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ETT STORT OCH VARMT TACK 

till Bill och alla frivilliga medarbetare som lyft Elimkyrkans framsida till 

något vackert och blomstrande. Något som tydligt visar på en blick för 

det estetiska, en arbetsvillighet och en glädje. En framsida som ger varje 

förbipasserande en nyfikenhet och ett välkomnande som sträcker sig 

ända in!  

 

Foto: Krister Nilsson 



KONTOR 

Med framtiden i ryggen 

När Herrens tjänare Mose var död, sa Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare: ”Min 
tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land 
som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag 
lovade Mose.” Josua 1:1-3 
 
Det är en brytningspunkt i Israel. Den starke ledaren Mose som en gång hade lett folket ut 
ur slaveriet och tagit ut riktningen mot det förlovade landet är nu död. Josua, en av hans 
tjänare, ska nu axla hans ansvar och fullborda den vision som Mose fått som en 
uppenbarelse av Gud, att leda folket in i det förlovade landet. ”Min tjänare Mose är död” 
inleder Gud sitt samtal med Josua. En viktig markering från Gud för att Josua är inte Mose 
och genom denna enkla förkunnelse löser också Gud honom från pressen att vara det. Det 
är ett nytt ledarskap som tar form med nya idéer och nya perspektiv men med samma 
vision och uppdrag. För även om Mose är död så är inte den vision han hade död eller det 
uppdrag han fick avslutat utan det är överfört till Josua. Gud markerar även detta när han 
säger att ”Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose.” Löftena till 

Mose är nu överförda till Josua och hans vision är densamma som Moses nämligen att 
föra folket in det förlovade landet som flödar av mjölk och honung. 
 
När vi i Elimkyrkan står vid kanten av vårt 150 års firande är det inte svårt att tänka sig 
några paralleller mellan den brytningstid Israel hade och den vi står i. De ledare som en 
gång byggde upp församlingen och lade ut visionen för vad vi skulle vara är inte längre 
med oss. De har avslutat sitt lopp och lämnat över stafettpinnen. Till vem? Till oss!  
Det är vi, du och jag, som ska ta och leda församlingen vidare in i framtiden. Men här finns 
en till spännande parallell, vi styr mot framtid redan förutsagd. När Josua tog över var 
riktningen redan utstakad och framtiden säkrad. Han skulle till det samma förlovade land 
som Mose hade tagit ut riktningen mot långt innan. Även om hans ledarskap var 
annorlunda och han person inte den samma som Mose var uppgiften något de delade. Så 
är det också för oss. Även om vi inte är likadana som de som vandrat före oss, vårt 
ledarskap och vår personlighet kan vara av en annan sort, så är visionen fortfarande den 
samma. Det har alltid handlat om och handlar fortfarande om att sprida evangelium, det 
glada budskapet, om Jesus till vår stad. Vi kanske gör det på vårt sätt och med våra 
metoder men vi har samma syfte. Vår framtid är utstakad av de som har gått före och av 
de löften som Gud har gett oss och vår framtid är ljus! Elimkyrkan har också sitt förlovade 
land att inta och vi kommer att göra det. Det gäller för oss att våga ta den stafettpinne som 
lämnats med oss och löpa på vårt eget sätt men mot samma mål som de som gått före. 
Gud ger även ett löfte till Josua som jag tror gäller även oss och som ger oss hopp och 
mod i vårt uppdrag ”Så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig.” 
 
Var välsignad! 

Joel Backman 

Pastor & Föreståndare  
Elimkyrkan    

 

 



KONTEXT

Om vårt evighetshopp  

 
”Sedan fick jag se en stor skara, som 
ingen kunde räkna, en skara ur alla 
folkslag och stammar och folk och 
tungomål, stå inför tronen och inför 
Lammet; och de var klädda i vita, fotsida 
kläder och hade palmer i sina händer.” 
Uppenbarelseboken 7:9. (Kyrkobibeln 
1917.) 
 
Johannes, som kallar sig Jesu Kristi 
tjänare, beskriver en av sina visioner 
från den tid, då han var förvisad till ön 
Patmos. På Kristi uppdrag förmedlar han 
det som i Upp. 1:3 kallas en profetia, där 
varje ord har en djup mening. 
 
Nyckelordet i den citerade versen är ”en 
stor skara”. Det handlar om framtiden, 
men när Nya testamentet talar om 
fulländningens tid, går tanken samtidigt 
till början, till skapelsen. Slutmålet 
innebär ett upprättande och en 
fullkomning av skapelsen. I 
uppräkningen av folkslag, stammar, folk 
och språk antyds, att Skaparens mening 
med skapelsen är en ofattbar rikedom. I 
skapelsen finns det inte två varelser, 
som är varandra absolut lika. Guds 
skapelse har ingen plats för likriktning, 
utan allt vittnar om mångfald och olikhet; 
varje individ är absolut unik. Det är inte 
heller ett visst folk, som är det ideala, 
och som de andra ska omformas till 
likhet med, utan vart och ett har sitt 
värde. 
 
Nya testamentets utsagor har inte bara 
skapelsen som bakgrund, utan också 
läran om det fördärv, som drabbade 
skapelsen genom mänsklighetens 

syndafall. När individer och grupper 
förlorar gemenskapen med Gud, mister 
de också kontakten med varandra. Den 
ena gruppen vill hävda sig själv genom 
att utrota den andra eller genom att 
tvinga den andra att omforma sig och 
inordna sig i den dominerande gruppens 
mönster. I stället för den av Skaparen 
givna gemenskapen mellan dem som är 
olika, kommer splittring, strävan efter 
likriktning och enformighet. 
 
