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KONTOR 

Målet har alltid varit världen 
Strax innan Jesus lämnade jorden, för att med molnens hjälp lyftas upp genom 
skyarna för att sätta sig på Faderns högra sida, så hade han ett samtal med sina 
lärjungar. Han uttryckte deras behov av att vänta in Anden, hjälparen, som skulle 
komma men sedan utmanade han dem. Ordentligt.  
 

”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i 
Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 

Apg 1:8 
 

Ofta betonar vi vikten av den lokala församlingen, och det med rätta, för den är 
själva navet i hur Gud verkar på en plats. Vill han göra något i en stad så utgår 
han från sin församling där. Men även om den lokala församlingen är det vi utgår 
ifrån så är den i sig självt inte målet – målet är världen! För att komma dit behöver 
ni arbeta lokalt i först Jerusalem sedan Judéen och Samarien för att till sist 
komma fram till jordens yttersta gräns sade Jesus till sina lärjungar, och han 
säger det även till oss idag. Vår utgångspunkt är Eskilstuna, men vårt mål är hela 
världen. En församling som arbetar starkt lokalt men saknar mission hamnar ändå 
snett i sin målbild, även om arbetet man utför är bra. Jesus siktade inte främst på 
Jerusalem, Judéen eller Samarien utan han tog spjärn mot världen. 
 
Man kan undra vad lärjungarna som stod där tänkte. De var inte så många och 
Jesus utmanar dem till att inte bara vinna Jerusalem (en plats där de för 
närvarande fick gömma sig inlåsta i ett rum på övre våningen av ett hus) utan 
hela världen. Hur skulle de klara av en sådan uppgift? Det skulle de inte, i alla fall 
inte själva, men de skulle vänta på kraften från Anden. Och där finner vi oss idag. 
Elimkyrkan Eskilstuna tar inte bara sikte på vår stad utan på hela världen. Men 
det klarar vi aldrig kanske någon tänker och den personen har rätt. Men då väntar 
vi tills kraften kommer. Vi ändrar inte målbild. Vi väntar på Anden och rör oss i 
symbios med honom. Han ska ge oss kraften att inte bara nå Eskilstunaborna 
med evangelium, utan hela världen.     
 

 
 
 
 
Joel Backman 
Pastor & Förståndare 

 

 

 



KONTEXT 

Om Jesus och Israel 

”Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.”  Matt. 15:24. (Folkbibeln.)   

Det var då en kananeisk kvinna ropade på hjälp, som orden ovan yttrades, men i sin 

gudomliga frihet lät Jesus ändå ett under ske. Det var ett undantag, som  bekräftade 

regeln: Messias tillhör Israel. 

Den yttre ramen för Jesu jordeliv var Israels land. Mitt ibland Israels folk utspelade sig de 

händelser, som evangelierna skildrar. Anknytningen till Israel var ingen slump; enligt Nya 

Testamentet (NT) är detta något, som är grundat i Guds frälsningsplan,  före världens 

grundläggning. Bland alla jordens folk har Gud utvalt Israels folk och med det slutit det 

förbund, som nu har varat i nästan 4000 år. Därför fanns det i Israel mycket, som Jesus 

godkände, även om Han, såsom profeterna i Gamla Testamentet (GT), talade stränga ord 

till de ledande, som inte levde upp till sin roll som Gudsfolk. Uttrycket ”judarna” syftar ofta 

på Jesu fiender: fariséer, sadducéer och högre präster. Jfr Joh. 7:13; 8:52; 9:18; 10:24. 

Bland dem, som däremot måste ha stått Jesu hjärta nära, och som han tog sig an, skymtar 

i evangelierna en kategori människor, som brukar kallas ”de stilla i landet”, ett begrepp, 

som har sina rötter i GT. Det var människor, som ivrigt väntade på Guds rike, och som bad 

sina böner både hemma och i synagogan. För Jesus var den judiska synagogans 

gudstjänst en gudomlig gåva. På sabbaten brukade Han gå till synagogan, vars  gudstjänst 

var byggd på Skriften. Psaltarens psalmer med bön och syndabekännelse, tacksägelse 

och lovsång fick där stort utrymme. Textläsningen började med Lagen (Moseböckerna); 

därefter läste  man ur profeterna. Synagogans liturgi, med både frihet och fast ordning, har 

sedan av de första kristna förts vidare till Kyrkan, vars liturgi alltså är ett arv från 

judendomen. 

