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INSIDAN 
PASTORN HAR ORDET  

I Caesarea fanns en man som hette 
Cornelius, officer vid Italiska bataljo-
nen. Han var from och gudfruktig lik-
som alla i hans hus, gav rikligt med 
allmosor till judarna och bad alltid till 
Gud. En dag på eftermiddagen såg 
han tydligt i en syn hur en ängel från 
Gud kom in till honom och sade: 
”Cornelius!” Han såg förskräckt på 
ängeln och frågade: ”Vad vill du, 
herre?” Ängeln svarade: ”Dina böner 
och allmosor har stigit upp till Gud 
som en påminnelse om dig”. Apg 
10:1-4 
 
Det som kommer att hända i Corne-
lius hus strax efter detta förändrar 
historien för alltid. Den Helige Ande 
som på pingstdagen hade fallit över 
Judarna faller nu över hedningarna. 
Det är så häpnadsväckande att 
Petrus tvingas åka tillbaka till Jerusa-
lem och förklara sig för de andra le-
darna. Först efter Petrus utläggning 
kan man acceptera det som verklig-
en har hänt. Anden är nu given till 
hedningarna. 
 
Det är svårt att tro att Cornelius gi-
vande skulle kunna ha något som 
helst att göra med det. När vi läser 
texterna kring detta ser vi dock att 
Cornelius givande var en huvudan-
ledning till att Gud använde just ho-
nom. ”Dina böner och allmosor har 
stigit upp till Gud som en påminnelse 

om dig” det är Ängelns budskap till 
Cornelius. Visst kan vi tänka oss att 
våra böner stiger till Gud och påmin-
ner honom om oss men att våra gå-
vor också gör det är mer svårsmält. 
Ändå säger Bibeln att det var just det 
som hände Cornelius. Han var en 
riklig givare enligt texten och den 
skörd han fick var inte bara materiell 
(även om den säkert var det också) 
utan han skördade även en audiens 
hos Gud själv.  
 
Vad hade hänt om Cornelius inte 
hade varit den givare han var. Hade 
han missat chansen att se en av 
världshistoriens mest spektakulära 
händelser utspela sig där i hans eget 
vardagsrum? Det kan vi såklart bara 
spekulera i men att givandet spelade 
en avgörande roll förstår vi av att 
Ängeln själv lyfter fram det och bö-
nen som skäl för sitt besök. 
 
Jag vet inte vad det här betyder för 
dig men jag känner mig nu ännu mer 
sporrad till ett generöst liv. Tänk att 
mitt rikliga givande kan stiga ändå 
upp till Gud och där påminna honom 
om att det finns en kille som heter 
Joel som vill ha kontakt.  
 
Låt ditt givande påminna Gud om 
dig. 
 
Joel Backman 

Påminn Gud med ditt givande. 
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Söndagen den 21 juli tömdes kyrkolokalen på bänkar och nu har golvet slipats 

och nya fina mattor finns på plats. 

Afternoon tea för kvinnor 
Blommor eller ogräs  i din trädgård 

 

 Ruth Hasselgren  
är från Österrike och bor sedan ett år tillbaka i Eskilstuna.  

Ruth arbetar som pastor i Pingstkyrkan. Hon är även utbildad 

äktenskaps- och familjeterapeut. 

 

 Fors församlingshem  

Lördag 26 oktober kl 16.00  

Kostnad 50:- 

 

Välkommen!   

Ekumeniska                  Svenska kyrkan  

       Kvinnogruppen   ESKILSTUNA FÖRSAMLING 

INBLICKEN  

VÅR KYRKAS VERKSAMHET  

 
Jag vill hellre leva som 
optimist och ha fel än att 
vara pessimist som alltid 
har rätt.           (Anonym) 

Foto: Kerstin Nilsson 
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UTBLICKAR 

Klockan kvart i åtta varje morgon 

ringer de fem klockorna i klockstapeln 

som utgör port in till det stora kommu-

nitetsområdet i Taizé. Det ringer till 

väckning för alla gäster. En halvtimma 

senare ringer de på nytt för att samla till 

morgongudstjänst i den mäktiga Förso-

ningskyrkan. Livet i Taizé kretsar kring 

de tre dagliga gudstjänsterna som domi-

neras av de kända sångerna som spritts 

över hela världen. Att tillbringa en 

vecka i Taizé kan liknas vid en vecko-

lång retreat. 
 

