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Ekbackskyrkans församling

Equmenia Ekbackskyrkan

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

Bankgiro: 624-7027
Bankkonto: Sörmlands Sparbank
82578, 930562509
Swish: 123 268 31 3 4
Org. nummer: 817606-0229
E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Bankgiro:5360-5903
Swish: 123 181 95 15
E-post: equmenia@ekbackskyrkan.se
Hemsida: www.ekbackskyrkan.se

Ordförande:
Else-Marie Lyreborg Olsson
Tel. 070-5405954
E-post: elsemarie.olsson@gmail.com

Pastor:
Torsten Lager
Mobil: 076-884 70 64

Kassör:
Örjan Langborg
Tel. 070-510 91 67
E-post: langborg@bredband.net
Ekbackskyrkans innebandyklubb
Ordförande:
Olle Olsson, tel 076-133 96 02.
Kanslist:
Lilian Strömberg tel.

E-post: torstenlager@icloud.com
Vice församlingsföreståndare
Gunnel Gustafsson

076-313 99 03

Ordförande:
vakant
Kassör:
Birgitta Carlsson
Tel. 0151-550021
E-post:
birgitta.vr43@gmail.com

E-post: lilian@ekbackskyrkan.se
http://idrottonline.se/
EkbackskyrkansIBK-innebandy
Bankgiro: 407-2864.
Swish: 123 640 11 94
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VAKANSPASTORN HAR ORDET……………………
Har ni tänkt på att ett ofta förekommande projekt nu för tiden är att hitta tid. Att försöka
göra sådant som innebär att lämna det vanliga och hitta tid att tänka, hitta sig själv eller
helt enkelt bara vara…….
Hur hittar man sin väg i livet? Är det många som undrar. Både unga men lika ofta är det
vuxna som verkar vilja pröva nya vägar under livets gång. Att byta yrke var det inte tal om
för våra förfäder. Man t.o.m. satte sin titel på gravstenen. Man var kanske ett med sitt yrke
genom hela livet.
Vad gör vi av vårt liv?
Under denna sommar har jag åter stannat upp inför berättelsen ur en bok av Lars Åke W
Persson ”Hur hel kan man bli? En bok om livets möjligheter och begränsningar.” Författaren vet inte själv varifrån den här skrönan kommer. Men den är tankeväckande och därför
vill jag återberätta delar av den. Det här ska föreställa ett testprotokoll skickat till Jesus,
Josefs son i Timmershopen i Nasaret från ”Jordan Management Center”
Det är en utvärdering av de tolv personer som Jesus funderade på att välja till sina närmaste medarbetare. Så här lyder rapporten:
”Vi tackar för det material ni sänt oss om de tolv män ni utvalt till att erhålla ledande positioner i er
nya organisation. Dessa har nu genomgått vår test och vi har databehandlat resultaten. Dessutom
har vi haft personliga intervjuer med varje enskild person tillsammans med en psykolog och vår
”kallelseanlagskonsulent”.
Det är vår gemensamma uppfattning att de flesta av era utvalda har stora brister i sin bakgrund och
utbildning, och att de dessutom saknar talang för den slags verksamhet ni ämnar starta. De har inte
förstått gruppbegreppet. Vi rekommenderar er att fortsätta ert sökande efter människor med ledarskapserfarenheter och dokumenterad förmåga”.

Sedan kommer slutklämmen:
”Bara en enda av era kandidater visar goda möjligheter. Han är en man med resurser och förmåga,
tar människor på ett bra sätt, har affärssinne och goda förbindelser. Han är motiverad, ambitiös och
kan tillföra mycket gott. Vi rekommenderar Judas Iskariot som er högra hand – Vi önskar er framgång
i er nya organisation.