Jesus har samma positiva inställning till Skriften (GT) som till gudstjänsten i synagogan. 

”Skriften kan inte göras om intet.” (Joh. 10:35b.) ”Jag har inte kommit för att upphäva utan 

för att fullborda.” (Matt. 5:17b.) En lagklok man, som till Jesus ställde frågan om det eviga 

livet, fick som svar en hänvisning till Skriften: ”Vad står skrivet i lagen?” (Luk. 10:26.)  

Enligt NT är det inte någon ny lära eller någon ny religion, som Jesus förkunnar. Han 

kommer med Guds Ord: ”Det ord, som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har 

sänt mig.” (Joh. 14:24b.) Det nya är Kristi person. Guds Son, som från evighet är hos Gud, 

har trätt in i historien.  

Efter sin uppståndelse, när Kristus hade fått ”all makt i himlen och på jorden”, gav Han 

befallning om att evangelium om syndernas förlåtelse skulle predikas i hela världen, men 

det var i Jerusalem, som den kristna missionen skulle ta sin början. 

                                                                                                                                 

                                                                                                    Kerstin Ullerstad 

                                           



           KONFETTI 

Varje söndag när barnen samlas tar dom 
tillsammans upp en kollekt i den 
gemensamma samlingen. Vi tycker det är 
viktigt att barnen får ta del i givandet och på 
så sätt kan förstå hur viktigt det är, och hur 
mycket gott det för med sig att bland annat 
dela med sig av vad man har.  
I tre terminer har barnen samlat in pengar till 
olika djur ( via organisationen barnmissionen ) 
och dom har verkligen gett av hjärtat. Vissa 
barn har till och med tagit med sig pengar dom 
samlat in på loppis för att kunna ge till 
söndagsskolan. Att kunna ge till ett konkret 
mål, som ett djur till en fattig familj i ett annat 
land, kan göra det enklare och mer motiverat 
att ge en slant till söndagsskolan. Det är också 
något att se fram emot för barnen.  
Vid varje terminsslut har det genomförts 
omröstningar för att se vilket djur man skulle 
köpa och ifall man kunde döpa djuret, vad det 
skulle heta. Namnförslag har det aldrig varit 
för lite av!  
De djur barnen köpt har varit 2 getter vid 
namn Carlos och Serafina, en ko vid namn 
Charlie och 10 kycklingar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



Mission i Kongo 2016 

Till namnet en demokratisk republik, är Kongo det land, där den politiska 

oppositionen i flera städer har organiserat ”fredsmarscher” för att få till stånd fria, 

demokratiska val. 

Av befolkningen lever 71 % under fattigdomsstrecket. Skola och sjukvård skulle 

behöva mera av landets budget, som också ska räcka till krigföringen, där 

Kongos armé kämpar mot olika lokala krigsherrar. 

Equmeniakyrkan samverkar med sina båda systerkyrkor i ett kongolesiskt 

hälsovårdsnätverk, som planerar projekt sådana som ”Hälsa för alla i Kongo”, där 

ett prioriterat område är kampen mot mödra- och barnadödlighet. 

Vid Bibelinstitutet i Bendela utbildas pastorer. De elever, som tas in, måste ha 

gymnasieutbildning. Den teologiska utbildningen kombineras med praktik i 

byarna. Levnadsvillkoren på skolan är så knappa, att eleverna själva odlar den 

maniok, som utgör basfödan. Genom projektet ”Andliga matpaket” får varje 

avgångsklass biblar och sångböcker, verkliga dyrgripar för den, som ingenting 

har. Tack vare Bibelinstitutet får Kyrkan de ledare, som ska verka genom 

församlingarna i Bandunduregionen  och där förkunna evangelium om Jesus 

Kristus. 

