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Årgång 58 

ELIMKYRKAN ESKILSTUNA 

 



KONTOR 

Ta de ungas tro på allvar 

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” 
Ord 22:6 

 
Ibland tänker vi kanske att det viktiga är att våra unga blir bekanta med kyrkan så 
att de, när de blir äldre, inte är främmande för vår miljö. Det ligger något i det, 
men samtidigt är det att inte riktigt ta deras tro på allvar. För det handlar inte bara 
om att bli van vid en byggnad eller en kultur utan det handlar om att föra barnen 
in på trons väg. Att låta dem få möta berättelserna om Jesus via nyproducerade 
filmer, väl beprövade flanellografer eller vilken teknik vi än må ha tillgänglig. Att 
ge dem chansen till att starta sin egen relation med Jesus genom bön och sånger 
som aktiverar både kropp och hjärta.  
 
Om vi tror att vi kan vänta med att ta barnens tro på allvar kommer vi att förlora 
en hel generation. Enligt Salomos vishet är det nu när de är i börjar av sitt liv som 
inriktningen måste sättas. Det som får fäste nu kommer att påverka resten av 
deras livsresa. Det som inte prioriteras nu kommer inte att vara en viktig del av 
deras framtid.  
 
Kanske är det därför Jesus värnar om barnens rätt att få komma till honom och 
motta välsignelse. Han vet att det som planteras i barn och ungdomsåren är det 
som växer upp och formar oss som vuxna. Visst är det möjligt att finna tron även 
som äldre men den som vuxit med tron från barndomen viker aldrig därifrån. Visst 
kan man komma på avvägar ibland och tron kanske inte alltid har samma fokus 
och plats i våra liv, men det som är planterat i vår barndom har en tendens att 
alltid växa upp igen när tiden är inne. Det är många som har återvänt till sin 
barnatro när de stått inför livets slut eller något annat avgörande läge i livet. Det 
finns något under ytan som bär. Det finns en väg utstakad från barndomen som 
ger riktning ända in i evigheten.  
 

Därför får vi aldrig försumma barnens tro eller deras sökande 
efter Gud. Barnen behöver få ta plats och bli en naturlig del 
av all verksamhet i församlingen. Det vi nu investerar i deras 
liv kommer de att ha nytta av resten av deras liv. De är vår 
framtid och om vi vill investera i det som kommer måste vi 
börja nu. Resan mot en stark och levande församling börjar 
med de barn vi har idag. De barn som leker, härjar men 
också lyssnar och tillber i våra lokaler. Låt oss ta utmaningen 
på allvar, låt oss leda den unge in på den väg han bör gå.  
 

Joel Backman, Pastor & Föreståndare.  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gick du till söndagsskolan när du var liten och kommer du ihåg 

din första lärare? 

 
Stefan: Ja, jag gick till söndagsskolan när jag var liten, kommer även ihåg min 
första söndagskolledare tant Rut hette hon. Håkan: Var med i tidig ålder och min 
far var ledare i söndagsskolan. Gunvor: Ja det har jag varit. Min mans pappa 
(Martin) var min söndagsskolledare. Maria: Jag gick inte till söndagsskolan men 
jag har varit hjälpledare för andra barn- och ungdomsgrupper. Tomas: Jag var 
med i söndagsskolan i Svenska Kyrkan när jag var liten. Ferri: Jag var 6-7 år när 
jag gick till söndagsskolan. Min lärare på den tiden var också min körledare. Anja: 
Nej! Men har varit söndagsskollärare på spanska och hjälpledare i Elimkyrkan.  

KONTEXT   



”Ljusets barn” 
”Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” Joh. 12:36.  
I den citerade versens historiska sammanhang riktar Jesus den här maningen till 
sitt folk Israel. Det är en sista vädjan kort före Jesu bortgång till Fadern, men 
Johannes skriver också för den kristna församlingen, som i aposteln Pauli brev 
möter samma uppmaning. 
 
I Skriften används ”barn” ofta i bildlig betydelse, såsom Guds barn, ljusets barn.  

Det beror på hebreiskt språkbruk, där ”son” och ”söner” även kan användas för att 

ange samhörighet med någon eller något. Begreppet ”ljusets barn” markerar 

därför den kristna människans tillhörighet till Jesus Kristus, världens ljus. Den 

människa, som genom tron blir ”ljusets barn”, får ta emot stora löften, knutna till 

hennes delaktighet i Kristus. Bland de löften, som Herren har gett oss, finns det 

om syndernas förlåtelse, i stället för dom, och det om uppståndelse och evigt liv i 

stället för död.      