Ja, poängen kan ingen missa! De tolv var helt enkelt omöjliga på alla sätt och vis. De var
inte ens i närheten av att kunna komma ifråga för det uppdrag de skulle bli en del av.
Och ändå var det just dessa s.k. ”omöjliga” karaktärer som kom att bli de utvalda.
Vi inser att Gud lägger till där det fattas. I kyrkans tradition talar vi om NÅDEN. Det kommer alltid att fattas en hel del. Vi vet det så väl genom vårt eget liv. Men inför Guds ansikte vet vi att vi duger. Det är en hälsning till alla i alla tider. Du duger som du är. Av den
enkla anledningen att det finns inga andra människor att välja bland.
Tillsammans kan vi utföra en hel del. Men nåden får skjuta till där vi inser vår oförmåga.
Den kristna bekännelsen kräver radikalitet. Men den kristna efterföljelsen kräver inte perfekta människor!
Trasiga redskap tar han i sin hand
Vi litar till nåden.
Hur skulle det annars se ut?

Och arbetar med i sitt åkerland.

Nils Bolander skrev en dikt:

Plogar som ingen vill plöja med

Ställer han i ordning, denne mästersmed.
Torsten Lager

Dem som människor inte förstod
utvalde Gud i sin redskapsbod.
(Korset blommar 1975)
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PROGRAM...
SEPTEMBER
TORSDAG 26
18.30 MATCHVÄRDSUTBILDNING

SÖNDAG 1
10.00 GUDSTJÄNST

Läs mer på sidan 10.

Kristina Färdeman, Örjan Langborg, Torsten Lager. Kyrkkaffe.

LÖRDAG 28
16.00 KONSERT VÄRLDENS BARN

ONSDAG 4
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED
SOPPA

Läs mer på sidan 6.

SÖNDAG 29
10.00 GUDSTJÄNST

Byledraget.

FREDAG 6
19.00 FREDAGSHÄNG

Kristina Färdeman, Else-Marie Lyreborg
Olsson, sång. Kyrkkaffe, söndagsskola.

uppstart i Svenska kyrkan.

OKTOBER

FREDAG 6
17.30 KÖRÖVNING
SÖNDAG 8
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST

ONSDAG 2
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED
SOPPA

Torsten Lager, Gunnel Gustafsson,
Therese Ekroth. Kyrkkaffe, söndagsskola.

Bo och Marita Sävhammar

FREDAG 4
17.30 GOSPELKÖR ÖVNING
LÖRDAG 5
16.30 KONSERT KÖREN PERUNIKA

FREDAG 13
17.30 KÖRÖVNING
LÖRDAG 14
9.00 KVINNOFRUKOST:

Läs mer på sidan 7.

Inga-May Sternberg, läs mer på sidan 7.

SÖNDAG 6
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST

SÖNDAG 15
10.00 GUDSTJÄNST

Torsten Lager, Gunnel Gustafsson, Aina
Andersson. Kyrkkaffe, söndagsskola.

Lars Andersson, Elin Sönnefors, Matilda,
Lydia o Lea sjunger. Kyrkkaffe, söndagsskola.

FREDAG 11
17.30 GOSPELKÖR ÖVNING
LÖRDAG 12
9.00 FÖRSAMLINGSFRUKOST

SÖNDAG 15
14.00 CAFÉ-HUMLAN
Torsten Lager

Framtidsgruppen ansvarar

FREDAG 20
17.30 KÖRÖVNING
SÖNDAG 22
10.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 13
10.00 GUDSTJÄNST

Kristina Färdeman, Inger Wetter, Bo Sävhammar. Kyrkkaffe, söndagsskola.

Torsten Lager, Elin Andersson, kören
Hembjudarfika.

FREDAG 18
17.30 GOSPELKÖR ÖVNING
LÖRDAG 19
14-17 HANTVERKSMARKNAD

TORSDAG 26
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
Avdelning Skäret
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Läs mer på sidan 7.

PROGRAM...
LÖRDAG 23
9.00 KVINNOFRUKOST
SÖNDAG 24
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

SÖNDAG 20
10.00 GUDSTJÄNST

Lars Andersson, Örjan Langborg, Gospelkör. Kyrkkaffe.

