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INSIDAN 
PASTORN HAR ORDET  

 

De mesta i livet handlar om fokus. Våra liv 

styrs i mångt och mycket av det som vi 

väljer att fokusera på. Är mitt fokus på att 

bygga en karriär så kommer jag att lägga 

det mesta av min tid på utbildning och ar-

bete. Är familjen det jag centrerar min till-

varo kring så kommer mitt liv också att 

formas utifrån det. Principen är denna att 

det vi fokuserar på är det som blir det cen-

trala i vårt liv. Jag slog upp fokus i en ord-

bok för att se den mer korrekta definitionen 

 

sammanföra; låta strålar konvergera i en 

punkt; koncentrera /energi/; ställa in en 

optisk apparat/sensor på att skarpt avbilda 

föremål på ett visst avstånd 

 

 Denna typ av fokus kommer ifrån optiken. 

Vi har så klart gjort en användning av detta 

i vardagen som inte alltid handlar om det. 

Vi säger att vi behöver fokusera på en 

tenta, en arbetsuppgift eller fotbollsmat-

chen på tv. En rad i ordbokens formulering 

talade lite extra till mig. att skarpt avbilda 

föremål på ett visst avstånd. Det är något 

vi kan applicera på vår tro. Bibeln säger: 

 

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons 

upphovsman och fullkomnare. För att 

vinna den glädje som väntade honom ut-

härdade han korset utan att bry sig om 

skammen och sitter nu till höger om Guds 

tron. Heb 12:2 

 

Paulus säger att vi ska fästa vår blick på 

Jesus. Vi ska fokusera in på honom.  

 

 

Versen slutar med att poängtera att Jesus 

nu sitter till höger om Guds tron. Även om 

han är med oss varje dag genom sin Ande 

så är han ändå på ett visst avstånd. Det är 

okej förutsatt att vi ställer in vårt fokus. 

Som ordboken sa är fokus till för att skarpt 

avbilda föremål på ett visst avstånd. Om vi 

ställer in vårt fokus på Jesus och låter våra 

liv centrera kring honom så kommer vår 

bild av honom också att bli skarpare och 

tydligare. Det handlar om att ge Jesus en 

central plats i vår tankevärld. Att ha honom 

för våra ögon. Paulus utvecklar också detta 

i ett av sina brev 

 

Om ni alltså har uppstått med Kristus, 

sträva då efter det som finns där uppe där 

Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på 

det som finns där uppe, inte på det som 

finns på jorden. Kol 3:1 

 

Vi uppmanas att sträva efter det som finns 

hos Kristus. Att medvetet ställa in vår 

tanke på det som finns där uppe där han är. 

Det är därför vi Elimkyrkan kommer att gå 

in i det vi kallar för Det stora Jesus året. 

Under 2014 så kommer vi att ha 10 predi-

koserier om Jesus. Varje söndag kommer 

du att få lyssna predikningar med ett fokus: 

Jesus.  

 
Välkommen att ställa in ditt fokus 
tillsammans med oss.  

Vi ses på #detstoraJesusåret 
 

Joel Backman 

 

MED SIKTE PÅ JESUS 
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 Regelbundet träffas en matlagnings-

grupp i Elimkyrkans kök. Recepten på 

det som tillagas 

varierar och nyfi-

kenhet finns att 

prova nytt. Det 

viktigast är det 

sociala att umgås 

och ha roligt till-

sammans. Delta-

garantalet i Mat-

lagningsgruppen 

är just nu elva 

personer. 

Det är lördag för-

middag och fem 

män, Leo, Nisse, 

Conny, Krister 

och Ferri, har 

samlats för att 

laga mat och planera inför hösten och 

vintern. Dagen börjar med fika och 

samtal om det mesta. Det är kul att 

träffas. Man pratar och delar med sig 

av vad man vill. Det är inte alltid att 

alla är med samtidigt. Idag är det älg-

jakten som får företräde för en och ar-

bete för en annan osv.   

– På onsdag i nästa vecka har vi lovat 

att laga mat i samband med ungdoms-

samlingen vilka blir med och vad ska 

vi tillaga, frågar Krister Nilsson som är 

ledare för gruppen och så tar diskuss-

ionen fart kring fikabordet.  