Taizés historia är i 

korthet följande: I 

början av andra 

världskriget kom den 

unge schweizaren 

Roger Schutz till den 
lilla byn Taizé i 

Bourgogne i Frank-

rike. Där kom han 

över ett hus, där han 

under ett par år 

gömde politiska flyktingar undan nazister-

na. Han tvingades för en tid återvända till 

Schweiz, men kom tillbaka efter krigets 

slut. År 1949 bildades formellt kommuni-

teten med broder Roger som prior. Den 

som vill överlåta sig till gemenskapen, 
lovar att leva i stor enkelhet och i celibat 

och att verka för fred och försoning mellan 

olika folkslag och mellan splittrade kristna. 
 

Redan på 1950-talet började man inbjuda 

gäster och då främst ungdomar till vecko-

långa samlingar kring centrala trosfrågor. 

Antalet besökande växte och vid större 

helger kan många tusen vara samlade. Mål-

gruppen är som sagt främst ungdomar, men 

även äldre är välkomna i mån av plats. I 

Taizé räknas man som ungdom tills man 

fyllt trettio år. 
 

Små taizékommuniteter finns även på 

några andra platser i världen, där bröderna 

lever bland fattiga och utsatta människor 

och delar deras villkor. En annan gren av 
arbetet är de stora ungdomsmöten som 

varje nyår arrangeras i en europeisk stor-

stad tillsammans med de lokala försam-

lingarna. Taizékommuniteten tar inte emot 

några gåvor, utan försörjer sig genom eget 

arbete. Bland annat producerar man myck-

et fin keramik som säljs i 

den butik som finns på 

området. Försäljning av 

böcker och skivor med 

mera ger också inkoms-

ter, liksom gästernas 
avgifter. Den avgiften är 

relativ och solidarisk. 

Gäster från rika länder 

betalar mer än de som 

kommer från fattigare 

länder. 
 

Broder Roger ledde kommuniteten fram till 

augusti 2005, då han vid nittio års ålder 

fick en dramatisk död. Under en kvälls-

gudstjänst knivskars han till döds av en 

sinnesförvirrad kvinna. Han hade då redan 

långt tidigare utsett sin efterträdare, broder 

Alois. 
 

I slutet av juni tillbringade hustrun och jag 

en vecka i Taizé. Man är givetvis välkom-
men att göra kortare besök, men rekom-

mendationen är att följa programmet under 

en vecka för att hinna anpassa sig till den 

speciella livsrytmen och få ut mesta möj-

liga av vistelsen. 

En vecka i Taizé 

Vy med försonings-

kyrkan 
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 Gudstjänsten i centrum 
 

De tre dagliga gudstjänsterna utgör navet i 

tillvaron i Taizé. Då sjunger man de ty-

piska taizé-sångerna: korta texter som för-

medlar djupa trossanningar sjungs uppre-

pade gånger till en enkel melodi, som är 

lätt att tillägna sig. Många sånger är böner 
och man sjunger på olika språk. Sången 

anpassas i viss mån efter gästernas nat-

ionalitet. Under vår vecka var det många 

tyskar på plats, och då sjöng vi också 

mycket på tyska, men vid varje gudstjänst 

var det också någon sång på svenska. 

I varje gudstjänst ingår bibelläsning, först 

längre läsningar på franska och engelska 

och därefter läses textens mest centrala 

verser på en rad andra språk. I taizéguds-

tjänsten ingår också åtta till tio minuters 

tystnad för att ge utrymme för egen medi-
tation och eftertanke. Under morgonguds-

tjänsten firas alltid nattvard. 
 

Det är en mycket speciell upplevelse att 

delta i lördagskvällens gudstjänst med ljus-

tändning. Alla deltagare får ett ljus vid 

ingången, och vid ljuständningen skickas 

lågan vidare tills hela kyrkan är upplyst av 

tusentals brinnande ljus. 
 

Dagsprogrammet under veckan är likadant 

från dag till dag. Efter morgongudstjänsten 

och frukosten håller någon av bröderna ett 

bibelstudium. Språket är engelska, men 

tolkas efter behov. Man tillhör en samtals-

grupp, som träffas under eftermiddagen för 

att samtala om bibelstudiet och dela erfa-
renheter ur livet. Man väljer själv om man 

vill vara med i en internationell grupp som 

pratar engelska eller i en grupp med lands-

män. Det är givande att möta människor 

från andra länder, men inte så lätt att sam-

tala om andliga ting på ett främmande 

språk, även fast jag tycker att jag behärskar 

engelska hyfsat bra. 
 