Torsten Lager, Ungdomar med sång och
musik. Kyrkkaffe.

TORSDAG 24
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN
Avdelningar Liljan/Lunden

FREDAG 29
17.30 KÖRÖVNING

SÖNDAG 27
10.00 GUDSTJÄNST

DECEMBER

Helena Arnthorsson, Torsten Lager, ElseMarie Lyreborg Olsson.Kyrkkaffe.

SÖNDAG 1
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

LÖRDAG 2
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
ALLA HELGONS DAG

Torsten Lager, Else-Marie Lyreborg Olsson, Kören. Kyrkkaffe.

Torsten Lager, Gunnel Gustafsson, ev
lovsånger m Aina. Kyrkkaffe.

ONSDAG 4
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED
SOPPA

NOVEMBER

"Humor i helgade hyddor". Irene o Robert
Johansson.

ONSDAG 6
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED
SOPPA

ÅTERKOMMANDE

Torsten Lager

SÖNDAGAR
18.00 BÖN OCH LOVSÅNG

LÖRDAG 9
9.00 FÖRSAMLINGSFRUKOST
SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST

Varannan vecka från den 8 september,
t.o.m. den 1 december.

MÅNDAGAR
9.30 MÅLARGRUPP
TISDAGAR
9.30 FÖRMIDDAGSBÖN

Kristina Färdeman, Elin Sönnefors, Kyrkkaffe, söndagsskola.

SÖNDAG 10
14.00 CAFÉ HUMLAN
SÖNDAG 17
10.00 GUDSTJÄNST

Efterföljande fika för den som vill

14.00 TANTLUNK

(sista tisdagen i månaden)

Lars Andersson, Elin Andersson, sång.
Kyrkkaffe.

18.30 STICKCAFÉ

TORSDAG 21
14.30 ANDAKT HUMLEGÅRDEN

ONSDAGAR
18.00 SCOUTER

Avdelningar Liljan/Lunden

(ej 9 och 30 oktober)

FREDAG 22
17.30 KÖRÖVNING

FREDAGAR
19.00 Fredagshäng

(jämna veckor)
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LUNCHGEMENSKAP
MED SOPPA

BOKA REDAN NU:

Första onsdagen varje månad fortsätter
vi med ”Lunchgemenskap med soppa”
mellan kl. 12.00 – 14.00

Julmarknad
Lördagen den 7 december 15-18 vill vi
hälsa er välkomna till Equmenias Julmarknad. Under eftermiddagen blir
det försäljning av lotterier, adventsfika
och grillad korv. Marknaden avslutas
sedvanligt med Luciatåg.

Samlingen börjar med soppa och ostsmörgås. Kaffe och kaka. Lottförsäljning.

Vi sjunger in julen

Medverkande:

Den andra advent, 8 december kl
17.00 är du välkommen att delta,
kanske med en dikt, solosång, duettsång eller annan musikalisk sammansättning. Vi vill att så många som möjligt medverkar för att lyfta fram julens
budskap i tal och sång.

4 september Byledraget.

Därefter flyttar vi ut i kyrksalen för någon
form av program ca 45 min. Sen blir det
vinstutdelning från lottförsäljningen. Samlingen avslutas med en kort andakt.

2 oktober Marita o Bo. Sävhammar
6 november Torsten Lager. .
4 december
får vi besök av Irene
och Roberth Johansson från Aneby
med temat ”Med
Humor i bagaget”

Hör av dig till Else-Marie Lyreborg
Olsson eller Torsten Lager och berätta vad du vill göra.
Else-Marie och Torsten.

Jul- och missionsfest
På Trettondagen
den 6 januari 2020
kl 16 får vi besök
av Rickard Lundgren som är anställd av Equmeniakyrkan i
Västra Götaland för
att arbeta med
församlingsplantering. Han arbetar
också med evangelisation i organisationen ”Gå ut mission”.