Bakom varje ord i Nya testamentet står 
också Evangeliet om frälsningen. Gud 
överger inte den mänsklighet, som har 
vänt sig bort från Honom. Han älskar 
fortfarande vart och ett av sina förlorade 
barn. På korset har Herren burit allt det 
lidande, som har kommit genom 
splittring och hat. När Jesus dog på 
korset, segrade den gudomliga kärlek, 
som vill samla den splittrade 
mänskligheten till en gemenskap. 
Johannes ser i sin vision Kristi slutliga 
seger: den stora skaran, som står inför 
Guds tron och inför Kristus, Lammet, 
som genom sitt kors har återfört hela 
skapelsen till Gud. Den av synden 
orsakade splittringen är upphävd; 
främlingskapet finns inte mer. 
 
Johannes berättelse är skriven för var 
och en, som vill ta del av den, eftersom 
ingen är utestängd från Kristus och Hans 
Ord. Bilden av den stora skaran inför 
Guds tron förmedlar tröst och hopp inför 
evigheten. Tankarna går osökt till Jesu 
avskedstal: ”I världen lider ni betryck; 
men var vid gott mod, jag har övervunnit 
världen.” (Joh. 16:33.) 
 

Kerstin Ullerstad 

 

 

 

 

 



KONSTRUKTION 

Grillkvällar i Elimkyrkans trädgård 

Under sommaren som gått har Elimkyrkan vågat prova lite nytt, med gott resultat – 

Grillkvällar i trädgården! 

Med start den 1a juli har den fina grillen i vår trädgård varit använd varje onsdagskväll och 

fram till avslutningen den 12 augusti var det endast en grillkväll som ställdes in pga regn! 

Ett bra upplägg med grillning av medhavd matsäck, enkel gemenskap och en kort andakt 

lockade mellan 15 och 30 deltagare vid varje tillfälle. Många har deltagit flera gånger och 

glädjande är att flera deltagare från vintern och vårens språkkafé hittade till våra 

grillkvällar. Jag önskar bara att ännu fler församlingsmedlemmar skulle ha hittat till dessa 

tillfällen då chansen fanns att träffa gamla och nya vänner på ett avslappnat sätt. Men den 

möjligheten finns ju alltid – om man vill. 

Återkommer grillkvällarna nästa sommar kan ni i alla fall räkna med att träffa mig där! 

                                                                                        Stefan Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPPTAKT: BARVA 

 

Söndagen 23 Augusti arrangerades en samlingssöndag vid Barva bygdegård. En dag av 
gemenskap med Elimförsamlingen där cirka 100 personer av mer än 10 nationaliteter 
umgicks. Barn, ungdom, medelålders och äldre deltog i sång, musik, gudstjänst, mat, lekar 
och samtal. Vi fick också en fin stund med bönekorgen ute i det fria. Ett mycket bra 
arrangemang som gav bland annat samhörighet, energi, lugn, inspiration och fina stunder 
av samtal.  

 

 

 

 



KONTRAST 

EU-migranternas situation 

När jag fick frågan att skriva i Kontakt om EU-migranterna var min första tanke att säga nej, för vad 
vet jag. Så tänkte jag ett varv till och insåg att det ju är en bra chans att få dela med mig av det jag 
ändå vet. 
 
Mitt eget engagemang började med att jag försökte prata med de EU-migranter jag träffade 
utanför affärer och i andra sammanhang. Genom att skriva ner frågor och även ta hjälp av 
personer som kunde deras språk, fick jag veta lite om deras behov, situation här och i hemlandet. 
När kylan kom kändes det förskräckligt att de skulle sova ute och i december kontaktade jag 
pastorn i Fristadskyrkan och undrade om de hade möjlighet att låta några EU-migranter sova i 
kyrkan under vintern. Efter att han talat med sin församling, kom ett glädjebesked och i januari tog 
vi emot de första fem emigranterna. Då hade jag och Anna Kock från Fristadskyrkan också fått 
kontakt med en grupp människor i Eskilstuna som engagerat sig för romerna och fått veta att det 
fanns EU-migranter som bodde i privata hem, garage, församlingshem, i en annan frikyrka, under 
broar och i bilar. På några dagar hade vi 18 sovande människor i kyrkan och tvingades tyvärr säga 
nej till flera på grund av brandsäkerheten. Vi tiggde sängar, madrasser, sängkläder och samlade 
ihop hygienartiklar, kläder och annat våra nyvunna vänner behövde. Det gick bra, men vi behövde 
folk som kunde öppna och ta emot på kvällarna och någon som kunde sova över. Ibland trodde vi, 
att vi måste hålla stängt i brist på folk, men det löste sig alltid. Någon gång i veckan bjöd finska 
romer och några invandrare på mat, men för övrigt lagade EU-migranterna sin egen mat. Några 
kvällar hölls sånggudstjänst speciellt för romerna, vilket många uppskattade.  
 