Det citerade Jesusordet uppmanar till tro på ljuset, medan det är nära. Gud 

kommer med sitt ljus och låter sin kallelse nå oss. Förr talade man om tider av 

”besökelse”, då Gud ger människan en chans och ställer henne inför ett val: att 

följa ljuset eller att dra sig djupare in i mörkret. Antingen chanserna är få eller 

många, rör det sig om en kort tid. I Israel fanns människor, som inte kunde tro på 

Jesus, därför att de hade låtit det ena tillfället efter det andra gå förbi. Om en 

människa förhärdar sitt hjärta på detta sätt, återstår för henne bara ett alternativ: 

att irra omkring i mörkret. Därför ligger det ett stort allvar i Jesu maning att tro på 

ljuset, medan man har det. S:t Paulus skriver till de kristna i Korint: ”Se, nu är den 

rätta tiden, nu är frälsningens dag.” (2 Kor. 6:2.) Samma budskap, i form av ett 

citat från Psaltaren 95:8, möter i Hebr. 3:7; 4:7: ”I dag, om ni hör hans röst, 

förhärda inte era hjärtan.”  

 Den tro, som kännetecknar ljusets barn, är en tillit till Kristus och till frälsningen i 

Kristi död på Golgata kors. Det är en tillit, en förtröstan, som inte begär några 

tecken; framför allt inte det tecknet att allt måste kännas på ett särskilt sätt, 

perfekt och välordnat. Det är den förtröstan, som i Ps. 73:26 uttrycks med orden: 

”Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min 

del för evigt.”   

Vi vet inte hur lång tid, eller hur många chanser, som Herren har tänkt att ge oss. 

Lycklig är därför den människa, som kan göra psalmistens ord till sina egna: ”Ty 

du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom.” (Ps. 71:5.) 

Kerstin Ullerstad 



                   KONTUR 

 
”I mötet med människor har vi möjlighet att visa Guds kärlek och härlighet 

genom våra gärningar” 

Antonio Campos började den 20 augusti på Teamträningsskolan. En 

målsättning för Antonio med året på Teamträningsskolan är att utvecklas 

mer i tron och som människa. Antonio delar gärna med sig av sin tro. 

Mötet med människor ger så mycket och särskilt när det gäller barn- och 

ungdomar säger Antonio. 

Antonio ser fram mot ett spännande år på Teamträningsskolan. Kursen 

inleddes med en introvecka på Lifecenter i Västerås. Där kursdeltagarna 

både tjejer och killar, ganska jämnt fördelat, samlades i en grupp om 16 

personer. Teamträningsskolan är en rikstäckande utbildning indelat i fyra 

regioner Öst, Norr, Väst och Syd. Antonio och de som träffades i Västerås 

ingår i region Öst. Under introveckan fick kursdeltagarna lära känna 

varandra genom samarbetsövningar. På kvällarna hölls andakter med bön 

och lovsång. Antonio tycker att veckan i Västerås stärkte banden mellan 

kursdeltagarna och teamkänslan känns bra.  

Teamträningsskolan startades 1998 av Pingstkyrkan Eskilstuna, 

Skolkyrkan Eskilstuna och Ungdomsmission Sörmland. Sedan 2012 är 

Teamträningsskolan en av Kaggeholms Folkhögskolas ordinarie kurser. I 

bild Antonio framför Kaggeholms slott i Ekerö kommun på en av sina 

kursdagar.  

Teamträningsskolan är en möjlighet för den som vill praktisera sin kristna 

tro som ledare i en församling. Utbildningen innehåller kursdagar, 

webbföreläsningar, självstudier och praktik i en lokal församling.  

 



Praktiken kommer Antonio ha i sin hemmaförsamling i Elimkyrkan 

Eskilstuna under ledning av församlingens föreståndare och pastor Joel 

Backman och ungdoms- och musikpastor Erik Lindberg. Det känns bra att 

kunna bidra i församlingens arbete samtidigt som jag kommer få mer 

erfarenheter säger Antonio. Vidare förklarar Antonio att han ska vara med 

så mycket som möjligt i församlingsverksamheten för att förstå hur det är 

att arbeta och att leda en församling.  

Församlingen betyder mycket för Antonio. Han är sedan lång tid tillbaka 

aktiv i Elimförsamlingens ungdomsarbete och på fredagkvällarna är Antonio 

ofta med och leder lovsången. Han är även ofta och gärna med i 

församlingens lovsångskör på gudstjänsterna. Efter att ha vart på 

Nyhemsveckan 2016 insåg Antonio att det finns långt mycket mer i tron på 

Gud än vad han hade förstått.   

Målsättningen för Antonio med året på Teamträningsskolan är att 

utvecklas mer i tron och som människa, ta sig mer tid för Gud och få en 

klarare bild av det Gud har planerat. När det gäller vad han ska arbeta 

Antonio 

Har börjat på 

Teamträningsskolan 

Ålder: 19 år. 