I Matlagningsgruppen har man kontakt 

främst genom e-post i planering och 

fördelning av olika saker som inköp av 

ingredienser och vem som ska ansvara 

för vad. Hur man väljer 

recept planerar man till-

sammans och delar på 

kostnaden, lagar och äter 

tillsammans. Ibland är 

det mer avancerat och 

omfattande och ibland 

enklare. Den här dagen 

tillagades vita bönor i 

tomatsås med gul lök, 

vitlök, bacon och en 

mängd starka kryddor 

som åts tillsammans med 

ett grovt bröd.  

Matlagningsgruppen be-

står endast av män. Idén 

bakom en matlagnings-

grupp uppkom i en dis-

kussion i kyrkan om att öka kontakten 

utanför kyrkans väggar. Jag tyckte om 

idén om en matlagningsgrupp och ville 

göra någonting av det, säger Krister. 

Krister berättar vidare att vid ett ad-

ventsfika år 2010 hamnade Krister, 

hustrun Kerstin, Leo Östergren och 

hustrun Inger vid samma bord.  – Vi 

diskuterade Olle Carlssons bok 

”Kristendom för ateister” då min 

hustru Kerstin plötsligt ställde frågan 

till Leo – du tycker väl om att laga 

mat? Det blev början till det som idag 

är Matlagningsgruppen, säger Krister.  

 

Forts. sid 4   

INBLICKEN  

VÅR KYRKAS VERKSAMHET  

Matlagningsgrupp 

Leo Östergren och Ferri Dobondi 

vid spisen i Elimkyrkans kök 
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Forts   

Det som ligger framför under hösten 

och vintern är matlag i samband med 

några ungdomssamlingar, äta utomhus 

och bada tunna, ansvara för julbordet i 

kyrkan samt några matlagningsträffar i 

kyrkan. 

Varje sommar har vi terminsavslutning 

och träffas med respektive, lagar mat 

och äter tillsammans. Ett återkom-

mande inslag är också att laga mat nå-

gon gång under året utomhus vilket har 

blivit bl.a. på Sörmlandsleden 2012 

och Sörfjärden vid Mälaren i år där vi 

också besökte Fältstationen Rördrom-

men.  

 

 

 

 

 

 

Matlagningsgruppen delar med sig 

från sina erfarenheter med följande 

recept: 

 

Fisk mousse: 

En bit kokt lax blandas med kallrökt 

lax, cremefraiche och kryddor efter 

behag. Servera gärna på en ”toast” 

och garnera med lämpligt, färgglatt, 

tillbehör. 
 

Lax på saltbädd :                                 

En bit lax läggs, med skinnet nedåt, på 

en bädd av grovt salt. Krydda (lite salt) 

med t.ex. dill. In i ugnen (175 -200 °) 

tills fisken är klar dvs. 15-20 min. Ser-

veras med kokt potatis. Räkor i 

cremefraiche smaksatt med lite salt 

och rivet citronskal passar bra till 

laxen. 

Tricolor i chokladmousse på hallon-

spegel:  

ca 6 pers.  

Vispa grädde (3 dl) och smält vit, ljus 

och mörk blockchoklad i varsin bunke 

(ca 100 g vardera). Blanda ned gräd-

den i den smälta chokladen (lika myck-

et i varje) och ställ att svalna i kylen. 

Mixa hallon och ta bort kärnorna (låt 

rinna genom en sil) späd ev. med lite 

cider. Häll ut lite hallon på en assiett 

och lägg på tre ”chokladkulor” (en av 

varje färg).    

 
Deltagare i Matlagningsgruppen och vid 

pennan Conny Bäckman 

Stefan Larsson rör i grytan på 

eldstaden vid Ösjöns vindskydd 

på Sörmlandsleden 
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Jesus gav sina efterföljare en ordentligt 
utmaning: 
 
"Jag har fått all makt i himlen och på jor-
den. Gå därför ut och gör alla folk till lär-
ljungar! Döp dem i Faderns och Sonens 
och den helige Andens namn och lär dem 
att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, 
jag är med er alla dagar intill tidens 
slut." ( Matt.28:18-20 ) 
 
I Jesus missionsbefallning  finns fyra ord 
som är heltäckande. 
 
All makt 
 
Jesus makt  är kärlekens makt. I sin kär-
lek skickade Gud honom till jorden . Han 
övervann syndens och dödens makt på 
Golgata. Den makten ger han till sina 
efterföljare. 
 
Alla folk  
 
Varje människa i varje nation har rätt att 
få höra evangeliet. 
 
 Alla bud  
 
I alla tider har de värderingar och under-
visning som Bibeln står för fått mycket 
mothugg. Jesus själv säger att inte en 
prick i lagen kommer att passera bäst 
före  datum  förrän himlen och jord förgår. 
 