                                    

Kerstin Ullerstad 

   Källa:www.equmeniakyrkan.se 

 

En hälsning från Vitryssland 

Älskade Elimkyrkan!  
  
Jag är glad att få ge er en hälsning. Ni är speciella för oss eftersom ni för en 
tid har deltagit i våra liv och vår tjänst. Er kärlek och generositet som vi sett i 
överflöd när vi hälsat på er i Sverige är ett bra exempel för oss! Vi kommer 
alltid ihåg er med tacksamhet i våra böner!  
Idag har vi 11 barn i vår familj. För en månad sedan döpte vi två unga 
människor i vår kyrka. Också för en månad sedan fick Ruslan och Oksana 
en son, Arseniy, och vi är nu stolta över att vara mor- och farföräldrar. Vi tar 
en aktiv roll i barnhemmets tjänst ”Happy Childhood”, min man Sergey är 
även deras samordnare. Tillsammans med teamet för likasinnade människor 
organiserar vi motivationsmöten, konferenser och sommarläger. Ett projekt 
vi jobbar med just nu är en plats för rekreation och gemenskap för 
föräldralösa barn och andra troende. Vi har under en ganska lång tid haft 
läger i vårt hus, och sedan dess har antalet barn som vill delta ökat och 



barnen har vuxit de med. Tyvärr började några grannar klaga över de kristna 
sångerna och musiken från vår trädgård. Vi började be för en plats vi kunde 
anordna sådana aktiviteter som barnläger. Och Gud välsignade oss med ett 
hus på landet med 1,5 hektar mark där vi kan organisera läger utan hinder. 
Vi planerar att ha plats för 60 människor där. Mycket har redan ordnats, men 
det är mycket kvar att göra: trädgårdsskjul, gungor och en lekplats…  
Kära bröder och systrar från Elimkyrkan! Jag vill återigen tacka er för era 
böner och ert finansiella stöd, vi är tacksamma till Gud att vi har er och att vi 
kan arbeta för Guds härlighet tillsammans!  

Vänliga hälsningar, Tanya Litvinko med familj!  

 

 

En hälsning från Myanmar Institute of Theology 

4 juli 2016 

 

De varmaste hälsningar från Myanmar 

Institute of Theology (MIT)! Detta är Marip La 

Rip, dekan och sammankallande i 

stipendiekommittén. Jag utnämndes till dekan 

för studenterna under förra året. På MIT:s 

stipendiekommittés vägnar vill jag framföra 

vårt varma tack till dig och din församlings 

generösa stöd. 

 

På vårt stipendiekonto har vi från Eskilstuna tacksamt mottagit $ 4.000 avseende 

läsåren 2015 – 2016 och 2016 – 2017. I morgon sammanträder 

stipendiekommittén för att granska stipendieansökningarna och vi ska fördela 

stipendierna på lämpligaste sätt, såsom vi gjort tidigare. Vi kommer att skicka en 

rapport om utdelningen och en lista på mottagarna av stipendier. 

 

Eftersom våra studenter kommer från olika etniska bakgrunder och från olika 

delar av landet blir ert fantastiska stöd till stor nytta för hela vårt land. Ni betyder 

mycket för oss. Vi hoppas på ert fortsatta stöd till vår skola under kommande 

läsår. Må Guds välsignelse ständigt vara med er! 

 

Vänligen Marip La Rip 

Dekan vid Myanmar Institute of Theology 

 

(Brevet är ursprungligen sänt till vår församlings kontaktperson Mirjam Parsmo) 

 

(Översättning: Rolf Sundström) 



Med hjärta för mission 

 

Att verka för mission är en viktig 

del av församlingens arbete. Men 

missionen i andra länder skulle 

inte fungera om det inte finns 

medlemmar på hemmaplan som 

har ett speciellt engagemang för 

mission. Kontakt har träffat 

Miriam och Bosse Parsmo, som 

allt sedan ungdomen haft ett stort 

intresse för mission. 
 