Bostadsort: Eskilstuna. 

Gymnasieutbildning: 

Teknikprogrammet på  

Rinmansgymnasiet. 

Familj: Mamma, 

pappa, två systrar och 

två bröder.  

Intressen: Musik och 

läsning (bibeln och 

självbiografier). Senast 

lästa självbiografi ’Bara 

ljuset kan besegra 

mörkret’ skriven av 

Sebastian Stakset.  

Fun fact: Spelar gärna 

piano. 

 

 

 

 



med i framtiden står det mycket klart för Antonio att han ska ha ett arbete 

som har med barn- och ungdomar att göra.  

För Antonio finns det tre bibelversar som betyder mycket för honom och 

som han vill dela med sig av. Det är från Matteus 5 kap. 14-16: Ni är 

världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.  Inte heller 

tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på 

ljushållaren, så att den lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa 

för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i 

himlen. Antonio säger avslutningsvis ”I mötet med människor har vi 

möjlighet att visa Guds kärlek och härlighet genom våra gärningar”. 

För mer information om Teamträningsskolan se 

http://www.teamtraningsskolan.se/ 

Text: Conny Bäckman  

 

 

 

Barn- och ungdomsarbetet - en tillbakablick 

Visst tittar jag ibland på tavlan i församlingsvåningen som visar en välfylld 
kyrka med söndagsskolbarn. När jag började som ungdomsledare i 
Elimkyrkan 1973 i augusti berättades det bl.a. om söndagsskolan som 
samlade 1000 barn i seklets begynnelse. Jag träffade även medlemmar 
som varit lärare i söndagsskolan då den var som störst. Det krävde många 
lärare till alla klasser vilka var utspridda överallt i kyrkan. 

Under den tid jag överblickar samlades det barn till söndagsskolan på tre 
ställen – i Tunafors kapell, där Barbro Ohlsson var föreståndare, i Berga 
kapell med Elon Ehnfors som föreståndare och i Elimkyrkan, där så 
småningom Inger och Göran Rasmussen var ansvariga.  Under 1970-talet 
var jag en av lärarna i Berga kapell som samlade barn från närområdet i 
Mesta. Man hade söndagsskoltimmen på söndagsmorgon kl. 09.30 innan 
det var dags för gudstjänsten kl. 11.00 i Elimkyrkan. Flera medlemmar i 
församlingen bistod dessa grupper genom att hämta barnen till 
söndagsskolan varje söndag om inte föräldrarna kunde eller ville sköta 
transporten. 



På 1970-talet fanns även en ”öppen förskoleverksamhet” i Bergakapellet 
några dagar i veckan. Förskolan samlade ett 20-tal barn och gav en 
relativt stor kontaktyta till många hem i Mesta och Berga området. 

I Tunafors hade det funnits en scoutkår långt före min tid knuten till 
KFUM:s scoutförbund. Från 1970-talet hade denna verksamhet 
omvandlats till GK – verksamhet (Goda Kamrater) och sorterade under 
SBUF (Svenska Baptisternas Ungdomsförbund). I Tunafors var Martti 
Bohlin den drivande kraften. Parallellt med denna GK grupp bedrevs GK 
även i Berga kapellet. Då vi som familj återkom till Eskilstuna efter fem år i 
Södertälje fanns såvitt jag minns endast ett GK arbete, det i Berga, som 
rätt snart omvandlades till en scoutkår. Där fick jag tillsammans med 
Krister Nilsson och Maria Lindström/Petersson mitt tillhåll. Kåren i Berga 
växte och hade nu och då högtider både i kapellet men inte sällan även i 
Elimkyrkan med invigningar av nya scouter och märkesutdelning. Här 
fanns ett arbete för allt ifrån miniorscout till patrullscout vilket omspänner 
åldrarna 8 – 15 år. 

Under en kort period fanns en tonårsgrupp i Berga – alltså ungdomar som 
är över 15 år. Det var inte lika mycket friluftsaktiviteter i det arbetet men 
det ordnades åtminstone 2 kanotläger då det paddlades under flera dagar 
dels från Virsbo till Hallstahammar dels från Åkers styckebruk  till 
Vagnhärad, ett ”vågspel” utan motstycke. 

För dem som var i de övre tonåren var samlingarna förlagda till fredagar 
och lördagar, mestadels i Elimkyrkan. Fredagar var det sport med vollyboll 
i S:t Eskils gympasal med eftersits och fika i kyrkan till långt inpå 
småtimmarna. Lördagarna samlade många ungdomar fr.a. från Elim men 
även från övriga frikyrkor till sång i den framväxande ungdomskören ”Salig 
Röra”. Det blev verkligen en rörelse i stan genom denna kör som blev 
basen för många och där många fick göra andliga upplevelser. 
Tillströmningen var stor under 1980 – talet och de som var elever i 
gymnasiet tog med sina skolkamrater till kören vilket fick kören att växa 
stadigt i antal.  