Under den här tiden arbetade en grupp människor med att organisera arbetet med att hjälpa EU-
migranterna och i februari bildades föreningen ”En bättre chans.” Det blev många möten med 
politiker och kommunens integrationsstrateg i hopp om att få stöd i arbetet, men tyvärr ansåg man 
sig inte ha något ansvar för EU-migranterna. Vi frivilliga jobbade och jobbar vidare med att stötta 
våra vänner på olika sätt, vilket kan gälla sjukvård, tandvård, besök på arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, polis, insamling av kläder, utrustning vid hemresor m.m. Föreningen har under 
våren bjudit in EU-migranterna till filmvisning, informationsmöten, samtalsträffar och 
behovsinventering. Tillsammans med Johannesbergs församling ordnades ett fantastiskt 
påskfirande till romernas påsk som innebar gudstjänst, mat, lekar och fin samvaro. Den samlingen 
betydde mycket för både svenskar och romer och nu planeras en fest innan jul, också den ute i 
Johanneberg. I början av november i år åker en grupp svenskar till Rumänien och besöker romer 
man lärt känna i Eskilstuna och förhoppningen är att kunna filma och dela med sig av erfarenhet 
och kunskap till Intresserade. En insamling pågår för att skicka med sådant man vet att det finns 
behov av. Under våren och sommaren har de flesta EU-migranter sovit ute i regn och rusk. Några 
få har tillgång till bil, men de andra har sovit under bar himmel och lagat mat under primitiva 
förhållanden. På flera ställen har de blivit avhysta och några byter sovplats varje natt. Bristen på 
toalett och tvättmöjligheter är svår. Man kan undra varför de utsätter sig för detta, men de få 
hundralappar de i bästa fall får in per dag, gör stor skillnad för familjen och barnen i hemlandet. De 
får råd till sjukvård och operationer som de måste betala själva. Kanske får de råd att förbättra sina 
hus eller skjul och kan skaffa en bra kamin och bränsle. Några av de jag lärt känna mest har varit 
här några månader och samlat in pengar till akut sjukvård och sedan stannat kvar hemma när de 
lyckats. Många tillhör samma familj, släkt, så ofta finns någon kvar. I höst finns hopp om att få 
tillgång till en lokal där föreningen kan ha sina möten, studiecirklar, café och andra träffar med EU- 
migranterna. Det ska finnas möjlighet att laga mat, duscha och tvätta kläder. Vi hoppas också att 



det ska finnas lagerutrymme för de mest akuta behov som uppstår. Tyvärr löser det inte behovet 
av sovplatser inomhus när kylan kommer och vi har ännu ingen lösning, även om några eventuellt 
kan få sova i ett tilltänkt härbärge. Föreningen har fått antydningar om tak över huvudet till EU-
migranterna flera gånger under året, men det har inte blivit så. Även nu litar man från olika håll i 
kommunen på att kyrkor och föreningar ställer upp. Många sätter också sitt hopp till den blivande 
Stadsmissionen, men det är tveksamt vad deras uppgift blir i detta sammanhang. Några kyrkor som 
höll öppet i vintras klarar inte av att hålla öppet igen, så behovet av nya sovplatser är stort. Under 
vintern och våren var det ungefär 60 EU-migranter i Eskilstuna och nu i sommar drygt 20.  
 
Föreningen en bättre chans jobbar oförtutet vidare och planerar en mängd aktiviteter i höst, för 
både svenskar och EU-migranter. De flesta EU-migranter i Eskilstuna är romer från Rumänien och 
här följer några exempel på kommande aktiviteter: föreläsningar om Rumänien, stadslöshet, 
romernas historia, sex och samlevnad, nätverksträffar med andra EU-migrant föreningar, 
matlagningsträffas filmvisningar, datakunskap, fest i Johanneberg, sortering av kläder, utdelning av 
kläder, insamling till romer i Rumänien.  
 
Själv är jag väldigt glad för att något lite fått lära känna några av våra EU-migranter i Eskilstuna, 
även alla engagerade, kämpande Eskilstuna bor, som jag säkert aldrig träffat om jag inte engagerat 
mig för romerna. Som de flesta har jag känt det svårt att möta dem som har det svårt. Det är svårt 
att möta dem som ber om hjälp framför våra affärer. Nu och då har jag också möts av 
kommentarer som att ”vi ska inte ge dem pengar här det är hemlandets sak”. Jag håller med om 
att till exempel Rumänien har ansvar för sina medborgare men hittills har det inte gällt romerna. 
Det är fortfarande förtryckta och regeringen har inte tagit emot de EU-pengar som är avsatta till 
att bygga bostäder och förbättra förutsättningarna för de sämst ställda i landet. Ryktet och 
föreställningar om romer finns både i Sverige och i Rumänien. De vill inte arbeta, de ljuger, 
tiggeriet är organiserat, de stjäl, är kriminella och låter inte sina barn gå i skolan. De gäller kanske 
några få, men de flesta jag träffat är trevliga, snälla, generösa, arbetsvilliga romer, som inget hellre 
vill än att få ett arbete, skapa ett bättre liv för sin familj och sina barn. Jag har träffat mammor som 
längtar så förtvivlat efter sina barn och vill kunna leva tillsammans med dem i Rumänien. Så medan 
vi väntar på att Rumänien tar sitt ansvar för alla sina invånare och ger alla samma rättigheter, låter 
jag inte bli att lägga en slant i muggen utanför affären, pratar något lite, ger och får en kram ibland. 
Jag vill tro att dessa EU-migranter som blir så förnedrade, har fått de styrande att inse att något 
måste göras på hemmaplan och att andra länders påtryckning skall ge resultat.  
 
När jag läste en bok om romers historia ändå från att de gav sig iväg från Indien i början av 1300-
talet och till idag och såg att slavhandel med romer i Rumänien noterades 1385 kan jag ana hur 
länge de varit förtryckta. Först 1864 upphävdes slaveriet där. Till Sverige kom de första Romerna 
1512. År 1914 infördes en lag där romer förbjöds att invandra till Sverige och först 1954 upphävdes 
den. Massor med olika särbehandlingar av romer har skett genom åren i världen och ett av de 
värsta skedde när Nazisterna berövade romer och Judar deras medborgerliga rättigheter 1935 och 
år 1942 då Himmler utfärdade en slutlig deportationsorder för alla romer och åren efter då 
tusentals transporterades till Auschwitz och gasades ihjäl. Ända till 2009 då boken om romernas 
historia skrevs, förekom diskriminering av romer i många länder och görs så fortfarande. Det måste 
vara svårt att resa sig ur denna långvariga förnedring och fördömelse och kanske är det detta arv 
som gör att man står ut med skammen att tigga. För svårt är det och skäms gör de och vem av oss 
skulle klara av att leva det liv de lever. Jag tänker –det kunde vara jag.  
 