 Alla dagar 
 
Den sista heltäckande ordet i missions-

befallningen är ett löfte. Jesus själv lovar 
att vara med  oss ända till tidens slut. 
 
Elimkyrkans missionsarbete sträcker sig 
över flera kontinenter och innefattar både 
hjälp till evangelisation samt social ar-
bete. 
 
Ett av Elimkyrkans missionsstöd går till 
SAT-7. 
 
 I tidningen Mediemission har jag hittat 
några respons från Iran på programmen 
på kanalen SAT-7. 
 
"Jag hade lidit av psykiska problem och 
har varit på sjukhus. När jag kom hem 
hittade jag kanal SAT 7 av en slump när 
jag bläddrade bland olika tv kanaler. Jag 
började titta på den med min 7 åriga dot-
ter. Jag fick frid och med tiden fick jag 
veta mer om Jesus. Jag ringde till numret 
för själavård många gånger och ni sva-
rade på mina frågor om den helige Ande 
och vad det innebär att ha en relation 
med Gud. En av era själavårdare bad 
med mig och hjälpte mig att ge mitt liv till 
Jesus . Min 7- åriga dotter tittar på barn-
program på kanal SAT-7 och har lärt sig 
att  be i Jesus namn."   

Freshteh - en kvinna från Iran  
 
Tack för dina förböner och ditt stöd till 
Elimkyrkans missionsarbete. 
 
Vi får aldrig glömma att han är med oss 
alla dagar intill tidens slut. 

Rodica Dobondi  

Mission - utmaningen och löftet . 

UTBLICKAR 
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En vanlig söndag, när bar-

nen fått gå upp till övervåningen och vi 

samlats i söndagskolerummet, kan vad som 

helst hända egentligen.  Varje vecka blir 

annorlunda eftersom vi delar upp söndags-

skolan, 

varannan 

vecka har 

jag, Johanna 

ansvaret och 

varannan 

vecka har 

Birgitta och 

Fanny an-

svaret. 

Gemensamt 

är ändå en 

samling, 

med upprop, 

sång, in-

samling, bön 

och kanske lite repetition av vad dom pra-

tade om förra veckan. Jag brukar alltid i 

samlingen visa upp min bibel, och fråga 

barnen lite om den boken, för att visa just 

hur viktig bibeln är och att vi alltid kan 

vända oss till den. 

Den här terminen har vi arbetat kring Mo-

ses varje vecka, allt från att han lades i 

vassen till att han gick genom havet, och 

vidare. Barnen har fått göra korgar med 

lilla Moses i, dom har fått göra stentavlor 

av trolldeg, målat havet med alla fiskarna 

som Moses gick igenom, sett på film samt 

samtalat och hört  bibelberättelsen på olika 

sätt, och från olika biblar. 

Varje vecka erbjuds också pyssel och lek, 

och det är mycket uppskattat att trä med 

pärlor eller måla. 

För mig är det viktigt att veta att jag varje 

söndag har sagt till 

barnen hur otro- ligt 

älskade dom är av Gud, och att dom alltid 

kan vända sig till honom. Att barnen lär sig 

det i tidig ålder, gör att dom alltid kommer 

veta att han finns där för dom vad som än 

händer. Vi på söndagsskolan vill att barnen 

ska få en känsla av trygghet och trivsamhet 

i kyrkan, så att dom vill fortsätta komma 

till oss även när det blir äldre, och så att 

dom kan berätta för sina vänner och sin 

familj om Jesus hemma. Självklart är sön-

dagsskolan ett sätt att hjälpa föräldrarna få 

ett Gudsmöte nere på Gudtjänsten, men det 

är framför allt den platsen där vi kan låta 

Gud skapa en barnatro i de barn som kom-

mer bli vår framtid i kyrkan. Visionen är 

självklart att 

alla barn som 

finns i vår 

församling 

ska känna sig 

välkomna 

och vilja 

komma till 

oss oftare, 

och att fak-

tiskt sön-

dagsskolan 

ska få växa 

och locka till 

sig ännu fler 

barn utifrån. 

Jag är mycket tacksam att jag fått chansen 

att arbeta i söndagsskolan tillsammans med 

Birgitta, Fanny och alla de underbara bar-

nen. Jag ser fram emot en ännu mer spän-

nande vårtermin! 