Barn – och ungdomsarbetet har under alla tider varit en plantskola för 
församlingen. På ett naturligt sätt via inte minst läger har många unga 
börjat sitt kristna liv genom att de funnits i någon ungdomsgrupp. Barn – 
och ungdomsarbetet har alltid gett hopp om en framtid för församlingen 
och så är det väl än idag. 

 
/Håkan Persson  



Söndagsskolan – historiskt 

Söndagsskoleverksamheten anses vara 
en av församlingens viktigaste 
missionsgrenar. 
Eskilstuna baptistförsamling torde ha 
börjat med söndagsskola direkt efter 
församlingens tillkomst år 1866. Sedan 
växte söndagsskolan oavbrutet. Men det 
gamla kapellet var så litet, att man var 
tvungen att dela söndagsskolan mitt itu, 
varvid ena halvan möttes på förmiddagen 
och den andra halvan på eftermiddagen. 
Med det nya Elimkapellets tillkomst 1876 
försvann denna extraordinära åtgärd.  

 
Moster Karin (Larsson) blev 1870 
medlem i baptistförsamlingen och ställde 
snart upp som söndagsskolelärare och 
undervisade småbarnsklassen still strax 
före sin död 30 december 1914, nästan 
90 år gammal. I Elimkyrkans festvåning 
hänger en stor bild på Moster Karin. 

 
Söndagsskoleverksamheten pågick inte 
bara i Elimkapellet utan också i Tunafors och Östermalm.  I dessa stadens 
söndagsskolor rådde föreståndaren i Elimkyrkan över. I omkringliggande 
landsbygd fanns också ett större antal söndagsskolor.   
In i stadens söndagsskolor trädde fabrikören KJ (Karl Johan) Karlsson år 1894. I 
USA studerade KJ nya pedagogiska metoder för söndagsskolan, något som 
befäste hans ställning som den främste söndagsskoleläraren i vårt land. Med KJ i 
spetsen blev Elimkyrkans söndagsskola landets största av alla kategorier, d.v.s. 
vad gäller antalet skolor (12), barn (1,285) och lärare (128), vilka siffror avspeglar 
situationen 1902/03. KJ lämnade uppdraget 1929 men inneha ärotiteln 
”hedersföreståndare” intill sin bortgång 1945.  

 
Juniorföreningen bildades år 1917 för att vinna och behålla den halv-vuxna 
ungdomen i verksamheten mellan söndagsskolan och ungdomsföreningen. 
Omkring 1936 fanns 5 juniorföreningar med ungdomar i åldern 12-18 år.  
Läs mer och se fotografier i boken Elimkyrkans Baptistförsamling 150 år 
skildrad av historikern Bror-Erik Ohlsson.  
Suzan Östman Bäckman  

 



Söndagsskola med en modern touch  

 
Klockan elva varje söndag startar gudstjänsten i Eskilstunas egna, Elimkyrkan. 
Gudstjänsten inleds med antingen en lovsång till Gud, ett bibelord eller att dagens 
predikant stiger fram och välkomnar alla. Efter välkomnandet, bibelläsning och 
lovsång startar det som barnen väntat på, söndagsskolan.  
 
De små fötterna skyndar sig ivrigt iväg in i salen och sätter sig på de uppradade 
stolarna eller madrasserna. Framför dem finns den lilla scenen med ett bord och 
två stolar. På bordet finns det instrument till sångerna de ska sjunga och lådor 
med bland annat förslag på böne-ämnen. Den ansvarige söndagsskolledaren tar 
fram planschen med barnens namn, och varje närvarande barn får klistra på ett 
klistermärke bredvid deras namn på dagens datum.  
 
Lär dig räkna  
När alla barnen har fått markera sin närvaro på planschen så sätter sig alla på 
sina platser igen. Nu ska de hjälpas åt att räkna alla som är där, vilket de gör på 
alla språk de kan! Därav varierar antalet språk från gång till gång, men exempel 
på språk som de har räknat på är svenska, engelska, spanska, franska, tyska, 
portugisiska och thailändska. Uno, dos, tres, cuatro, cinco seis… 
  
Sång och bön 
Nu tar söndagsskolledaren fram en låda och ett av barnen får komma fram för att 
ta en pin ur den. På varje pin finns det en sång och den sång som tas upp sjunger 
de. Exempel på dessa är ”Vem är kungen i djungeln” och ”Gladsången”. Sedan 
tas en annan låda fram med små lappar med böne-ämnen. Ett annat barn får 
komma fram och dra en av dessa lappar, och sedan ber de tillsammans för det 
ämnet. Det kan vara böner för skolan, familjen, en själv eller sjuka. 
Söndagsskolledaren frågar även om något av barnen har något speciellt som de 
vill be för, och så tar de med det i sina böner. Bönerna startar med ”ett, två, tre, 
nu så ska vi be”, och avslutas med ”tre, två, ett, nu så har vi bett”.  
 
