matchen 19/2 som spelas i Kvarn-
ängshallen, Högsjö. 

Kom gärna och var med och heja på våra 
lag. 

Lag 10-12 

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 (Sk sammandrag) 

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 

 

INNEBANDYKLUBBEN 

Under hösten har det funnits både sorger 
och glädjeämnen. Sorg att vi inte lyckats 
behålla och rekrytera nya spelare till vårt 
07/08 lag. Halltider har också varit ett 
sorgebarn. Flera föreningar konkurrerar 
om samma tider och det finns inte till-
räckligt med lediga halltider. Ett nytt 
sportcenter står verkligen på klubbens 
önskelista. 

Glädjande är att vi genomfört lyckade 
rekryteringar till de lag vi har. Under höst-
lovet genomfördes flera känn-dig-för akti-
viteter som gett flera nya spelare.  

Vi har också startat ett nytt knattegäng 
födda 2016-18 Där handlar det om att 
utveckla rörelse och motorik genom lek, 
hinderbana och att använda klubba och 
boll. 

När det här bladet kommer ut har vi för-
hoppningsvis just genomfört en fredags-
myskväll i kyrkan med filmvisning för våra 
barn. Ett trettital barn är anmälda. 

Nämnas bör också att vi har ett motions-
lag där alla som vill röra på sig är väl-
komna till sporthallen vid Slottskolan  
tisdagskvällar kl 20. 

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

Scout: 
Under hösten har scout-
gruppen utökats, så tyvärr 
har vi tvingats att sätta 
stopp just nu – vi har 22 
inskrivna scouter.  

Under hösten har vi inrik-
tat oss en del på att jobba 
i patrullen, bland annat 
har de äldsta scouterna 
tillverkat metspö och då varit ute i Vad och 
testat hur bra de fungerade. Vi har även 
haft traditionella programpunkter som 
mörkerspårning, tårttävling och Blommor-
nas kväll.  

Lördagen den 22 oktober åkte 12 scouter 
och 5 ledare till Eskilstuna på årets upp-
laga av Tassenatta då vi var ute och gick i 
skogen på kvällen. Våra äldsta scouter 
(11-13 år) som är patrullen Älgen vann i 
sin klass och fick alltså med sig ett vand-
ringspris hem som numera pryder sin 
plats i Ekbackskyrkan.  

Vi avslutar terminen den 7 december med 
att ha Julmarknad tillsammans med er alla 
i Ekbackskyrkan. 

Församlingens barn- och ungdoms-
arbete har anförtrotts åt Equmenia.  

Equmenia är en egen fristående  
förening med egna stadgar och  
styrelse.  

Riksorganisationens vision är också vår: ”Equmenia – Där barn och unga 
växer i gemenskap med varandra och Jesus”.  

De grupper som vi har för tillfället är: Söndagshäng, Scout, Ungdoms-
kvällar och någon gång per termin har vi Familjehäng där vi inbjuder alla  
Equmenias familjer. 

JULKUL     

Lördag 10/12 kl.15.00-18.00 bjuder 
vi in barnfamiljer och unga vuxna till 
JULKUL! Välkommen till kyrkan, 
både om du varit här många gånger 
eller aldrig satt din fot här förut.  

Från kl.15.00 kommer vi julpyssla, 
leka o fika. Vid kl.17.00 serveras 
det julgröt och smörgås. 17.30 av-
slutar vi med en liten andakt.  

Anmäl dig senast torsdag 8/12 till 
Hanna Olsson 070 269 67 98 så vi 
vet hur mycket mat som ska fixas 
VARMT VÄLKOMMEN!!! 

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

Ungdomskvällar:  
Det har bara blivit några få samlingar med 
ungdomarna under hösten, de har träffats 
vissa lördagar. Vi hoppas att det kan bli 
mer regelbundet under vårterminen. 

Söndagshäng:    
De söndagar som vi har gudstjänst kl 10 
så är det Söndagshäng för barn och famil-
jer. Vi träffas nere i Lillstugan och leker, 
sjunger och är tillsammans. I slutet av 
gudstjänsten går vi upp och är med och 
tänder ljus och skriver böner. 

Patrullen Älgen med vandringspris 
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Equmeniakyrkans Internationella insamling:  
1 advent – 31 januari 2023 

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre 

Att känna hopp inför framtiden tycker vi borde vara en rättighet. Därför sänder vi ut 
missionärer och volontärer i världen.  

När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, klassrum-
met eller utflykten en skyddad plats där mötet med varandra och med Jesus 
Kristus förvandlar. Dessa mötesplatser kan vara grunden för en väg ut ur  
fattigdom och skapa möjlighet att förändra och själv få styra över sitt eget liv.  

Därför är årets internationella insamling så viktig. Tillsammans med våra 
missionärer och samarbetskyrkor i flera länder skapar vi sådana mötesplatser. 
I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag till Equmeniakyrkan gör skillnad, 
varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen 