– Jag blev tidigt intresserad av mission, 

säger Bosse, som är uppväxt i 

Saronförsamlingen i Göteborg. På den 

tiden, och nu pratar vi om tiden runt 

mitten av 1900-talet, hade mission en 

större plats i församlingen än vad som är 

fallet i dag. Runt hälften av 

församlingens budget gick till missionen. 

Missionärerna var utsända av 

församlingen och blev på så vis ”våra” 

missionärer på ett annat sätt än nu, då 

missionärerna är utsända via samfundet. 

Engagemanget för missionen blev större 

på det viset, och det var vanligt med 

missionsmöten och besök av 

missionärer som berättade om hur det 

var på missionsfälten. Det tyckte jag var 

spännande att lyssna till.  

 

Miriam, som är uppväxt i Borås och har 

sin bakgrund i pingströrelsen, håller 

med. 

 

– Det lokala engagemanget i 

församlingen gjorde att man nästan 

automatiskt blev intresserad av mission. 

 

 

 

 

 

 

 

KONTUR 

 

Intresse att resa 

 

Bosse och Miriam har alltid tyckt mycket 

om att resa. Under många av resorna 

har de besökt missionärer och fått en 

inblick i missionsarbetet på plats. Bosse 

har dessutom rest mycket i sitt jobb. 

Deras första långresa tillsammans var 

dock en mer traditionell turistresa, men 

har blivit ett speciellt minne. 

 

– Det var 1961, året efter att vi hade gift 

oss. Vi åkte kors och tvärs genom 

Europa ner till Italien i en liten Ford 

Anglia och tältade efter vägen. Vi körde 

bland annat genom Sankt 

Gotthardspasset i Schweiz, en 

förmodligen livsfarlig färd på de branta 

alpvägarna med den klena bil vi hade, 

men allt gick lyckligt och väl, berättar de. 

 

Till Eskilstuna kom Bosse och Miriam 

1975. Bosse hade fått jobb på FFV. 

Miriam läste företagsekonomi och fick så 

småningom arbete som ekonom inom 

bilbranschen. Från sin första tid i 

Eskilstuna minns Bosse en händelse, 

som kom att påverka valet av ett av de 

missionsåtaganden som Elimkyrkan har 

idag. 

 

– Jag kom hit lite före den övriga familjen 

och bodde den första tiden i ett 

övernattningsrum. En dag kom min bror 



Bert, som jobbade på tidningen 

Hemmets Vän, förbi och frågade om jag 

ville följa med ut till proklamafolket på 

Trantorp. Han skulle göra ett reportage 

om en förorenad dricksvattenbrunn, som 

på ett övernaturligt sätt fått rent vatten. 

Jag följde med och på Trantorp lärde jag 

känna Lars-Göran och Agneta 

Gustafson. Lars-Göran var ju engagerad 

i mission i Mellanöstern och han tog oss 

senare med på en resa till Egypten. Där 

fick vi möta Terry Ascott som startat den 

kristna arabiska ungdomstidningen 

Magalla. Ur det mediaarbetet växte så 

småningom de kristna TV-sändningarna 

SAT-7 fram, som betyder oerhört mycket 

i Mellanöstern och Nordafrika. Det var 

givetvis väldigt intressant att få en inblick 

i det arbetet och se att det är värt att 

stödja. 

 

Känner för Burma 

 

Av Elims missionsåtaganden känner 

Bosse och Miriam lite extra starkt för 

stödet till det teologiska seminariet i 

Burma eller Myanmar, som landet 

officiellt ska kallas. Också det landet har 

de besökt och blivit mycket imponerade 

av vad de sett. 

 

– Det började egentligen med att vi i 

tidningen Baptist-Nytt läste om att 

seminariet tvingades skicka hem 

studenter, som inte hade råd med 

avgiften. Med ett bidrag på 10 000 

kronor kan vi bekosta utbildningen för tio 

studenter under ett år plus lite till. 