Världens Barn:
Som vanligt är årets
Världens Barninsamling i månadsskiftet september/
oktober. Lördagen
den 28 september
klockan 16 blir det
Konsert i Ekbackskyrkan. Bland de
medverkande är: Los
Albanos, Daniel Svensson, Tove Lindman, Fredagshängsbandet, Kulturskolan
m.fl. Inträdet är 100 kronor för vuxna, barn
och skolungdomar gratis – fika till alla!
Det kommer även att bli försäljning av en
specialutgiven bok av Astrid Lindgren
”Alla mina barn”. Boken kostar 200 kronor.

Daniel Viklund
Söndagen den
12 januari 2020
kl.10.00 kommer Kapten
Daniel Viklund
från Strängnäs
att tala och
sjunga i gudstjänsten.

Fredag 4 och lördag 5 oktober så kommer
vi att stå utanför affärerna i Vingåker med
insamlingsbössor.
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KVINNOFRUKOST

KONSERT

Lördagen 14/9 kommer Inga-May Sternberg och pratar utifrån temat:
Du är värdefull precis som du är

Välkomna till konsert med kören Perunika
Tillsamman med Scenkonst Sörmland och
Vingåkers kommun har vi haft möjlighet
att arrangera en rad konserter av hög
kvalitet. Lördagen den 5 oktober kl 16
får vi besök av en kör med rötter i Bulgarien. Så här beskriver de sig själva på sin
hemsida…

Inga-May har i
hela sitt liv arbetat
med människor
och har ett speciellt hjärta för de
med psykisk
ohälsa och de
som är eller är på
väg att bli sjukskrivna på grund
av stressrelaterad
ohälsa. I mötet med dessa människor
finns ofta känslan av misslyckande och
meningslöshet. Jag vill genom denna föreläsning belysa frågan om vem människan
är och vilka vi vill vara idag och hur de
yttre och inre bilderna av vad en människa
är kan kollidera. Ditt värde som människa
är konstant, oberoende av vad du presterar eller lyckas uppnå i livet. Även när du
misslyckas med det du gör är du ändå lika
värdefull bara för att du är den du är. Oavsett vad som händer kan du lita på att ditt
värde är oförändrat. Du är någon bara för
att du finns till!

”Perunika är en vokalensemble i Stockholm, etablerad augusti 2014.

Det gemensamma intresset för den öppna
klangen i bröströsten utan vibrato, väckte
idén att bilda en kvinnlig vokalensemble
tillsammans med den bulgariskfödde dirigenten Michael Deltchev.
Musiken framförs på bulgariska i olika
stilar som framhäver sångernas olika ursprung. Text och utsmyckningar uttrycker
skillnaderna i de etnografiska och folkmusikaliska regionerna av Bulgarien”

Nästa Kvinnofrukost blir lördagen den
23/11.
VÄLKOMMEN till en morgon med guldkant!
Elin Sönneforrs

HANTVERKSMARKNAD

FÖRBÖNSKALENDER

Lördagen den 19 oktober kl 14-17 blir det
Hantverksmarknad i Ekbackskyrkan. Utställning och försäljning av olika sorters
hantverk. Kaffe och kaka finns till självkostnadspris. Är du intresserad av att vara
med och ställa ut så kontakta Irene Olsson, Barbro Sjöberg eller Else-Marie Lyreborg-Olsson.

I framtidsgruppen har vi pratat mycket om
bönens betydelse. Därför har vi bland
annat skapat en förbönskalender på
veckobasis för hösten. Tanken är att varje
veckas förbönsämnen aktualiseras på
söndagens gudstjänst och i våra andra
informationskanaler
Naturligtvis ska inte de på förhand angivna förbönsämnen hindra att andra aktuella och/eller angelägna ämnen tas upp,

PASTORNS ARBETSTIDER
Jag kommer vara i kyrkan tisdagar, torsdagar och fredagar mellan 09.00 – 12.00.
Övrig tid når du mig på telefonnummer
076 – 884 70 64.