Den moderna touchen  
När sånger och bön är klart sätts söndagsskola play igång och frukt delas ut till 
barnen. Söndagsskola play är ett nytt koncept vilket innebär att barnen får se på 
ett förinspelat avsnitt med bibelberättelser, lite bus, dans till lovsång som de ofta 
dansar med till och bibelord. Detta är mycket omtyckt bland barnen och 
underlättar för eventuell ersättande söndagsskolledare. Om tid finns kvar efter 
söndagsskola play går barnen upp en våning för att ”dega”, leka eller pyssla, och 
tillslut är mötet slut och barnen ansluter sig till sina föräldrar lagom till fikat.  
 
Skribent: Ida Bister 

 



Inte bara en söndagsskola      

Jag fick en förfrågan om att skriva om vår söndagsskola i Byn Piski Ukraina. Som 
rubriken säger så handlar vårt uppdrag om mycket mer. 
Allra först vill jag presentera oss och det uppdrag som Herren har gett oss. Mirjam 
och jag är missionärer, och verkar i Ukraina, nu på tjugosjunde året. Vi blev 
avskilda och utsända av vår dåvarande församling, Staden På Berget, och Pastor 
Kai Serholt, samt äldstebröderna, med handpåläggning och bön. 
De sände oss ut som ett pastorspar, för de utsatta barnen i Ukraina. 
 

För tre år sedan flyttade vi tillbaka till Eskilstuna, där jag är uppväxt. Vi gick då 
med i Elimkyrkan, som har blivit vårt andliga hem. Vårt missionsuppdrag i Ukraina 
fortsätter. 
 
Vår organisation heter Barnens Ambassad - Children’s Embassy. I Ukraina 
heter vi också Haver (Hebreiska som betyder vän) och har sitt säte i ”Vännernas 
Hus” i byn Piski, samt välgörenhetsfond Adolphi, som arbetar i huvudstaden Kiev. 
Färgerna i vår symbol med hjärtat, gult och blått, är samma som i den Svenska, 
och den Ukrainska flaggan. Hjärtat står för Guds kärlek till barnen. 
 
Barnens Ambassad hjälper barn utsatta för fattigdom, misär, sjukdom och 
krig i Ukraina. 
Haver - Childrens Embassy har också fått mottaga en medalj i Ukraina, av 
International Human Rights Defence Committee, för sitt arbete med barnens 
rättigheter i samhället. 
 
Folkets revolution mot den egna regeringen i november 2013 blir starten på en 
händelseutveckling som ingen kunde ana vidden av. Arbetet fortsätter som 
tidigare, men landet befinner sig i kris och teamet på plats arbetar mycket med att 
försöka hjälpa människor med det allra mest basala. I maj månad 2014 tar 
Vännernas Hus emot den första familjen som evakuerats från krigszonen på 
grund av oroligheterna i östra Ukraina. Vännernas Hus ligger 8 mil nordost om 
Kiev, och ca 50 mil från krigsfronten i öster. 
 

”Vännernas Hus” är i dag en trygg plats för barnen, där de på dagtid kan 
komma och få hjälp med läxor, få umgås, bara vara, få ett enkelt mål, och att få 
erfara Guds kärlek och omsorg, genom vår personal. Om en akut situation 
uppstår hemma, kan de också övernatta.  
 



Vännernas Hus, har blivit ett begrepp i vår kommun. Egentligen handlar det inte 
bara om ett hus, utan om ett koncept där Jesus står i centrum. Jesus är den 
svages vän, en vän i nöden, väl beprövad. 
 

Några barn kommer för att få hjälp med läxorna, andra för aktiviteter såsom 
handarbete, fotboll mm. En gång i veckan har vi mycket uppskattad och välbesökt 
söndagsskola i Vännernas Hus. Från Vännernas Hus utgår hjälpen också till 
utsatta barnen i byarna. För några av barnen är Vännernas Hus som ett andra 
hem, med en kärleksfull atmosfär som många barn saknar i sina egna hem. 
Vännernas Hus är en trygg plats för ett barn, när det stormar i livet. 
 