Kostnaden beräknas till 100 dollar per år 

för en student. Under oroligheterna i 

landet i slutet av 1980-talet visade det 

sig att teologiska seminariet var den 

enda högskola som fungerade. Det visar 

att den kristna utbildningen är mycket 

välorganiserad och de som sedan 

kommer ut i tjänst är välutbildade och 

betyder mycket för sitt land. Många har 

även en enkel medicinsk utbildning som 

är bra att ha i bagaget om man går ut 

som evangelist i en avlägsen del av 

landet. Församlingarna är starkt 

missionerande, men accepteras i den 

buddhistiska omgivningen tack vare att 

man även  bedriver en uppskattad 

medicinsk verksamhet. 

 

Under en resa i Sydostasien kom Bosse 

och Miriam oplanerat att träffa Eva 

Olofsson som byggt upp arbetet Baan 

Chivit Mai i Thailand. Sammanträffandet 

ledde till att Eva kom att besöka 

Eskilstuna, vilket i sin tur ledde till att 

Elimkyrkan började stödja det arbetet. 

 

Ett av de mer säregna reseminnena 

kommer från ett besök i Ghana. Det 

landet kom Bosse och Miriam att besöka 

genom att deras dotter Anna, som bor i 

USA, är gift med en man som har sina 

rötter i Ghana. Anna och hennes man är 

aktiva med att förmedla medicin och 

hjälp till barnhem i Ghana. 

 

– En dag under vårt besök kom deras 

kontaktperson och sa att nu hade han 

ordnat audiens hos kungen av Accra, 

berättar Bosse. Vi trodde först att han 

skämtade, men det visade sig att Ghana 

som är en modern demokrati parallellt 

har kvar det gamla systemet med små 

kungadömen och byhövdingar, och det 

fungerar bra. Vi fick alltså under 

högtidliga former träffa kungen av Accra, 

en gammal man i 90-årsåldern med ett 

stort inflytande. 



Bosses och Miriams engagemang för 

mission har således förmedlats vidare till 

deras barn. Sonen Claes är sedan något 

år tillbaka vd för Compassion Norden, 

den nordiska avdelningen av världens 

största fadderbarnsorganisation. 

 

Ansvarfull uppgift 

 

Som församlingens kassör ingår det i 

Miriams uppgifter att hantera och 

förmedla de pengar som kommer in, en 

ansvarsfull och inte alltid så enkel 

uppgift. 

 

– Till de missionsverksamheter som har 

kontor och konton i Sverige är det inga 

problem att betala in, men så fungerar 

det inte överallt, säger hon. Till vissa 

länder måste någon ta med sig kontanter 

och det går mot fler kontroller när pengar 

ska föras in, på grund av misstankar om 

penningtvätt. Det är ju heller inte riskfritt 

att resa med mycket kontanter. Ibland är 

det krångligt att växla större summor till 

vissa valutor, ansökningar ska fyllas i 

och man ska uppge var pengarna 

kommer från och vad de ska användas 

till och så vidare. Men den positiva sidan 

är att se att så fantastiskt mycket pengar 

kommer in och att det finns ett så stort 

intresse för att hjälpa till där det finns 

behov. 

 

– Det fantastiska med att följa missionen 

på nära håll är att se hur stora arbeten 

byggts upp från ingenting av hängivna 

människor, avslutar Bosse Parsmo, som 

under många år – givetvis – varit aktiv i 

församlingens missionsråd. Vi har också 

genom vårt intresse för mission fått möta 

många spännande människor. Vi har till 

exempel haft burmesiska 

teologistudenter som hälsat på oss 

hemma i Skogstorp. 

 

Bosse och Miriam har mycket mer att 

berätta från sina resor, bland annat till 

Vitryssland och Thailand, men eftersom 

dessa missionsarbeten skildrats tidigare 

i Kontakt av andra resenärer, hoppar vi 

över detta den här gången. Vi hoppas att 

Bosses och Miriams berättelse ska bidra 

till att fler lockas till ett djupare 

engagemang för missionen. 