I kalendern finns en blandning av interna
församlingsangelägenheter och ämnen
hämtade från vårt omgivande samhälle.
Kalendern finns utskriven i kyrkan och på
vår hemsida.
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Från tisdagen 3.9 börjar vi med morgonbön kl. 09.30 för den som vill.

FICK INTE BLI POLIS - BLEV PASTOR ISTÄLLET
Nu har Torsten Lager börjat som vakanspastor i
väntan på att församlingen rekryterar en ordinarie.
Även om Torsten Lager och hans fru Inger Wetter
har tillhört Ekbackskyrkans församling sedan
2011 vet vi kanske inte närmare vem Torsten är.
Jag träffade honom därför för ett samtal där han
berättade mer om sig själv och sin bakgrund och
om det där med att inte få bli polis.
- Jag är uppväxt i Ringarum i Östergötland, berättar Torsten.
Föräldrarna
var engagerade i pingstförsamlingen, det gav
Tomt på kyrkbacken!
mening och trygghet och ett naturligt kristet engagemang.
Hur blir den full av kyrkobesökare?
Efter småskola i Ringarum och realskolan i Söderköping ,
väntade Norrköping och De Geergymnasiet
Bodde du i Norrköping då frågar jag.

var han tvungen att göra en större operation med lång konvalescens.

- Ja, jag flyttade hemifrån när jag var 16
år. Jag hade tur att få en egen liten lägenhet i de nybyggda husen i Hageby. 375:-/
månad tror jag att den kostade.

- Det hämmade mig och jag fick stanna
upp och fundera på hur skulle jag gå vidare i livet. Men så fick jag en förfrågan att
jobba i en pingstförsamling i Figeholm.
Eftersom jag sysslat med musik passade
jag på att gå kantorsutbildningen i Oskarshamn och läste även en kurs i pedagogik.
Jag kom sen in på att undervisa i musik i
Vimmerby och på andra platser och i andra
församlingar. Jag ville inte bara jobba i
kyrkan utan också ha en kontakt i samhället. Det fortsatte jag med till dess jag
slutade som pastor 1987. Det som var
viktigt för mig, om jag ska jobba i kyrkan,
var att veta hur samhället och människor
mår. Det är en förankring som jag hade
väldig nytta i mitt församlingsarbete. Det
gav andra perspektiv både på budskapet
och Bibeln.

För att ha råd med hyran jobbade Torsten
på posten, och klockan fem på lördagmornarna gick han ner till hamnen för att erbjuda sina tjänster till Stuveribolaget för att
som hamnarbetare lossa båtar.
- I det arbetet träffade jag många med
beroendeproblematik, den kategorin människor som jag sedan kom att jobba med.
Jag fick lära känna människor som andra
kanske inte tittade så mycket åt. Jag lärde
mig mycket av det och att ta eget ansvar.
Efter gymnasiet var det dags att läsa vidare, vad gjorde du då?
- Jag hade alltid haft en inriktning att vilja
jobba med människor och jag var mycket
intresserad av kriminologi och ville bli polis, berättar Torsten. Jag sökte polishögskolan och kom in, klarade alla prov, men
fick sen inte börja eftersom jag hade glasögon.

- Jag kände också att jag måste ha mer
kött på benen teologiskt och i församlingsarbetet. Därför sökte jag till Kortebo, Alliansmissionens pastorsutbildning. Där fick
jag också grunderna i psykologi som jag
läst senare.