Alla deltagare tilldelas en praktisk arbets-

uppgift som man sköter under veckan. Det 

kan vara att hjälpa till vid servering av 

måltider, att diska eller att städa toaletter. 

För vår del var vi med och diskade efter 

kvällsmåltiden. Disken efter flera hundra 

personer går snabbt och rationellt. Man 
diskar för hand i stora kar, som man kan 

stå tre diskare runt om. Sedan slänger man 

över disken i ett sköljkar, där den tas om 

hand av dem som plockar in tallrikar, ske-

dar, kåsor och brickor på deras platser. 

Torkning förekommer inte. 
 

Enkel mathållning 
 

Maten i Taizé är enkel, men god och all-

ting äts med sked, som är det enda bestick 

som förekommer. Vid frukosten kan man 

använda skedskaftet som smörkniv. All 

mat serveras på en djup plasttallrik och till 

drycken har man en vid skål eller kåsa. 

Maten består ofta av risblandningar, linser 

och kokta grönsaker. Lunchen är i regel 
helt vegetarisk. Till kvällsmålet kan det 

serveras en korv, en kycklingbit eller en 

skinkskiva. Desserten kan vara en port-

ionsförpackad yoghurt eller chokladpud-

ding. En frukt och ett par kex i plasthölje 

kompletterar måltiden. 

Snart har man kommit in den speciella-

livrytmen i Taizé och dagarna går fort. 

Trots det inrutade programmet finns det tid 

till vila och promenader i de vackra omgiv-
ningarna.  

forts. sid. 6—-> 

Typisk taizémåltid 
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—->forts. fr. sid 5 

På eftermiddagen erbjuds seminarier med 

blandat innehåll. Det kan vara undervis-

ning om trons grunder som främst är an-

passad 
efter de 

yngre 

deltagar-

na eller 

ett före-

drag med 

kulturell 

inrikt-

ning. En 

dag lyss-

nade vi 

till en 
musik-

kunnig 

broder 

som ana-

lyserade 

två kan-

tater av 

Bach. 
 

Dagen i Taizé avslutas med kvällsguds-

tjänsten som börjar halv nio. Den är i regel 

lite längre än de övriga gudstjänsterna, och 

många sitter kvar och sjunger och ber efter 

att den officiellt är slut. Då finns även 
några bröder tillgängliga för enskilt samtal 

för den som önskar. Efter gudstjänsten 

samlas många vid Oyak, som är en enkel 

kiosk och servering för att umgås en stund 

och ta en sen kopp kaffe eller något annat 

drickbart, en glass eller kanske en bit 

pizza. Klockan 23.00 ska det vara tyst och 

stilla på området. 

Hur får man bo under en vistelse i Taizé? 

Det kan vara ganska olika och beroende på 

hur många gäster som är där samtidigt. 

Som lite äldre gift par bodde vi bekvämt i 

ett rum 
med 

enkel 

svensk 

vandrar

-hems-

stan-

dard. 

Ungdo-

mar får 

bo i 

loge-

ment 
eller 

tält. 

Kom-

mer 

man 

som 

ensam 

äldre får man vara beredd att dela rum med 

någon obekant. 

 

En vistelse i Taizé är något speciellt och 
måste nog upplevas för att man ska förstå 

vad det handlar om. Man kanske inte gör 

några omvälvande andliga upplevelser 

eller får lyssna till förkunnelse utöver det 

vanliga. För min del utgör själva miljön 

och dagsrytmen en inre vila och en sångs-

trof som man hört och sjungit under veck-

an kan bli väldigt levande och till uppbyg-

gelse länge efter det att man kommit hem. 
 

Rolf Sundström 

UTBLICKAR 
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AKTUELLT 

September 

Bem-vindo  Bienvenido  ברוך הבא 

15 Sön kl 11.00   Gudstjänst.  
Joel Backman. ”Tiondegivande -
Förråds-huset”. Team Latinos. Musik: 
Birgitta Fryk. Servering. Församlings-
möte                  Grupp I 
kl  18-19 Samling till bön. 
 
19 Tors kl  14.00 RPG i Elimkyr-
kan. Bo Setterlinds liv och dikter. 
Aarno och Marianne Lindroos. 
 
19 Tors kl  18.30 Styrelse och 
församlingsråd 
 
21 Lör  kl  16.00 ”Ande Själ o 
Kropp”. Jacob Orlenius. Undervisning. 

Servering. 
kl  18.00 Undervisning, interaktion.
  