 

Text: Rolf Sundström 

 

Foto: Familjen Parsmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPPTAKT  
 

Gemenskapsdagen i Elimförsamlingen var i år på Vängården Follökna 
utanför Malmköping. Det blir nog ett favoritställe för många. Vacker plats 
med både stor trädgård och utrymmen för samtal. Träbron över till en liten ö 
blev en bönepromenad med naturliga pauser i kapellet, utsiktsplatsen och 
badet.Joel och BG bjöd på tankevärda reflektioner under  
eftermiddagen om vikten av gemenskap och betydelsen av musik i en 
församling. I år var vi sannerligen välrepresenterade av alla delar av 
församlingen. Det var glädjande att se och höra arabiska, spanska och 
svenska. 
Tack alla som bidrog till ännu en minnesvärd gemenskapsdag. 

         Suzan Östman Bäckman 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTINENTALT

Det var den 3 september 2015 som jag 

satte mig på ett plan som tog mig till 

Nicaragua. Och jag har gjort en lång 

resa, inte bara över atlanten utan även 

som person och i min relation till Gud. 

När jag sitter nu och försöker 

sammanfatta vad som har hänt så måste 

jag backa tillbaka lite. Allt gick i ett svep, 

från den där intervjun i Jönköping i april 

till den gråa morgonen på Landvetters 

flygplats i september. Så där var vi, fyra 

tjejer som inte kände varandra och fick 

se Sverige försvinna under oss. ”Vad har 

du gett dig in på Johanna” är bland det 

första som står i min dagbok. Men jag 

minns också den där natten när vi blev 

hämtade på flygplatsen i Nicaragua, 

kvällen var ljum och det luktade konstigt. 

Vid gatorna kunde jag se något som såg 

ut som skjul och träden gjorde märkliga 

siluetter mot himlen. Men jag var inte 

rädd. Jag kände många olika känslor 

men rädd, det var jag aldrig.  

 

Tiden gick och jag minns att när allt 

annat var nytt och olikt var Gud den 

samme. Även fast jag inte förstod vad 

pastorn och församlingen sa när de bad 

för mig så insåg jag att det var samma 

Gud.  Något som jag egentligen visste 

och som jag både har läst och sjungit 

många gånger ”du är den samme igår 

och idag och i evighet”, men det blev på 

riktigt nu. Storheten i hur stor Guds 

familj, Guds församling är, blev 

verklighet.  

 

Jag har fått vara med om många 

kulturella skillnader, både i kyrkan och 

utanför, både saker som jag gillar och 

saker som jag inte förstår mig på. Ett 

exempel är när vi skulle få ta den första 

nattvarden i Nicaragua. Då fick alla som 

hade döpts gå fram i kyrkan och ställa 

sig på en rad (inte ett led eller en kö som 

många gör i Sverige) och så fick alla en 

bit tortilla och ett litet glas med någon 

röd dricka i. Sen stod vi länge och fick 

hålla i brödet och ”vinet” medan pastorn 

läste halva instiftelseorden. Sen bad vi 

för brödet och åt det tillsammans, sen 

lästes andra halvan av instiftelseordet, vi 

bad för vinet och drack det, sen bad vi 

lite till. Vinet visade sig vara röd Fanta 

men jag tänkte att så mycket som vi bad 

för det så gjorde det nog inget. Sen 

tittade jag upp och då var tydligen 

gudstjänsten slut och alla gick hem. Och 

det kan jag säga, jag uppskattar 

verkligen det svenska kyrkfikat, det är en 

tradition vi ska hålla fast vid, det blir en 

helt annan gemenskap när man får prata 

och sitta ner med så många människor 

som man kanske inte annars skulle ta 

sig tid för. Jag kanske bara är lite för 

svensk men fika det är bra det!  

Utanför kyrkan så fick jag lära mig hur 

det är att vara annorlunda, att sticka ut 

och att inte tillhöra normen. Som blond, 

blek och blåögd har jag alltid varit det 

normala i Sverige men nu kunde jag inte 

gå någonstans utan att sticka ut, utan att 

någon kollade på mig eller ropade efter 

mig. Jag har fått alla möjliga 



kommentarer alltifrån ”snygging, vill du 

gifta dig med mig” till ”stick här ifrån 

viting, vi vill inte ha dig här” osv. Det är 

många gånger som jag bara har velat 

försvinna från stadens gator och bli 

osynlig, lika osynlig som jag är i Sverige. 