I besvikelsen över att inte få börja polisutbildningen sökte Torsten till Filadelfias
bibelskola, en månad på den tiden. Han
gick den och sen skulle man pröva på att
vara ute i församlingar. Torsten var ett år i
en pingstförsamling i Virserum som evangelist.
Torsten berättar att han som 12-åring fick
en cysta, som han upprepade gånger var
tvungen att operera. Efter evangeliståret

Privat gick Torsten igenom en skilsmässa
och hade slutat som pastor innan den.
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–Det var en tuff tid berättar Torsten, jag
fick lära mig hur det är att vara ensam och
lämnad av vänner och församling. Men jag
hade fantastiska arbetskamrater som inte
tillhörde kyrkan som stöttade mig. Jag
lärde mig mycket om bemötande, fortsätter
Torsten.
(Forts. på sidan 9)

FRAMTIDEN

(Forts. från sidan 8)

Innan skilsmässan hade Torsten startat en
egen firma och börjat köra buss och arrangera bussresor. För att ta vara på möjligheterna läste Torsten under tiden företagsekonomi, HR-utbildning, steg ett i
psykologi och KBT-utbildning och också
St Lukasstiftelsens själavårdsutbildning.

Alf Henriksson säger; Framtiden kommer
till oss som den alltid gjort, förr i tidens
takt. Nu rusar den mot oss i sin egen takt.
Och så är det. Förändringarna kommer
rusande på ett sätt världen tidigare inte
sett. Oro, svält, hunger, brist på vatten,
krig och politiska komplikationer både här
och var. Även i vårt land. Inte minst miljöoch klimatsituationen kräver anpassning
och ändrade levnadsförhållanden.

Efter 10 år i resebranchen bestämde sig
Inger och Torsten att söka arbete på
Kurön, Frälsningsarméns behandlingshem. Där blev Torsten kvar nästan 20 år.

Informationsteknologin, It och artificiell
intelligens AI och vetenskapliga bedrifter,
tekniska förunderliga påfund presenteras
dagligen som lösning för jordens vånda.
Politiker förhandlar och diskuterar.
Handelskrig får ekonomierna att svaja.

- Jag ser tillbaka på ett rikt liv. Jag har
gjort mycket men inte hoppat, 17 år som
pastor och musiklärare, 10 år med egen
bussfirma, närmare 20 år på Kurön, visar
det, menar Torsten.
Nu är du tillbaka i pastorsrollen, hur känner du för det, undrar jag.

Idag är omkring 75 miljoner människor på
flykt. FN befarar att inom några år 250
miljoner människor ska irra omkring utan
ordnade förhållanden. Utan vatten, mat
eller en plats att vara på.

- När jag fick frågan kände jag, att om jag
kan hjälpa till med mina gåvor så vill jag
gärna göra det. Mina tankar är att vara
med att lotsa församlingen fram till beslut i
pastorsfrågan och hur den ska se ut. Jag
vill också att de som tillhör församlingen
ska må bra och känna att församlingen är
något viktigt som har en funktion i samhället. Jag ser positivt på framtiden jag har
perspektiv, jag är inte rädd för förändring
även i Guds församling, grunden är fast,
men hur vi arbetar kan se så olika ut, att
våga prova tror jag är nödvändigt. Vi får
se hur det utvecklas.

Så kan världsläget kortfattat beskrivas.
Mitt i detta ska vi leva. Lever vi. Också
Ekbackskyrkan, vår församling - och människorna i Vingåker.
Det vi med säkerhet vet, är att allting förändras. Hela tiden. Även vi måste förändras - och anpassa oss. Vi, vår förssamling
måste rusta oss och anpassa oss till nya
tider.
Församlingen har påbörjat ett förändringsarbete som syftar till att bygga vidare på
den grund som redan finns. Församlingen
har en samhällsbevarande funktion med
värderingar som håller även i en oviss
framtid.