22 Sön kl 11.00  Gudstjänst. K-
E Magnusson  Musik: Erik Lindberg  
Servering           Grupp I  
kl 18-19  Samling till bön 
 
29 Sön   kl  11.00 Gudstjänst. 
”Kain o Abel, del 1. Rättfärdigt & orätt-
färdigt givande” 1:Mos 4:2-7. Joel 
Backman.  Martti Bohlin. Musik: An-
ders Eklund. Barnvälsignelse. 
Missionsinsamling. Servering. 
                                  Grupp A 
kl 18-19 Samling till bön 

Bibelstudium på svenska   
Varannan onsdag kl 18.30, jämna 
veckor 

Stickcafé 
Varannan onsdag kl 16.00, udda 
veckor 

Bibelstudium på spanska 
Varje tisdag kl 18.00 

Gudstjänst på spanska 
Varje fredag kl 18.00 

Bibelstudium på arabiska 
Varje torsdag kl 18.00 

Gudstjänst på arabiska 
Varje lördag kl 17.00 

Ungdomssamling ”Vuxentro” 
Varje onsdag kl 19.00—21.00 

 

Oktober 
3   Tor   kl  14.00  RPG i S:t Eskilskyr-
kan. ”Med piporgel i bagaget”. Mats 
Ernvik spelar och berättar. 
  

5   Lör  kl  16.00  ”Ande själ och 
kropp” Mikael Tellbe.  Undervisning. 
Servering 
kl   18.00 Undervisning. Interaktion. 
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    Willkommen  Добро пожаловать 

Forts. Oktober 

Bibelstudium på svenska   
Varannan onsdag kl 18.30, jämna 
veckor 

Stickcafé 
Varannan onsdag kl 16.00, udda 
veckor 

Bibelstudium på spanska 
Varje tisdag kl 18.00 

Gudstjänst på spanska 
Varje fredag kl 18.00 

Bibelstudium på arabiska 
Varje torsdag kl 18.00 

Gudstjänst på arabiska 
Varje lördag kl 17.00 

Ungdomssamling ”Vuxentro” 
Varje onsdag kl 19.00—21.00 

 

6   Sön  kl  11.00  Gudstjänst ”Kain o 
Abel, del 2. Ett bättre offer” Heb11:4. 
Joel Backman. Team Anders. Serve-
ring                Grupp A 
kl 18-19 Samling till bön. 
 
13 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
”Kain o Abel, del 3. Ett vittnesbörd” 
Heb 11:4 Joel Backman. Team Hå-
kan. Nattvard (Maria H). Servering.
                                        Grupp B 
kl 18-19 Samling till bön 
 
17 Tors kl  14.00 RPG. Stormöte 
i Pingstkyrkan i Ärla. Ängeln från 
Malmskillnadsgatan Elise Lindkvist. 
 
19 Lör  kl  19.00  Konsert med Röke 
Blås. Andakt. Servering. 

20 Sön kl  11.00  Gudstjänst. Joel 
Backman. Röke Blås. Servering 
        Grupp B 
kl 18-19 Samling till bön. 
 
24 Tors kl  18.30  Styrelse och för-
samlingsråd 
  
27 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
Rodica Dobondi. Team Latinos.  Musik: 
K-E Magnusson. Missionsinsamling. 
Församlingsmöte. Servering.       
        Grupp C 
kl 18-19 Samling till bön. 
 

31   Tor  kl 14.00  RPG i Pingstkyrkan. 
”Lapp-Lisas liv och sånger”. Bild, sång 
och musik med Inger och Torsten 
Unge.   

November 

2   Lör  kl  16.00   Alla Helgons Dag. 
”Ande Själ o Kropp” Joel Backman  
Undervisning. Servering.            
kl  18.00   Undervisning. Interaktion. 
 

3   Sön kl 11.00  Minnesgudstjänst. 
Joel Backman.  Musik: Håkan Persson. 
Servering.                    Grupp C 
kl 18-19 Samling till bön. 
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Välkommen    نرحبWelcome  

Forts. November 

Bibelstudium på svenska   
Varannan onsdag kl 18.30, jämna 
veckor 

Stickcafé 
Varannan onsdag kl 16.00, udda 
veckor 

Bibelstudium på spanska 
Varje tisdag kl 18.00 

Gudstjänst på spanska 
Varje fredag kl 18.00 

Bibelstudium på arabiska 
Varje torsdag kl 18.00 

Gudstjänst på arabiska 
Varje lördag kl 17.00 

Ungdomssamling ”Vuxentro” 
Varje onsdag kl 19.00—21.00 

 