Men jag insåg att jag skulle återvända till 

Sverige och få just bli det, osynlig, 

samtidigt som många andra svenskar får 

genomlida precis samma sak för att de 

kommer ifrån ett annat land eller inte 

”ser svenska ut”. De kanske inte får höra 

höga rop men tysta rop är nästan värre. 

Att få vara en främling har lärt mig 

mycket.  

 

Den största utmaningen var nog att vara 

i team. Jag vet att jag såg framför mig 

hur vi skulle bli som 4 systrar och dela 

allt. Och jag längtade efter att få dela 

vardagstron med dessa tjejer. Men det 

var tufft och jag var nog inte beredd på 

att hemmet skulle vara den jobbigaste 

platsen att vara på. Teamet blev väldigt 

ansträngt och våra gemensamma 

bönestunder rann ut i sanden. Jag har 

lärt mig mycket om mig själv och hur jag 

reagerar i pressade situationer, jag har 

sett sidor av mig själv som jag verkligen 

inte gillar. Än så länge finns det 

fortfarande sår som behöver läkas och 

jag behöver nog få lite distans till det 

hela. Nu låter det här väldigt deppigt 

men jag måste även säga att jag har fått 

dela väldigt många fina stunder med 

mina team-kompisar. För hur jobbigt det 

än var har jag delat de här månaderna 

med mina tjejer och det har varit en lyx 

att kunna smita in till en väns rum och 

bara vara och be tillsammans. Jag vet 

att en av tjejerna hittade mig på mitt golv 

en sen kväll då jag hade brutit ihop och 

bara grät och kände mig misslyckad, då 

satte hon sig vid mig, la armen om mig, 

pratade lite vett i mig och tvekade inte att 

be för mig. Att bli utsänd i team är 

bibliskt och trotts allt gillade jag det. 

Hade jag idag vetat att det var så här 
mitt år skulle se ut när jag åkte så tror 
jag att jag skulle åkt ändå. För jag ångrar 
inte för 1 sekund att jag valde att sätta 
mig på det där planet. Ja det har varit 
jobbigt, ja det har varit tufft och ja det har 
varit helt fantastiskt.  
Resan slutar inte här, den fortsätter. Jag 
är inte klar med Gud, jag är inte klar med 
mission och jag längtar efter att få 
fortsätta gå med Gud vart han än leder 
mig. Nu väntar en nystart för mig då jag 
ska börja studera till lärare och (tro det 
eller ej) flytta ihop med två av mina bästa 
vänner. Jag har fått en nytändning i min 
tro och framför allt en stor längtan att 
vilja bli använd av Gud just där jag är. 
Det viktigaste är att jag har förstått att 
Gud vill använda mig precis som den jag 
är, ja faktiskt på grund av den jag är. Det 
är stort, det är nog det största och jag 
hoppas att flera kan bli inspirerade att 
känna det samma. Vid vår ytterdörr i 
Nicaragua satte vi upp en lapp där det 
stod ”Gå ut och tjäna Herren med glädje” 

och det är precis det jag tänker göra! 
Hänger Du på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Sjukhuskyrkan och Skolkyrkan 

behöver ditt stöd! 
 

Sjukhuskyrkan och Skolkyrkan är gemensamma åtaganden som vi i 

Elimkyrkan stöttar ekonomiskt tillsammans med andra församlingar. I 

grunden ligger en medlemspeng, som bestäms efter församlingens 

storlek. Utöver denna behövs även enskilda givare som ger sitt stöd. När 

äldre trogna givare inte längre finns bland oss, behövs nya som tar deras 

plats.  

 

Här är aktuella kontonummer för den som vill stödja dessa angelägna 

arbeten. Observera att Sjukhuskyrkan har bytt nummer mot tidigare, 

beroende på att Kjula baptistförsamling är ny förvaltande församling. 