Vännernas Hus                                         Lycka 

 

Söndagsskolan    
Den är mycket populär och välbesökt. Det kommer ca 50 barn. Vi har ett 
samarbete med flera församlingar, där ungdomar tillsammans med sina ledare 
kommer till oss varje lördag. De kommer väl förberedda och har ett program för 
halva dagen. Resten av dagen tar vår personal hand om. Vi hämtar barn från 
olika byar med vår minibuss. Söndagsskolan är en heldagshändelse. Först 
barnens Gudstjänst med bibelläsning, sång och bön, sedan lekar, fotboll, mm. De 
får ett varmt mål mat i Vännernas Hus. Det är mycket uppskattat.  
”Vad får vi för mat idag?” är den frågan vi ofta hör. Vårt syfte är att barnen får 
erfara Guds kärlek och omsorg.  
 

Guds trofasthet har aldrig sviktat under alla 

dessa år. När vi startade för många år sedan 

hade vi inte mycket pengar, men Herren har 

burit oss genom stormarna.   

Vill du stödja arbetet. Alla gåvor, stora som 
små, blir till välsignelse för arbetet. Vart går då 
pengarna? Här är några exempel: 
 



Mat till barnen i Söndagsskolan, mat till 
barnen i den vanliga skolan. Fattiga 
barnfamiljer har inte pengar till maten, då 
hjälper vi till med vad vi kan. Medicin, 
sjukhuskostnader för ett barn. I Ukraina 
måste patienten betala, vård, medicin, 
förbandsmateriel, mm.  Anhöriga tar med mat 
till den som är inlagd. Akuta behov, nöden 
kan man inte planera. 
 

Jak 1; 27 ”men att ta hand om föräldralösa 
barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en 
gudstjänst som är ren och fläckfri, inför Gud och Fadern.” 
 

Boas Adolphi 
 

Gå in på vår hemsida så får du veta mer 
www.barnensambassad.se 
Vi finns också på Facebook 
https://www.facebook.com/search/top/?q=Barnens%20Ambassad 

 

 

Tonårsläger – Lärsätersgården 9-13 juli 

En vecka fylld med gemenskap, bibelundervisning, bad och aktiviteter. 

Lägergården ligger vid Lundbysjön, 7 km utanför Kolsva, i Köpings 
kommun. Gården ägs av Centrumkyrkan i Kungsör. 

18 ungdomar, varav några från Centrumkyrkan i Kungsör, deltog på 
tonårslägret. Sju vuxna hade olika ansvar i arrangemanget; Erik Lindberg, 
Elimkyrkan Baptistförsamlings ungdoms- och musikpastor med fru 
Johanna, Anna och Stefan Bister, Gunvor Persson, Susanne Lundqvist 
samt Christina Hjalmarsson som ledare från Centrumkyrkan i Kungsör.  

Susanne Lundqvist och hennes tre pojkar med efternamnet Arun deltog 
på lägret: Robin 15 år, Jesper 21 år och Delil 23 år. 

Susanne tjänstgjorde i köket och ibland med aktiviteter.  3-4 st. personer 
behövdes i köket och det gjordes biffar, köttbullar och mycket mer.  Ett bra 

http://www.barnensambassad.se/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Barnens%20Ambassad


kök med stora grytor för att laga maten. Ungdomarna hjälpte till med 
sysslorna i köket och turades om att städa.  

Susanne berättar att lägret var jättekul. Susanne och hennes söner hade 
aldrig varit på läger och kan tänka sig att göra om upplevelsen igen. 

Det fanns bra ytor både inne och ute på Lärsätersgården. Susanne 
beskrev lägergården med fem rum på övervåningen med 8 bäddar i varje, 
toalett med flera handfat och på nedervåningen duschar, flera toaletter 
och en stor samlingssal. 

På Lärsätersgården finns det också stora gräsytor med mycket plats för 
aktiviteter. På lägret umgicks deltagarna med aktiviteter som brännboll, 
volleyboll och allra bästa aktiviteten tyckte flera var vattenpistolslekar. 

Vädret den veckan var varm, lagom med 25 grader och fint alla dagar. 
Bara under en km till Lundbysjön där det fanns brygga och bad. En grill 
fanns på en gräsyta utanför huset där de på lägerkvällarna grillade korv, 
Erik spelade gitarr och de sjöng lovsånger. Ungdomarna valde filmer de 
ville se på kvällarna; vissa kristna som filmen Woodlaw (som handlade om 
ett rugby lag som blev kristet) och bland annat komedi och äventyrs filmer. 
Andakter anordnades också. 

Susanne beskrev gården som ett jättefint ställe och nära till naturen. 
Lägret handlade om gemenskap, skratt och lek samt lära känna varandra. 
Vi trivdes jättebra sa Susanne och hälsar att det var en oförglömlig 
upplevelse för livet.  