Margot Magnusson 



KONTINENTALT 

Klockan 01.42 den 21 februari går 
brandlarmet, kollar ut i trapphallen - allt 
lugnt. Larmet tystnar. Går och lägger mig 
igen. 01.55 går larmet igen - bäst att 
kolla igen. Då ser jag glödande flagor 
regnande utanför fönstret! På med lite 
kläder och ut! Brandtrappa och 43 
våningar ner och ut på gatan i säkerhet! 
Tack gode Gud att jag bor i den nedre 
delen av huset. Ett dygn av ovisshet 
väntar... har min lägenhet brunnit, 
rökskadats, vattenskadats? Pass, ID-
kort, kontokort, möbler?  Efter knappt ett 
dygn får jag komma och inspektera min 
lägenhet... med nervösa steg och darrig 
hand sätter jag nyckeln I låset och vrider 
om, dörren glider upp och jag kikar 
oroligt in - INGET ÄR SKADAT! Tack 
gode Gud IGEN! Jag får veta att mina 
grannars lägenheter på båda sidor har 
fått skador mer eller mindre. Även några 
våningar längre upp har det varit kraftig 
brand men jag har skonats! Det ar bra 
att ha den högste på sin sida! 
  
Nu har livet efter branden återgått till det 
normala igen. Vad är det normala här i 
Dubai? Från början en liten fiskeby som 
på senaste 30 åren satsat på att locka 
västerländska företag att etablera. En 
otroligt framgångsrik satsning och 
staden har expanderat I rasande takt 
och med detta blivit en världsstad med 
en plastkultur d v s en kultur av 
konsumtion, party, vilket formar en 
konstig kultur utan historia med stora 
klyftor mellan olika grupper. Medan den 
lokala kulturen är stark muslimsk diktatur 
med dess traditioner. Även fast islam är 
starkt rådande är Dubai mycket liberalt i 

jämförelse med grannen Saudi Arabien. 
Här tillåts dekadens och andra religioner, 
vilket är konstigt men vad gör man inte 
för att tjäna pengar?  
  
Religionen är allestädes närvarande här. 
Det finns många stadsdelsmoskéer och 
muslimerna är flitiga utövare av sin tro 
och religion. I och med att det finns så 
många gästarbetare I Dubai finns det 
stora grupper av andra trosinriktningar 
och religioner här. Budister, hinduer och 
kristna samsas sida vid sida och det är, 
på ytan, inga stridigheter mellan de 
troende. Att diskutera religion och kultur 
med muslimer och andra troende är en 
del av vardagen. Det finns en stor 
öppenhet att diskutera och utforska 
andras trosinriktningar och religion vilket 
är mycket intressant for mig som Europé 
men också som svensk. Här är det helg 
på fredag och lördag där fredagen är 
den viktigaste dagen i och med 
fredagsbönen. Då står mycket av de 
statligt styrda verksamheterna stilla 
såsom metro och spårvagnar fram till två 
på eftermiddagen.  
  
Överallt i Dubai finns det möjlighet för 
muslimen att utöva sin tro. I moskéer, 
allmänna parker, köpcentra, på 
arbetsplatser, i alla officiella myndigheter 
och muslimerna utöver verkligen sin 
religion. På min arbetsplats finns det 
också bönerum där de troende går och 
ber under arbetstid. Inget eller ingen kan 
stoppa bönen. När jag här om dagen 
hade varit ut och motionerat och var i 
omklädningsrummet var det dags för 
bön, då lade ett antal av muslimerna 
sina handdukar på golvet och vände sig 
mot Mekka och bad eller att de stannar 
sina bilar vid vägkanten och rullar ut sin 
bönematta och ber, inget konstigt med 
det.  
  
Att diskutera religion eller sin tro är en 
naturlig del i vardagen. På min 

Av Anders Eklund 



arbetsplats är det ungefär hälften 
muslimer och hälften kristna. Tidigare 
hade jag en muslimsk kollega som gärna 
ville diskutera med mig och ville 
omvända mig till muslim. Det var 
intressant att diskutera med honom och 
han var mycket klar över skillnaderna i 
vår respektive tro. Hela tiden var 
diskussionen respektfull vilket vi båda 
uppskattade. Annars ute på gator och 
torg pågår inget missionerade varken för 
islam eller någon annan religion, dels på 
grund av att det är förbjudet att 
missionera andra religioner än islam 
men inte heller islam.  
  
Generellt anser muslimer att icke 
muslimer är otrogna och förtappade. De 
ska konverteras eller dö. En viktig sak att 
nämna är att muslimer respekterar 
kristna på det viset att vi faktiskt har 
samma Gud men att kristna tror på tre 
gudar... de förstår inte treenigheten... en 
sak som de inte respekterar är att vissa 
kristna inte tar sin tro på allvar. Att inte 
göra det är närmast en dödssynd. De är 
mycket angelägna om att diskutera och 
argumentera trosfrågor. Men det finns 
många muslimer som bara är muslimer 
på pappret precis som många kristna är. 
Det som inte är tillåtet för en kristen är 
att evangelisera. Däremot kan man ge 
eller tipsa om bibeln om muslimen själv 
frågar.  
  