10    Sön kl  18-19 Samling till bön. 
 
14 Tors kl 14.00 RPG i Elimkyr-
kan. ”Mitt liv blev ett äventyr”. 
Barnmorskan Gunilla Ek berättar. 
  
 

17 Sön  kl  11.00  Gudstjänst. Maher 
Zakaria. Team Anders.   
Servering.           Grupp D 
kl 18-19 Samling till bön 
 
21 Tors kl  18.30 Styrelse och 
församlingsråd 
 
24 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
Mauricio Campos. Team Håkan. Natt-
vard (Mauricio). Missionsinsamling. 
Församlingsmöte. Servering.     
    Grupp E  
kl 18-19 Samling till bön. 
 
28 Tor  kl  14.00  RPG i S:t Eskils-
kyrkan. ”För Kärlekens skull”. 
Gry spelar och berättar. 

December 
1 Sön  kl 11.00 Adventsguds-
tjänst. Joel Backman. Sång Djur-
gårdsskolans musikklass åk 5. 

Musik: K-E Magnusson. Servering.                
                                    Grupp E 

New Wine-konferens 
9 Lör   Seminarium i Kjula Baptist-
kyrka och Fristadskyrkan 
kl  19.00 Gudstjänst i Elimkyrkan. 
(enkel servering) 
 
10 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Rick 
och Cynthia Hayes. Musik: Birgitta 
Fryk. Servering               Grupp D 
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BIBELORDET 
Ty Guds rike består inte i ord utan i 
kraft. 1 Kor. 4:20 (Folkbibeln). 
 
Det är i ett särskilt sammanhang som 
aposteln Paulus har präglat detta ord 
med giltighet långt bortom den kon-
kreta situation, där det formulerades. 
 
När Paulus hade grundat församlingen 
i Korint, reste han vidare på nya upp-
drag. Församlingen utvecklades då på 
ett sätt, som aposteln inte hade önskat. 
Den splittrades i grupper kring olika 
ledare. Genom detta partiväsen höll 
församlingen på att återfalla i heden-
dom, eftersom den kristna tron var 
nära att förvandlas till en samling åsik-
ter, som man kunde diskutera i all 
oändlighet. Samtidigt fick de ledande 
tillfälle att skryta med sin vältalighet 
och filosofiska kunskap. Aposteln 
måste ställa frågan, om dessa kristna 
hade några gåvor, som de inte hade 
fått av Herren (1 Kor. 4:7). Sedan in-
bjuder Paulus sina läsare att följa ho-
nom, såsom han följer Kristus, i öd-
mjukhet och frihet från andlig och 
världslig storhet.  
                                                                                                                                                  
Det är i detta sammanhang som vi lä-
ser ordet om att Guds rike inte består i 
ord utan i kraft. Som farisé hade Pau-
lus kunnat säga, att Guds rike bestod i 
ord. Det var självklart för den fariseiska 
uppfattningen, att man måste skaffa 
sig kunskap om Guds vilja för att 
kunna omsätta den i praktiken.  Enligt 
detta sätt att se kommer Guds rike ge-

nom att människor gör Guds vilja. För 
den kristne aposteln är det uppenbart, 
att Guds rike inte kommer genom män-
niskors agerande utan genom Guds 
övernaturliga ingripande enligt Jesus-
ordet: Guds rike är invärtes i er. (Luk. 
17:21.) 
 
Genom Jesu försoningsdöd uppenba-
ras den Guds kraft, som skapar något 
nytt: förlåtelsens liv, som är centralt i 
det evangelium, som Paulus förkunnar. 
När Guds kraft får gripa in och om-
skapa, uppstår det något radikalt nytt i 
människan, något som inte fanns förut. 
Paulus vet, att han, som en gång hade 
förföljt Guds församling, är frälst av 
nåd. Han har upplevt den gudomliga 
kraften i sitt liv och ger några konkreta 
exempel på vad Guds kraft kan betyda 
i vardagslivet (1 Kor. 4:12 f.).  När 
aposteln blir hånad, välsignar han 
dem, som smädar honom. Om han blir 
förföljd, härdar han ut. Då han blir för-
talad, svarar han med vänliga ord. Pa-
uli exempel visar, att den som av hjär-
tat tar emot Guds förlåtelse, blir fri från 
hat och bitterhet och lär sig att förlåta.  
 
Därför kan Paulus mitt i alla svårighet-
er uppmana sina läsare: Gläd er i Her-
ren! (Fil. 3:1). Att av nåd få vara Guds 
barn och uppleva den gudomliga förlå-
telsen, det är något, som också fyller 
människan med en varaktig inre glädje. 