 
Suzan Östman Bäckman 

 

 

 

 

 

 

 



Elimkyrkans höstupptakt 2018 

Årets höstupptakt sträckte sig över två helger, och startade med en 
lovsångsgudstjänst i Elimkyrkan den 1/9 på kvällen. Det blev en 
upplyftande start då vi tydligt kände Guds närhet, många hade samlats för 
att tillsammans lova Gud, på flera språk. En av kvällens höjdpunkter var 
att vi fick sjunga ”vi vill ge dig ära” tillsammans båda på svenska och 
arabiska – så att taket lyfte! Vi leddes i sången av en lovsångskör som 
bestod av sångare och musiker från flera grupper, och kunde glädjas åt att 
barnen fyller på i körerna, minsta deltagare i detta team var 7 år gammal. 
Söndagen den 2/9 var det upptaktsgudstjänst då samma lovsångskör 
ledde sång och musik, och Joel Backman predikade om att ”den 
rättfärdige faller men reser sig igen”. Alla faller, men skillnaden är att den 
rättfärdige reser sig igen. Det betyder inte att den rättfärdige inte kan falla, 
eller att han eller hon inte är rättfärdig i fallet, men att den med Guds hjälp 
reser sig igen.  
 
Lördagen den 8/9 fortsatte 
upptakten med att vi gemensamt 
åkte ut till Lärsätergården för 
samtal och gemenskap. Vädret 
var mulet men stämningen var 
solig! Vi samtalade i grupper kring 
teman som församlingens ledning 
tidigare valt ut som viktiga för 
framtiden. Vi åt medhavd lunch, 
och drack ansenliga mängder 
kaffe. Mycket skratt och glädje! 
Och mitt i detta fick vi traditionsenligt gå ut och bränna upp innehållet i 
bönekorgen, och se röken stiga upp till himlen, tacka för de bönesvar vi 
fått, och be för nåd och välsignelse över ett nytt år. En helig stund. 
Samtalen under dagen ledde oss in på att det är viktigt för oss med 
integration – både vad gäller olika kulturer och ursprung, men även 
integration mellan olika åldrar och uttryckssätt.  Kanske är detta en av de 
mest avgörande frågorna för framtiden. Och mot 
bakgrund av det känns det välsignat och gott med den 
”blandande” lovsångskören som ledde lovsången 
under upptakten.  
 
”Led den unge in på den väg han bör gå, 
så följer han den även som gammal.” Ords. 22:6 
/Anna Backman Bister 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vill du vara med och sjunga i Johan och Hanna 

Sundströms körmässa: ” Andas in ,andas ut” ? 

Alla som vill, får och kan vara med. Det ska 

framföras helgen 16-17 februari i Elim och i St 

Eskil. Elimkyrkans sångare och kören Corazon 

sjunger tillsammans. Skriv upp ditt namn på en 

lista i kyrkan. Vid frågor kontakta Ingela Karp. 

Välkomna! 



    KONTINUITET 

 

Oktober 

3 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium                                                     A 

4 TORSDAG 15:00 RPG i Elimkyrkan. Skam & värdighet  
   Musikterapeut Sören Oscarsson 
 
4 TORSDAG 18:30  Styrelse & Församlingsråd 

7 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman, Erik med ungdomar,    A

   Org: Anna B Bister 

10 ONSDAG  19:00  Mirakelonsdag 

11 TORDAG 18:30 Träff med själavårdsgruppen 

13 LÖRDAG 19:00 Lovsångsgudstjänst 

14 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Team Sofia.                 A 
   Org: Sofia Clewemar Tacksägelsedag för 

   Equmenia, insamling. Församlingsmöte. 

17 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag                                                        B 

18 TORSDAG 14:00 RPG I Pingstkyrkan. Musikalen Vänner Ann-Sofi 
   Forslund 

18 TORSDAG 18:30 Träff för omsorgsgruppsledare 

21  SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Johanna Hedlund.Team Erik.              B     
   Org:Karl-Erik Magnusson. Nattvard (Maria 

   Hedlund). Missionsinsamling 

                 Gudstjänst Bibelstudium 

 Svenska             Söndagar kl 11:00  

 Spanska Fredagar kl 18:00 Tisdagar kl 18:00 

 Arabiska Lördagar kl 17:00 Torsdagar kl 18:00 

 

Stickcafé             Onsdagar udda veckor kl 15:30.  

Språkcafé             Onsdagar kl 14:00-16:00.  