Avslutningsvis vill Torsten framhålla att se
församlingen som vänner. Vänskap som
betyder att man kan se olikheter bland
varandra och acceptera dem. Hur vi bemöter varandra trots att vi inte är lika har
jag funderat mycket på, säger Torsten.
Ingen ska känna sig utanför. Det finns en
sprängkraft i olikheterna, samtidigt som vi
bli kvar i ”stammen”. Jesus säger till lärjungarna ni är mina vänner. Hur ska vi
kunna känna det, avslutar Torsten

Församlingen är en plats där vänskap, ro,
frid och kärleksfull trygghet ska leva och
finnas. Församlingen är Guds plats på
jorden.
Nils Frykman säger i sin sång om framtiden; Vår framtidsdag är ljus och lång –
den räcker bortom tidens tvång…

Pär Lindar

Långt bortom tidens tvång och långt från
oro och stress bygger vi för en hållbar
utveckling, för ett tryggt hem för framtiden
och för utmaningar som kommer.

FÖRSAMLINGSBOKEN
Avliden: Kerstin Disman 7 augusti
Barnvälsignelse: Verner Olsson, 25 augusti, son till Sanna och Simon Olsson
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Bo Göran Nilsson

EKBACKSKYRKANS
INNEBANDYKLUBB
Ett dilemma
I Vingåker rör sig barn och ungdomar
mindre än i övriga landet. Det borde ge ett
gyllene tillfälle att få många barn till vår
verksamhet. Men tyvärr är det så i stället
att vi tvingats lägga ner vårt tjejlag då för
få spelare var kvar för att laget skulle
kunna genomföra träningar på ett utvecklande sätt och inte heller kunde få ihop lag
till matcher. Mycket sorgligt!

Utmaningar
Inför året står klubben inför några viktiga
utmaningar: Rekrytering av både spelare,
särskilt flickor och tränare. Att få ett ökat
engagemang från församlingen. Genomföra klubbens 10 årsjubileum?

Spelglädje
Glädjande är dock att de två ungdomslag
som vi har kvar, samlar många spelare
och har stabila ledarteam.
Inriktningen för det yngsta laget 10/12 är
framförallt att ha roligt och att röra på sig
och samtidigt lära sig använda klubba och
boll. Laget har både flickor och pojkar.

HEMMAMATCHER 2019-20
Alla matcher, förutom den 2 februari,
spelas i Vingåkers sporthall. Med reservation för förändringar.

Pojkar 08/09 har samma inriktning: ”det
ska vara roligt” att spela innebandy. Idag
är det bara pojkar i laget, men flickor är
lika välkomna.
Båda laget deltar i s.k. sammandrag då
man under en dag möter flera lag i korta
matcher.

A-laget
A-laget har en bra trupp och kommer att
åter spela i H3-serien efter förra säsongens ”gästspel” i division 2. Tyvärr har vi
ännu inte hittat någon tränare, men rekrytering pågår och vi är optimistiska att vi
ska hitta en lösning.

Matchvärdsutbildning
När lagen spelar sina matcher är det viktigt att inramningen är trevlig. Då är funktionärer i sekretariat, kiosk och värdar
viktiga för att skapa en god stämning. Att
vara matchvärd innebär att man har ett
särskilt ansvar att se till att alla trivs på
matcherna, spelare, tränare, domare och
publik. Ibland kanske man också behöver
säga ifrån och påtala olämpligt beteende.
Torsdagen 26 september 18.30 är du
välkommen med i en kort utbildning.
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2019-10-20 15.00

A-laget

Telge SIBK U

2019-11-03 13:00

A-laget

Onyx IBK U-lag

2019-11-17 13:00

A-laget

Nyfors IK

2019-11-24 11:00

P Blå C

Sammandrag

2019-12 01 13:00

A-laget

IK Standard U

2019-12-15 13:00

A-laget

2020-01-19 14:45

A-laget

2020-02-02 13:00
Kvarnängshallen
Högsjö

A-laget

Strängnäs IBK
U

2020-02-16 14:45

A-laget

Nykvarn IF U

2020-03-01 13:00

A-laget

Järna SK

2020-03-15 14:45

A-laget

IFK Gnesta U

2020-03-22 11:00

P Grön B

Sammandrag

2020-04-05 11:00

P Blå C

Sammandrag

Galagowear
FBC Södertälje
Torshälla IBK
U

söndagsskola

Fredagshäng startar
fredag den 6 september. Vi kommer att ses
varje fredag kl 19 i
Ekbackskyrkan. Nytt
för i år är att vi samarbetar med Svenska
kyrkan.