Hur bevarar man sin själ i detta 
muslimska land där det är Sharia lagar 
som styr och där lyxkonsumtion och 

partaj står överst på listan för 
lokalbefolkningen och européer? För 
arbetarna är det mest arbete som gäller 
och som tjänar en 30-del av vad 
européer tjänar.  Hur ställer man sig till 
detta förhållande?  Dessa tre grupper 
blandar sig inte med varandra vad gäller 
vad man gör på fritiden. Det finns ett 
undantag och det är i kyrkan, Fellowship, 
där åtminstone de olika grupperna av 
gästarbetare träffas och firar gudstjänst.  
Fellowship of the Emirates ar en icke 
samfundsknuten kyrka som har 3 
gudstjänster varje fredag, hemgrupper, 
barn- o ungdomsgrupper, 
bibelstudiesamlingar, föreläsningar om t 
ex Ramadan. 
Jag brukar besöka kyrkan på fredagarna 
tillsammans med ca 2000 andra. Här 
träffar jag troende från hela världen, ur 
alla samhällsskikt. Gudstjänsten börjar 
med ca 20 minuters lovsång följt av 
information. Därefter börjar 
predikan/undervisningen som är ca 25-
30 minuter lång. Ofta är det ett tema 
över flera fredagar. Efter detta följer "my 
story" vilket är vittnesbörd i samtalsform 
av någon medlem. Gudstjänsten 
avslutas med en lovsång och en gång i 
månaden nattvard. Själv har jag tänkt att 
gå med i en hemgrupp vid tillfälle.  
Det finns många kyrkor i Dubai, eller 
social clubs, dit många går varje vecka. 
Den största kristna kyrkan är naturligt 
Anglikaner i och med det brittiska 
inflytandet historiskt men även ortodoxa, 
katolska och protestantiska kyrkan är 
representerade.  Svenska kyrkan är en 
god bevarare av svenska traditioner och 
fungerar också som en social knutpunkt. 
Prästparen är mycket trevliga och är 
måna om att hålla kontakten med de 
skandinaver som finns i Dubai. Jag har 
varit där och firat Jul, Valborg och 
Midsommar. Mycket trevligt! Kul att 
knyta nya kontakter med Skandinaver 
som varit där längre eller kortare tid med 
de erfarenheter de bär med sig. En viktig 
del för sin identitet som svensk och 
kontakten med Sverige men även som 
kyrka. Det är högmässa varje lördag och 
har den svenska ritualen.   



  
I skrivande stund är det några dagar 
efter midsommar med temperetur runt 
45gr. Det är så varmt att man inte är ute 
något nämnvärt. Jag går mellan bilen 
och jobbet och affären. Eftersom det är 

Ramadan är det förbjudet att dricka 
vatten offentligt så det blir inga långa 
promenader direkt.  Nu ska jag ut och 
äta Iftar, d v s middag efter mörkrets 
inbrott och kvällsbönen. Godmiddag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSAMLINGENS EKONOMI 

En kort information från församlingens ekonomiråd!  
 
Hoppas din sommar varit bra på många sätt. Vädret kan vi naturligtvis diskutera i det 
oändliga, dock utan att vara nöjda. För varmt, för kallt, för mycket regn, för lite regn. Ja, så 
kan vi hålla på länge, utan att för den skull bli överens. 
 
Församlingens ekonomi har inte haft en bra sommar. Eller mer korrekt uttryckt: ditt och 

mitt offrande till församlingens kassor har inte varit bra. Normalt brukar vårt givande till 
församlingen minska något under sommarmånaderna, men det är länge sedan det var så 
illa som det varit sommaren 2015. Just nu ligger vi back i förhållande med budget med ett 
belopp som motsvarar ca en halv månad, i runda tal 35.000:-. Vi ligger efter även med 
missionsinsamlingen.  
 
Vår budget var från början underbalanserad, varför det är viktigt att vi försöker hålla budget 
på insamlingssidan. Nu har vi hösten på oss att försöka räta upp detta. Det är alls ingen 
omöjlighet om vi var och en rannsakar oss själva vad vi är beredda, utifrån vår egen 
förutsättning och förmåga, att avstå ekonomiskt till förmån för församlingen. Låt oss hjälpas 
åt! 

 

 

Jag arbetar for Volvo Middle East I Dubai som 
lagerchef sedan 1 november  2014.  
Mitt ansvar ar den dagliga driften av att 
leverera reservdelar till kunder I mellanöstern, 
Forenade Arabemiraten, Saudi Arabien, Oman, 
Yemen, Bahrain, Kuwait, Qatar, Irak, 
Jordanien, Syrien,  Egypten, Etiopien. 
Varumärken ar Volvo trucks, Renault trucks, 
UD trucks, Mack trucks, Volvo CE. 
Vi är nio svenskar totalt som arbetar har varav 
en ar platschef och sex inom markand, en med 
kursverksamheten och sedan jag som 
lagerchef. 
Jag har ansvar for 24 lagerarbetare som 
kommer från lite olika länder, Indien, Pakistan, 
Bangladesh, Nepal, Uganda, Kenya, Nigeria 
och Filipinerna. 
I Dubai bor jag i en trea i Marinan, där många 
västerlänningar bor. Denna stadsdel har enbart 
skyskrapor och jag bor på 43:e våningen av 86 
i Torch Tower. 
Sprak att kommunicera på: 'Bad English' 

 



                           Gudstjänst Bibelstudium 

 Svenska            Söndagar kl 11:00 Onsdagar udda veckor kl 19:00  

 Spanska Fredagar kl 18:00 Tisdagar kl 18:00 

 Arabiska Lördagar kl 17:00 Torsdagar kl 18:00 

 

Stickcafé             Onsdagar udda veckor kl 15:00  

Språkcafé             Onsdagar kl 14:00-16:00 

Bön  Tisdagar kl 10:00-11:00 

Vuxentro   Onsdagar 19:00-21:00 
 

KONTINUITET 

OKTOBER 

 
1 TORSDAG 14:00 RPG Pingstkyrkan 

   Glöm inte bort att änglarna finns 

   Musik: Dan & Vivian Eclund    

1 TORSDAG  18:30 Församlingsråd och styrelsemöte 

4 SÖNDAG  11:00 Gudstjänst: Erik Lindberg  F  

   Musik: Anna Backman Bister  

4 SÖNDAG 16:00 Amazing Grace 

11 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst: Utväljande Nåd Joel Backman   J 

   Musik: Karp/Hedlund 

   Nattvard (Giovanni), Församlingsmöte. 