Andakt  Tisdagar & Onsdagar kl 9:30-10:00 

 
 

 



24 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag                                                        B 

 

31 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag                                                        C 

NOVEMBER 

1 TORSDAG 14:00 RPG Stormöte i St Eskilskyrkan. 
   Kommunföreningen. Min bild av ett stängt land 
   Love Knopp. 

3 LÖRDAG 11:00 ALLA HELGONS DAG. Minnesgudstjänst             C  
   Joel Backman. Barbro Hedlund/Ingela Karp. Org: 
   Barbro Hedlund 

4 SÖNDAG  Ingen gudstjänst 

7 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium                                                     C 

8 TORSDAG 18:30 Styrelse & Församlingsråd 

10 LÖRDAG 16:00 Gemenskapseftermiddag Anmälan senast 3/11 på 
   lista i kapprummet 

11 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Maria Öhrvall. Team Erik.                    C  

   Org: Anna B Bister. Nattvard (Mauricio Campos) 

13 TISDAG 19:00 Ekumenisk församlingsledarträff i Elimkyrkan 

KONFERENS HÖSTGLÖD                                                 

26    Fre     kl  19.00     Pär Alfredsson 
         kl  22.00     Ungdomsmöte Malin Hagenfors 
27    Lör     kl  10.00     Pär Alfredsson 
         kl  13.00     Inga Pagréus 
         kl  16.00     Markusmässan. Corazon 
         kl  19.00     Marcus Olson 
         kl  22.00     Ungdomsmöte Marcus Olson 
 
28    Sön     kl  11.00     Gudstjänst Rick Hayes.                                   B 
  Storteam Anna o Sofia. Blåsorkester 
   kl  16.00     Avslutningsgudstjänst   Musik: Anna Bister. 

 



14 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag                                                        D 

15 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. Livsglimtar i ord & ton Anneli 
   och Gunnar Svensson. 

15 TORSDAG 18:30 Träff för mötesledare 

18 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Vintage Brass.            D 
   Org:Anna B Bister. Församlingsmöte.  

21 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

24 LÖRDAG 10:00 Kvinnofrukost. Gunilla Ek. Anmälan senast 18/11 till 
   Elisabeth Backman 0760066445 eller 
   elisabeth.backman@gmail.com 

25 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. BG Backman. Team Sofia.                 D  
   Org: Sofia Clewemar. Gideoniterna. 
   Missionsinsamling och insamling till 
   Gideoniternas arbete 

28 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag                                                        E 

29 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan. Människor vi mött under åren i 
   Kina. Marianne och Paul Sedin. 

29 TORSDAG 18:30 Träff med Hembesöksgruppen 

DECEMBER 

2 SÖNDAG 11:00 FÖRSTA ADVENT. Gudstjänst. Joel Backman.     E 
   Körsång. Storteam. Brass. Org: Anna B Bister 

5 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium                                                     E 

6 TORSDAG  14:00 RPG i Elimkyrkan. Luciafirande. 

6 TORSDAG 18:30 Styrelse & Församlingsråd 

9 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg.                                      E       
   Söndagsskolavslutning. Jullunch (Anmälan) 

 

 

 

 

mailto:elisabeth.backman@gmail.com


Kontakt utges av Elimkyrkans 

Baptistförsamling i Eskilstuna. 

Ansvarig utgivare: 

Tomas Petersson 
076 1131737 
tomas.tp.petersson@gmail.com 
 
Omslagsfoto: Karolina 
Veabråten 
 

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Mathilda Backman 
Anna Backman Bister 
Boas Adolfi 
Heidi Larsson 

Tipsa oss gärna vad 

vi ska skriva om! 

Skicka det till: 
mathilda.bee@gmail.com 
eller till någon annan i  
redaktionen. 

 
 
Material bör skickas i god tid 
inför varje period, senast 
10 februari 
10 maj 
10 september 
10 november 
 
Skicka till: 
mathilda.bee@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elimkyrkan 

En del av Equmeniakyrkan 
Nygatan 25 
632 20 Eskilstuna 
Tel köket: 016-13 02 98 
Församlingens pg: 169975-0 
Swish:123-1758689 
 
 
Skolkyrkan pg: 498 55 14-1 

Bankgiro: 5055-8980 

Swish: 1230497420 

 
Sjukhuskyrkan pg: 674515-2 

Swish: 1236034755 

Carina Thörn Diakon 

 072-5773234, 

carina.torn@home.se  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elimkyrkan.com 

Pastor:  Joel Backman  016-12 69 70 
    070-562 69 70 
    joel@elimkyrkan.com 
Ordförande:  Rodica Dobondi  076-0843497 
    Dobondi_56@yahoo.se 
Pastor, spansktalande: Mauricio Campos  073-5919105 
    musungo2017@outlook.com 
Pastor, arabisktalande: Maher Zakeria  swed-maryo@hotmail.com 
Pastor, musik & ungdom: Erik Lindberg  016-13 02 98 
    076-846 22 10 
    erik@elimkyrkan.com 
Pastor, skolkyrkan:  Bengt-Göran Backman 076-0245739 

bg@elimkyrkan.com 
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facebook.com/elimeskilstuna 
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