     
       

 Kerstin Ullerstad 

            Om förlåtelsen som kraftkälla. 
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Var ligger sjukhuskyrkan? 

Så börjar Lilian Bard sin skrift där 

hon berättar hur sjukhuskyrkan 

växte fram i södra Sverige på ini-

tiativ av ett antal frikyrkor på 1970 

- talet 

I Eskilstuna dröjde det till slutet av 

1986 innan man anställde den första 

frikyrkopastorn på det som idag 

heter Mälarsjukhuset. 

Jag var då med i den interrimsty-

relse som 

handlade 

ärendet. 

18 år se-

nare är 

jag den 

anställde 

sjukhus-

pastorn på 

MSE och 

får repre-

sentera 12 

försam-

lingars 

intention 

att erbjuda själavård på denna in-

stitution. 

Efter 9 år på sjukhuset i sjukhuskyr-

kan kan jag nu se tillbaka på en tid 

som både varit lärorik och givande.  
 

När kroppen eller själen går sönder 

– när livet hotas – förändras fokus i 

tillvaron. Då spelar det inte någon 

roll vilken samhällsposition man 

innehar eller vilka planer man har 

för framtiden – då söker människan 

hjälp i nöden. 

Samtalet med sjukhuspastor vid 

sjukbädden har ibland handlat om 

”varför” man  drabbats. Orsakssam-

bandet söks.  Blir kontakten långva-

rig har jag märkt att ett mått av öd-

mjukhet inför livet alltmer tagit 

plats. Man 

har förstått 

att männi-

skan, trots 

vetenskap 

och välfärds-

resurser inte 

är ”herre 

över livet” 

utan mer för-

valtare.  
 

Pastorn – vad 

händer med 

mig när jag 

dör? Vad tror du?  

Tyvärr har alltför många sparat 

denna fråga till den stund då den 

sjukvårdande personalen släckt 

hoppet om överlevnad.  Alla resur-

ser är uttömda som kan ge bättring. 

Forts —-> 

 

BESÖKET 
NÄRHETEN TILL ANDRA  

Håkan Persson avtackades efter gudstjäns-

ten i Elimkyrkan den 11 augusti.  

Foto: Tomas Petersson 
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forts —-> 

Ja, vad säger man?  Jag kan bara 

erbjuda det hopp som evangeliet 

presenterar och som var och en som 

vill får omfatta i tro. Några har un-

der min tid accepterat detta erbju-

dande. 

Trots att vi har många kyrkor i byg-

den där var och en kan ställa frågor 

om liv och död medan hälsan ännu 

råder så tar inte så många tillfället i 

akt. Då inser jag att det finns behov 

av en sjukhuskyrka.  
 

Till sist är jag tacksam för alla kon-

takter med människor jag haft un-

der dessa 9 år. Jag vill nämna den 

goda samverkan med sjukvårdsper-

sonalen som jag fått.  

Jag vill också tacka för all upp-

muntran från församlingarnas sida 

som kommit mig till del inte minst 

då jag gästat dessa och … 

…. mina medarbetare –

Lasarettsångarna – som så troget 

mött upp varje vecka vid sångstun-

derna. TACK.  

En bön om Guds välsignelse över 

dels den styrelse som handhar verk-

samheten  och  den som tar vid på 

sjukhuspastorsstolen – Miriam 

Holm - vill jag anbefalla. Sjukhus-

kyrkan – där den finns på MSE – är 

till välsignelse för många som vi 

sällan eller aldrig möter i våra kyr-

kor. 
Håkan Persson 

BESÖKET 
NÄRHETEN TILL ANDRA  

Vår församling präglas 
just nu av en framåtanda 

som vi är väldigt glada för. 

Många vill väldigt mycket 

och nya spännande saker 
händer hela tiden.  

 

Är du en av dem som just 
nu är fylld av idéer och 

initiativförmåga? Då vill 

vi såklart få del av dina 
tankar. För att hålla ord-

ning på allt som sker har 
vi följande ordning vad 

gäller nya idéer och ini-

tiativ i församlingen.  

 
Förslag gällande Byggnad, 

ekonomi & övriga struktu-

rella samt administrativa 
frågor lämnas till styrelsen 

eller dess ordförande Ker-

stin Nilsson. 
 

Alla verksamhetsrelate-
rade frågor lämnas till För-

samlingsrådet eller dess 

ordförande Joel Backman. 