   Tacksägelsedagen. Kollekt till Equmeniakyrkan. 

15 TORSDAG 14:00 RPG Stormöte i Elimkyrkan 

   Marina Bratterud & Daniel Viklund 

15 TORSDAG 18:30 Omsorgsgruppsledarträff 

18 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst: Maher Zakaria J 

   Musik: Erik Lindberg 



18 SÖNDAG  18:00 Internationell Gudstjänst på engelska 

25 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst: Joel Backman   Grupp G 

   Musik: Blandade inslag Organist: Birgitta Fryk G 

   Missionsinsamling.  

29 TORSDAG  14:00 RPG i S:t Eskilskyrkan 

   Världen heter icke våld, Martin Luther King 

   Tänkvärda ord av Aarno Lindroos 

31 LÖRDAG 11:00 ALLA HELGONS DAG  

   Minnesgudstjänst:  Joel Backman 

NOVEMBER 

1 SÖNDAG 18:00 Bön & Lovsång G   Grupp G 

5  TORSDAG 18:30 Församlingsråd och Styrelsemöte 

8 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst: Utrustande Nåd Joel Backman H 

   Musik: Erik Lindberg 

   Nattvard (Maria H) 

8 SÖNDAG 16:00 Amazing Grace 

12 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan 

   Musikterapeut Birgitta Andersson 

   Sångens betydelse för glädjen i livet 

12 TORSDAG 18:30 Hemgruppsledarträff 

15 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst: Bengt-Göran Backman H 

   Musik: Inga Lill Forsén  

   Organist: Karl-Erik Magnusson 

   Församlingsmöte 

22 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst: Karl-Erik Magnusson I 

   Organist: Barbro Hedlund 



22 SÖNDAG 18:00 Internationell Gudstjänst på engelska 

26 TORSDAG 14:00 RPG i S:t Eskilskyrkan 

   Kryssning från Vancouver Canada till Alaska 

   Bildspel av Alf Borgström 

29 SÖNDAG 11:00 FÖRSTA ADVENT 

   Gudstjänst: Joel Backman I 

   Organist: Birgitta Fryk. Missionsinsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



KONTUR 

BG leddes steg för steg 

Det fanns nästan inga kristna alls i 

Bengt-Göran ”BG” Backmans närhet 

under hans barndom och ungdomsår 

i Småland på 1950- och 60-talen. Men 

det blev ändå genom de enda kristna 

släktingarna som han så småningom 

hittade in på den kristna vägen. 

Kontakt fick ett samtal med BG en 

varm sensommardag, när han 

befinner sig i skarven mellan att snart 

avsluta perioden som tillförordnad 

pastor i Elimkyrkan och att tillträda 

tjänsten som skolpastor i Eskilstuna. 

Stökig uppväxt 

– Jag har som sagt ingen kristen 
bakgrund och kände inga kristna trots att 
jag växte upp i det mest kristna 
landskapet i Sverige, inleder BG sin 
berättelse. Vår familj umgicks inte i de 
kretsarna. Den enda kristna traditionen 
vi hade var att vi gick i julottan när vi 
firade jul hos morfar. Mamma lärde mig 
barnabönen, men när jag frågade om 
Gud fanns, kunde hon inte svara. När 
jag var i 13 – 14-årsåldern skildes mina 
föräldrar och i den åldern började jag 
också fundera över varför jag fanns till 
och meningen med livet, men jag hade 
ingen att ta upp frågorna med. Jag hade 
kompisar men de ledde mig åt andra 
håll. 

När BG var i femtonårsåldern började 
han få myndigheternas ögon på sig. 
– Jag hade börjat med droger och fick så 
småningom också en övervakare. Efter 
några år började situationen i Nybro, där 
jag då bodde, kännas ohållbar och 
samhället började undersöka 
möjligheten för mig att byta miljö. 
 
Då hade BG hunnit bli runt tjugo år och 
hade fått kontakt med de enda kristna 
som fanns i hans närhet, släktingar som 
bodde utanför Uppsala. De erbjöd sig att 
låta BG flytta in hos dem, och efter en 
hel del grubbel och tvekan tog han 
steget. 
 
– Nu mötte jag för första gången någon 
som var uttalat kristen, och min kusin 
blev den som knackade på i mitt liv med 
något helt nytt. Hon spelade gitarr och 
sjöng andliga visor och läsarsånger för 
mig, till exempel Som när ett barn 
kommer hem om kvällen. Att Gud kunde 
vara en far för mig var en ny tanke. 
 
BG:s sökande fortsatte, men han hade 
fortfarande drogproblem och det blev för 
tungt för släktingarna att ha honom 
inneboende.  
 
Vändpunkten 

Han fick ett nytt boende hos en familj, 
där mannen var sångledare i Uppsala 
pingstförsamling. BG började följa med 
till kyrkan, men det stod snart klart att 
han behövde hjälp med att komma från 
drogerna, så han fick en plats på 
Regnbågen, ett kollektiv som bedrev 
missbruksvård på kristen grund. Detta 
blev vändpunkten i BG:s liv och den 
slutgiltiga vägen in i den kristna miljön. 
 