startade
sin termin i
samband
med

Under kvällarna blir
det musik, lek, tävling,
andakt och fika med
långt häng. Kom med
du också.

upptaktsgudstjänsten 25 augusti. Vi kommer att försöka träffas de flesta söndagar
under gudstjänsttid – vilka det är står i
programmet. Det kommer inte att bli någon återkommande ”månadens kör” på
gudstjänsterna under hösten, däremot
kommer vi att medverka med sång vissa
gudstjänster.

hantverk mm.

Ledare är Elin Andersson, Helena
Arnthorsson, Simon Olsson,
Kipa Blomerus och Heili Routsalainen.

Scouterna startar upp
hösten onsdagen den 4
september. Smakprov på
höstens program: uteaktiviteter på kyrktomten och
i Slottsparken, spårning,
deltagande i Tassenatta,
blommornas kväll, tårttävling, eldning, knivbevis,

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

SJUNG I KÖR I HÖST!

Gospelkören

Alla ni som gillar att sjunga, nu kommer
en ny termin med möjlighet till körsång!
Från och med i höst ger vi möjlighet till att
också sjunga gospel. Precis som tidigare
väljer man inför varje projekt om man vill
vara med. Övningarna kommer inför varje
projekt att ske på fredagar kl 17.30-18.30.

Välkommen att vara med och sjunga gospel! En rytmisk, medryckande sångstil
med starka evangeliska texter som till
största del sjungs på engelska. Här kan
du vara med oavsett om du läser noter
eller ej. Låtarna kommer främst läras in på
gehör men med möjlighet till att få noter.
Denna kör är ny och behöver många nya
sångare, i olika åldrar från 13 år och
uppåt. Gospelkören kommer att sjunga
den 20 oktober med övningar 11 och 18
oktober.

Kyrkokören
En kör som kan komma att sjunga en
salig blandning av musik, från klassisk
körsång till nya arrangemang. Jag har en
förkärlek till sång a capella, och tycker det
är fantastiskt att arbeta med körens klang.
Kyrkokören kommer sjunga vid två tillfällen under höstterminen: Den 22 september med övningar 13 och 20 september. Den 1 december (första advent) med
övningar 22 och 29 november.

Det ska bli kul att få sjunga med alla er
som vill vara med. Kom ihåg: Bjud gärna
in om ni vet någon som tycker om att
sjunga!
Med vänliga hälsningar

11

Simon Olsson

Uppskatt
och glad

Plats
för
adress

Grävare stoppade
Kyrkans Estetgrupp fick i uppgift
att anlägga en rabatt vid sidoingången till kyrkan.
Planteringskanter av plåt inköptes,
som skulle indela det lilla området
på ett inbjudande sätt och grävningen satte igång.
Men, som det står i en psalm:
”Hindren äro många, som vill
hindra ditt väl . . .”

Där från gräsmattans inre flög det
upp en hel massa argsinta bin,
myror, getingar eller liknande som
protesterade vilt mot dessa
mänskliga inkräktare på deras
underjordiska vistelse. Den lilla
gruppen fick fly hals över huvud,
och en del kunnigt folk tillkallades.
Men att få bukt med dessa gräsmatteinvånarna var omöjligt.
Anticimex kom och gjorde bedömningen att krypen/insekterna/
myrorna, eller vad det nu var, har
tagit så gott som hela kyrkans
gräsmatta i besittning och det blir
mycket svårt att få bukt med problemet.
Grävning och plantering får ta en
paus och det blir intressant att följa
utvecklingen.

Inger Wetter
(Red anm:
enligt experter är ”getingarna” bivargar)

Bild av Eleonore Johansson
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