 
Detta på grund av att vi 

som församlingsledning 

behöver en god överblick 
över helheten och kunna 

skapa delaktighet i hela 

församlingen.   

Härligt med initiativ!  
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 VARDAG & FEST 
SÅDANT SOM BERÖR  OCH  SKA FIRAS 

Rättelse 

I förra numret av Kontakt förekom en felaktig uppgift i reportaget 
från stickcaféet. Den som har lärt ut att göra väskor av tomma kaf-
fepaket är Lilian Andersson och ingen annan. 

BESÖKET 
NÄRHETEN TILL ANDRA  
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UTBLICKAR 
Idag, när jag skriver det här, har jag varit 

hemma lika många dagar som jag tillbring-

ade i Tanzania. Tiden i Afrika gick så fort, 

samtidigt som jag var med om ett helt liv. 

Under 90 dagar i Sverige har jag hunnit 
med tre olika extrajobb, tre veckors ledig-

het, en halsböld och blivit faster. Det känns 

som att jag vandrade på de gropiga, sling-

riga grusvägarna igår samtidigt som det var 

en evighet sedan jag lekte med de fantas-

tiska barnen på barnhemmet. Idag har jag 

två av mina nyfunna vänner på Facebook 

där vi kan dela bilder och livet trots att vi 

är så långt från varandra. Mama har en 

mejladress, så även vi kan ibland få höra 

hur det går och vad som händer i våra olika 

liv. 
Det finns så mycket jag saknar. Atmosfä-

ren, ljuden, värmen, människorna, levnads-

sättet… Att kliva av planet på Arlanda var 

som att kliva rakt in i en depression. Grått, 

trist och kallt. Vilka skillnader det finns! 

Inte bara det uppenbara – vädret. Jag sak-

nar människorna som alltid var glada. All-

tid tacksamma för det lilla. De älskar livet 

för vad det är, inte för vad 

det skulle kunna vara. So-

ciala, hjälpande, man sitter gärna i knä på 

varandra i bussen istället för att ockupera 

båda sätena och hoppas att ingen kommer i 

närheten. Det var aldrig någon som stres-

sade, ingen som klagade på vädret eller 
bråkade om småsaker. 

Men som ni förstår är inte Afrika himmel-

riket på jorden. Det finns mycket jag såg, 

var med om eller hörde som gör att jag 

alltid kommer vara tacksam över att ha 

blivit född och uppväxt i Sverige. Här 

finns sociala bidrag, en arbetsförmedling 

att gå till, gratis sjukvård, hjälp att få oav-

sett var i livet du befinner dig eller vad du 

gjort. I Tanzania betalar man också skatt, 

men pengarna går till regeringen och folket 

får klara sig själva. Har man inget jobb har 
man ingen inkomst. Ingen inkomst, ingen 

mat. Ingen mat, svält. 

Både Tanzania och Sverige är två fantas-

tiska land. Jag tänker inte ge upp mina 

rötter och min trygghet här för att flytta till 

Tanzania, men jag ska definitivt åka till-

baka. Träffa alla fantastiska människor jag 

lärt känna och fylla på tankarna om vad 

livet egentligen handlar om.  

Karolina Öhrvall 

Tanzania  -  Sverige 
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 ÅTERBLICKAR 
BROR-ERIK  SPEGLAR  VÅR  DÅTID    

För hundra år sedan eller närmare bestämt 

den 13 september 1913 avled baptistpredi-

kanten Gut-Olof Larsson, 67 år gammal, efter 

en svår förkylning. Ett liktåg företogs genom 

staden som var större än man tidigare hade 
sett i mannaminne. Vad hade han gjort för 

Eskilstuna, som kunde medföra sådan hyll-

ning? Det skall vi söka svaret på. Hur såg 

samhället ut vid tiden för hans verksamhet 

här? Vi skall säga något därom. Men först vill 

jag berätta om varför jag drar fram honom 

just nu. 
 

Elimkyrkan förbereder 150-årsfirandet 

med prylmarknad och bok 

År 2016 fyller baptistförsamlingen i 

Eskilstuna 150 år. Förberedelserna är redan 

igång. Sålunda sitter en skrivarverkstad under 

ledning av Bror-Erik Ohlsson. De samlar 

material till en jubileumsbok och skriver. För 
att klara tryckningens kostnad anordnas bl.a. 

en prylmarknad, som äger rum lördagen den 

7 september. En av centralgestalterna i boken 

blir Gut-Olof Larsson. Låt oss återvända till 

honom!  
 