– Jag flyttade in där våren 1973 och jag 
blev kvar i tio år, berättar BG. Jag kom 
ur mitt eget missbruk, och via 
Arbetsförmedlingen fick jag gå en ettårig 
utbildning till behandlingsassistent och 
var sedan anställd i drygt åtta år. Under 



den här tiden träffade jag Elisabeth, vi 
gifte oss och fick barn och som familj 
bodde vi vägg i vägg med Regnbågen. 
De som bodde på Regnbågen levde sina 
egna liv och hade kanske jobb eller 
studerade, men någon i personalen 
skulle alltid finnas till hands. 
 
Regnbågen var ett ekumeniskt projekt 
som alla kyrkor i Uppsala stod bakom. 
Profilen var tydligt kristen med bön varje 
dag och en fastedag i veckan. Arbetet 
var utåtriktat med uppsökande 
verksamhet, man pratade med folk på 
stan och bjöd in till öppet hus. Trots den 
kristna profilen fick man även komma in 
på skolorna och ge droginformation. 
Ibland åkte man ut på veckolånga 
turnéer och höll möten i kyrkor. 
 
Så småningom leddes BG:s väg mot 
pastorsbanan. Han lämnade Regnbågen 
1982 och arbetade en kort tid på RIA, 
innan han fick jobb som möbelförsäljare. 
Han hade då tillfrågats om han ville bo 
och driva verksamheten i kapellet i 
Länna, Almunge, som fungerade som 
utpost till pingstförsamlingen i Uppsala. 
Detta utvecklades till en halvtids 
pastorstjänst som kombinerades med 
bibelskolestudier. Steget vidare skedde 
1986, då BG tillträdde tjänsten som 
föreståndare för pingstförsamlingarna i 
Öregrund och Östhammar. Utöver detta 
har han bland annat även arbetat tio år i 
Filadelfia i Stockholm. 
 
Familjen involverad 

För BG har pastorstjänsten och 
familjelivet alltid gått hand i hand. 
 
– För mig har det alltid varit viktigt att 
familjen varit delaktig i arbetet, säger 
han. Vi har ju bott i kollektiv och i kapell 
och då är det inte alltid lätt att skilja på 
arbete och privatliv. Men ska det fungera 
måste hela familjen vara överens om att 
det är så här vi vill leva. Det är inte heller 
alltid jag som pekat ut riktningen. Ibland 
har den övriga familjen dragit med mig in 
i något nytt projekt. Jag är tacksam för 
att det har fungerat så för mig. I vissa fall 

är det ju tyvärr så att kyrkan har splittrat 
en familj i stället för att ena den. 
 
– Du har ju nu under fem månader 
vikarierat för din son Joel här i 
Elimkyrkan och samtidigt arbetat 
tillsammans med din svärson Erik. Hur 
har det varit? 
 
– Det har gått bra, men i det här fallet 
har jag försökt skilja på rollerna i tjänsten 
och i familjen. Min uppgift har varit att 
fullgöra det som Joel och styrelsen 
planerat för perioden och förbereda för 
hans återkomst i september. 
 
Skolpastor 

När BG flyttade till Eskilstuna hade han 
inga tankar på något nytt uppdrag. Han 
och Elisabeth flyttade för att komma 
närmare barn och barnbarn. Förutom 
Joel och Johanna, som ju finns här i 
församlingen, har de två döttrar, Anna, 
bosatt i Östhammar, på väg mot 
Eskilstuna, och Sara i Västerås. 
Elisabeth fick arbete som chef inom 
sjukvården, medan BG tänkte sig en lite 
friare tillvaro som resande förkunnare 
efter att arbetet med församlingsgruppen 
i Östhammar successivt avvecklats. När 
han fick förfrågan att efterträda Daniel 
Dalemo som skolpastor behövde han 
dock ingen längre betänketid. 
 
– Det var inte svårt att tacka ja, säger 
han. Ibland finns det något inom en som 
säger när något är rätt, och nu känner 
jag spänning och förväntan inför 
uppdraget. Det handlar ju inte bara om 
berätta om kristendomen på skolorna, 
utan inte minst om att vara en bra 
representant för kristen tro. Att det finns 
ett ömsesidigt förtroende är viktigt. 
 
BG kommer främst att jobba på 
gymnasieskolorna med 
lektionsmedverkan och genom att vara 
synlig på skolorna. Sin bas kommer han 
att ha i Elimkyrkan. 
 
– Jag tror också att det är viktigt att man 
som skolpastor har förankring i en 



Nytt i Skolkyrkan 

När Skolkyrkan drog igång sitt arbete inför det 

nya läsåret var två av de tre anställda nya i 

tjänsten. Som rapporterats om på annan plats i 

detta nummer av Kontakt är Bengt-Göran 

Backman ny skolpastor efter Daniel Dalemo. 

Annika Nilsson fortsätter med bibeläventyret 

och rapporterar att en hel del lektioner 

bokades direkt vid terminsstarten. 

Bibeläventyret har i år fyllt femton år, och 

Annika och några av hennes medäventyrare 

har deltagit i ett par inspirationsdagar, där 

även jubileet firades. Ny elevcoach på 

Stålforsskolan är Sara Wiklöf, som kombinerar 

detta med tjänsten som ungdomspastor i Ärla 

pingstförsamling. 

 

församling, menar han. Risken finns 
annars att man blir sin egen och det är 
aldrig bra. En ambition som jag även har 
är att kunna vara ett stöd för de troende 
elever som finns på skolorna.  
 