 

Sjukhuskyrkan 

Plusgiro: 67 45 15-2 

Swish: 1236034755 

Ange i båda fallen att gåvan avser Sjukhuskyrkan. 

 

Skolkyrkan 

Plusgiro: 498 55 14-1 

Bankgiro: 5055-8980 

Swish: 1230497420 

 

 

 

 

 



KONTINUITET 

Oktober 

1 LÖRDAG 10:00-15:30 Seminarium Rick och Cynthia Hayes 

   (Paus för lunch som man köper på stan) 

  18:00 Gudstjänst Rick och Cynthia Hayes 

   Musik: Erik Lindberg 

2 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Rick och Cynthia Hayes                       H 

5 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium tema Bönen och Lovsången 

6 TORSDAG 18:30 Samling för omsorgsgruppsledare 

9 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman tema Mänsklig kärlek     I 

   Nattvard (Mauricio Campos) 

   Tacksägelsedagen – Equmeniakyrkans offerdag 

   Team Anna 

9 SÖNDAG 18:00 Internationell Gudstjänst 

13 TORSDAG 14:00 RPG stormöte i Johanneberg 

   ”Mitt okända TV-liv” Per-Arne Axelsson 

13 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

                 Gudstjänst Bibelstudium 

 Svenska             Söndagar kl 11:00  

 Lätt svenska   Se affischering 

 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  

Mirakelonsdag Onsdagar kl 19:00 

 



14 FREDAG 18:00 Israel i Bibelns ljus. Owe Lindeskär (Elim) 

15 LÖRDAG 9:30-20:30 Israel i Bibelns ljus. Owe Lindeskär (Pingstkyrkan) 

16 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Karl-Erik Magnusson 

    Tema Broderlig kärlek. Team Erik.                          I 

   Organist Birgitta Fryk 

23 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Tema Gudomlig kärlek J 

   Musik: Barbro Hedlund. Vintage Brass. 

   Församlingsmöte 

27 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan  

   ”Dan Andersson – det var om aftonen.” 

   Pär Söderbäck sjunger och berättar. 

29 LÖRDAG 15:00 Salig röra. Övning och gemenskap.  

   (anmälan krävs) 

30 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Klas Eriksson                                        J 

   Kören Salig röra. Missionsinsamling.  

November 

2 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium ”Bön & lovsång”  

5 LÖRDAG  11:00 Alla Helgons dag A 

   Minnesgudstjänst Joel Backman 

   Musik: Team Anna  

6 SÖNDAG  18:00 Bön- och lovsångskväll                                          A 

   Nattvard (Maria Petersson) Team Anna 

10 TORSDAG 14:00 RPG i Elim ”Tankar om åldrandet”  

   Karl-Erik Magnusson 



10 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd   

13 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst BG Backman A 

   Team Erik. Organist K-E Magnusson 

   Nattvard (Maria Petersson) 

13 SÖNDAG 18:00 Internationell Gudstänst                                          A 

20 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman                                       B 

   Musik: Barbro/Ingela/Mona 

   Församlingsmöte 

24 TORSDAG 14:00 RPG i S:t Eskil ”Reseberättelse på cykel”  

  Föredrag och bilder av Hans Murman 

27 SÖNDAG 11:00  Första adventsgudstjänst Joel Backman                B 

   Vintage Brass. Organist K-E Magnusson  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakt utges av Elimkyrkans 
Baptistförsamling i Eskilstuna. 
 

Ansvarig utgivare: 

Tomas Petersson 
016-42 59 74 
tomas.tp.petersson@gmail.com 
 
Omslagsfoto: Karolina Öhrvall 
 

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Conny Bäckman 
Karolina Öhrvall 
Rolf Sundström 
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 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elimkyrkan.com 

Pastor:  Joel Backman  016-12 69 70 
    070-562 69 70 
    joel@elimkyrkan.com 
Ordförande:  Rodica Dobondi  076-0843475 
    Dobondi_56@yahoo.se 
Pastor, spansktalande: Mauricio Campos  016-14 49 43 
    Mauricio_60@hotmail.com 
Pastor, arabisktalande: Maher Zakeria  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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