Gut-Olof  blir pastor i Eskilstuna baptist-

församling 

Som elev vid baptisternas utbildningsanstalt, 

Betelseminariet, kom Gut-Olof Larsson under 

ferierna till Eskilstuna för att hjälpa till. År 

1873 dyker han upp i handlingarna. Redan 

som betelseminarist  utsågs han till ordfö-

rande i församlingens ynglingaförening. För-
samlingen var nöjd med honom och kallade 

honom till föreståndare, vilken befattning han 

beträdde den 1 oktober 1875.  
 

Gut-Olof Larsson kunde ta det nya Elimka-

pellet i besittning år 1876. Det blev basen för 

honom  under så gott som hela hans verksam-

hetsperiod, som sträckte sig till år 1911, då 

han 65 år gammal blev pensionär. Han hade 

då fått uppleva invigning av den  stora Elim-
kyrkan året förut. Den nya kyrkbyggnaden 

behövdes för den rent otroliga tillväxt på 

medlemmar under hans tid: Från knappa 100 

år 1873 till närmare 800 år 1910. 
 

Nycklarna till Gut-Olof Larssons fram-

gång 

Vid läsning av notiser om honom, inte minst 

av hans efterträdare Hjalmar Danielson, fram-

går följande omdömen om Gut-Olof: Han 

talade enkelt så att alla begrep vad han sade. 

Vidare predikade han så engagerat att alla 

lyssnade på honom. Dessutom hade han en 

förmåga att få ungdomarna med sig. 

Inemot tusen personer – de flesta var ungdo-
mar –  hade tagit till sig av hans budskap och 

låtit sig döpas av honom. 
 

Vi skall inte glömma en viktig komponent: 

Den stora samhällsomdaningen och befolk-

ningstillväxten på hans tid, som bland annat 

innebar en utveckling från smedernas hant-

verk till fabrikörernas massproduktion. Till 

fabrikerna sökte sig tusentals ungdomar från 

kringliggande landsbygd. De rycktes upp från 

sina rötter. I sin rotlöshet fann många en 

fristad i Elimkapellet. Där stod pastor Gut-

Olof Larsson och tog välvilligt emot dem. 
 

Bror-Erik Ohlsson.   
 

Anm.: Deltagare i ovannämnda skrivarverkstad är 
Monica Andersson, Kerstin Gustafsson, Bror-Erik 
och Gun-Britt Ohlsson samt Maria Öhrvall. 

Baptistpredikanten som döpte tusen personer 
—ett hundraårsminne av Gut-Olof Larsson 



16  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILL DU TALA  
MED NÅGON? 

I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats.  

Vi arbetar under tystnadslöfte. 

Tag kontakt med någon i själavårdgruppen: 
 

 Inga Lisa och Gunnar Svedberg             016-12 32 74 
   
Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen. 

  Kontakt utges av Elimkyrkans  

  Baptistförsamling i Eskilstuna 
 
               Ansvarig utgivare: 

  Tomas Petersson   016-42 59 74  

  tomas.tp@glocalnet.net 
                Redaktion: 
  Suzan Östman Bäckman 

  Conny Bäckman 
  Bror-Erik Ohlsson    
  Thord Polhage 

  Rolf  Sundström         
  Ulf  Sandholm 
  Maria Öhrvall  

 

   

Tipsa oss gärna vad vi ska    
skriva om,  
             skicka det till:  
 
rolf-sundstrom@tele2.se eller 
till någon annan i redaktionen. 
 
Material för införande bör vi ha i   
god tid innan manusstop,      
det skickas till: 
t.k.polhage@telia.com 
 

  
 
 
       Nästa nummer: 
   
Nr   Period         Manusstopp    
   
vinter    dec.—febr.    10 nov 

Elimkyrkan 
Nygatan 25 
632 20 Eskilstuna 
Församlingens pg: 169975-0 
Ungdomsrådets pg: 36 83 02-6 
Tel. köket  016-13 02 98  
  
 
 

Pastor:                           Joel Backman  016-12 69 70 alt. 0705-62 69 70  
       joel@elimkyrkan.com                                                                                               
Pastor, spansktalande: Mauricio Campos 016-14 49 43 mauricio_60@hotmail.com 
Ordförande:    Kerstin Nilsson  016-42 35 56      kerstine.nilsson@telia.com 
Kassör:    Miriam Parsmo  016-262 55  m@parsmo.org 
     

 

www.elimkyrkan.com  
  