Musikern BG 

Musiken 
har spelat 
en viktig 
roll för BG 
under en 
stor del av 
hans liv. 
 
– Jag 
spelade 
gitarr 
redan 
innan jag 
blev 
kristen. 

Jag inspirerades av den tidens 
trubadurer, man är ett barn av sin tid. 
När jag var i trettioårsåldern upptäckte 
jag jazzen och fick något av en nykick 
som musiker. Men jag ser mig främst 
som en bruksmusiker. För mig som 
pastor är det ovärderligt att kunna ha 
med mig gitarren om jag exempelvis ska 
ha en andaktsstund på ett sjukhus. Det 
är enklare än om jag måste ha en 
musiker med mig. Jag ser inte mig själv 

som någon särskilt skicklig musiker, utan 
använder musiken för att skapa glädje. 
Nu är min strävan att lära mig några 
sånger på spanska och arabiska för att 
använda dem här i församlingen. Sedan 
har musiken varit viktig för oss som 
familj. Vi har alltid spelat och sjungit 
mycket tillsammans. 
 
Jag avslutar intervjun med att ställa en 
fråga om privatpersonen Bengt-Göran 
Backman. Finns det kanske någon 
spännande hobby att berätta om? Svaret 
blir ganska kortfattat. 
 
– Nej, jag är nog en ganska ointressant 
person i det avseendet. Livet kretsar 
främst kring familjen och församlingen. 
Musiken kan man kanske se som en 
hobby, och jag har en motorcykel som 
barnen gav mig i 60-årspresent. Den 
skulle jag gärna ha tid att ägna mig åt lite 
mer. Sen har vi kvar huset i Roslagen att 
ta hand om, så det finns inte tid för så 
mycket annat. Men främst kommer 
familjen med barn och barnbarn. Det är 
viktigt för oss att ta hand om varandra. 
 
Kontakts utsände tackar för ett 
spännande möte och gör reflektionen att 
BG:s liv i mångt och mycket stämmer in 
på en kör som ofta sjöngs på 1970-talet: 
Där du går ska din väg öppnas för dej, 
steg för steg … 
 
Text och foto 

Rolf Sundström

Bibeläventyrarna. 
Foto: Catharina Fröjd 



KONVERSATION 

Gemenskap 
Hoppas ni som jag blir glada över det jag upplever på våra gudstjänster! 
Det händer att vi i min hemgrupp tar upp tankar och frågor kring det vi hört på förra 
söndagens gudstjänst. Kanske någon tycker att vi borde spinna vidare på det vi hört när vi 
fikar efteråt? Jag tror att vi nog behöver koppla av och umgås bara med varann. 
Kaffestunden betyder mycket för den som kommer ny till kyrkan för första gången (jag talar 
av egen erfarenhet) eller för den som inte varit i kyrkan på länge. Men det kostar på att 
våga slå sig ner och prata med någon jag inte känner. Snart nog upptäcker jag dock att vi 
faktiskt har något att samtala om. Det blir kul att träffas igen! 
Jag har också ett förslag! Varför inte exempelvis var åttonde söndag sitta runt kaffebordet 
tillsammans med arabisktalande, spansktalande och gärna med någon som kan tolka till 
svenska. Jag tror att vi har mycket att ge varandra oavsett språk eller annat som skiljer oss 
åt. 

Gun-Britt Ohlsson 

 

 

 

ELIMKYRKANS BAPTISTFÖRSAMLING FYLLER 150 ÅR 

 
Nu är boken snart här. Redan nu kan du beställa den och få den hemskickad. Boken 
handlar om baptisternas etablering i Eskilstuna kommun. Den är rikt illustrerad och har ca 
250 sidor. Till boken medföljer en CD med Elimkyrkans kör. 
 
PRIS: 200 kr för bok + CD med Elimkyrkans kör 
 150 kr för bok utan CD 
 Porto tillkommer 
 
För beställning: Ring Gun-Britt Ohlsson 0731-823895 
 e-post monica-l.andersson@comhem.se 
 
Du kan också köpa boken på utgivningsdatum 1:ste Advent, 29 nov efter gudstjänsten ca 
klockan 13 i Elimkyrkan. 
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Kontakt utges av Elimkyrkans 
Baptistförsamling i Eskilstuna. 
 

Ansvarig utgivare: 

Tomas Petersson 
016-42 59 74 
tomas.tp@glocalnet.net 

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Bror-Erik Ohlsson 
Rolf Sundström 
Maria Öhrvall 
Mathilda Backman 

Tipsa oss gärna vad 

vi ska skriva om! 

Skicka  det till: 
rolf-sundström@tele2.se 
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 avEqumeniakyrkan 
Nygatan 25 
632 20 Eskilstuna 
Församlingens pg: 169975-0 
Ungdomsrådets pg: 368302-6 
Tel köket: 016-13 02 98

 

VILL DU TALA MED NÅGON? 

I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats. 
Vi arbetar under tysthetslöfte. Tag kontakt med någon i 
själavårdsgruppen: 
Inga Lisa och Gunnar Svedberg 070-7284478 
Karl-Erik Magnusson är back-up för gruppen. 

 

Pastor:  Joel Backman  016-12 69 70 
    070-562 69 70 
    joel@elimkyrkan.com 
Pastor, spansktalande: Mauricio Campos  016-14 49 43 
    Mauricio_60@hotmail.com 
Pastor, arabisktalande: Maher Zakaria  arab.baptist@hotmail.com 
Pastor, musik & ungdom: Erik Lindberg  016-13 02 98 
    076-846 22 10 
    erik@elimkyrkan.com 
Pastor,  skolkyrkan:  Bengt-Göran Backman 076-020 53 07 

bg@elimkyrkan.com 
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