Johanna Lindberg 

INBLICKEN  

VÅR KYRKAS VERKSAMHET  
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AKTUELLT 
ATT BE FÖR OCH GÅ PÅ 

December 

Bem-vindo  Bienvenido  ברוך הבא 

Bibelstudium på svenska   
Varannan onsdag kl 18.30, jämna 
veckor 

Stickcafé 
Varannan onsdag kl 16.00, udda 
veckor t o m 4/12 

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 

 
 
1 Sön  kl 11.00 Adventsguds-
tjänst. Joel Backman. Musik med 
Djurgårdsskolans musikklass åk 5. 
Musik: K-E Magnusson. Servering 
Grupp E 

 

8    Sön kl 11.00  Gudstjänst med 
söndagsskolans avslutning. 
Rodica Dobondi. Musik: Barbro, Ing-
ela, Mona.  Jultallrik.  

Grupp F 
 
11 Ons kl  14.00 RPG. Luciafi-
rande i Elimkyrkan. !Obs dagen! 

 
15 Sön kl  15.00 Musik i Ad-
ventstid. Volvos Musikkår. Ferri Do-
bondi. Servering.              Grupp F 
 

 

Jul-och Nyårshelgerna firas tillsam-
mans med församlingen i S:t 
Eskilskyrkan 
 
22 Sön kl  11.00 Gudstjänst i Elim-
kyrkan. Joel Backman. Team Latinos. 
Musik: Birgitta Fryk. Missionsin-
samling. Servering.               Grupp G 

    
24 Mån kl 11.00 Julafton. Samling 
kring julkrubban i S:t Eskilskyrkan. 
  kl 23.00   Julnatten i Elim-
kyrkan. Anders Eklund m fl. 
 

29 Sön kl  11.00 Ekumenisk guds-
tjänst i S:t Eskilskyrkan. Musik: Gry 
Kaijankoski.                     Grupp G 

 

31 Mån kl  17.00 Nyårsbön i S:t 
Eskilskyrkan. Joel Backman. Gry Ka-
ijankoski. 
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    Willkommen  Добро пожаловать 

Januari 

Bibelstudium på svenska   
Varannan onsdag kl 18.30, jämna 
veckor 

Stickcafé 
Varannan onsdag kl 16.00, udda 
veckor fr o m 15/1 

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 

12   Sön   kl   11.00 Gudstjänst. 
Tema: Utvald. Joel Backman. 
Team Håkan. Musik: Håkan Pers-
son. Servering.                  Grupp H 

 

15   Ons kl  16.00 Stickcafé startar 
 
19 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
Tema: Utvald. Mauricio Campos. 
Team Latinos. Musik: K-E Magnus-

son. Servering.                    Grupp I 
 
23 Tor kl  14.00 RPG i Pingst-
kyrkan. Lars-Erik Pettersson  talar 
om Mahatma Gandhi. 
 
23 Tor kl  18.00 Församlings-
råd och styrelsemöte hos Kerstin 
Nilsson. 
 

26 Sön kl   11.00 Gudstjänst. 
Tema: Utvald. Joel Backman. Natt-
vard. (Mauricio)  Team Anders. 
Musik: Anders Eklund. Missionsin-
samling.  Församlingsmöte. Serve-
ring.                                  Grupp I 

5 Sön kl  10.00 Gudstjänst i 
Baptiskyrkan i Kjula. Håkan Pers-
son.                                    Grupp H 
kl  16.00 Musik i Trettondedagstid 
i S:t Eskilskyrkan.                

 Februari 
2 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
Tema: Människa. Talarstolsbyte 
(Predikant ej klar). Erik Lindberg m 
fl. Musik Barbro Hedlund. Serve-
ring.                                    Grupp A 

6 Tors 14.00 RPG i S:t 
Eskilskyrkan. Årsmöte 
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Välkommen  نرحب  Welcome  

 Februari 

Ungdomssamling ”Vuxentro” 
Varje onsdag kl 19.00—21.00 

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 

  

9 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
Joel Backman. Tema: Människa. 
Team Anders. Musik: Anders 
Eklund. Servering.              Grupp A 
 
16 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
Tema: Människa. Karl-Erik Mag-
nusson. Team Latinos. Musik: Bir-
gitta Fryk.  Servering.         Grupp B 
 
20 Tor kl  14.00 RPG i Elimkyr-

kan. Korsbandet från Örebro 
 
23 Sön kl  11.00 Gudstjänst. 
Tema: Människa. Håkan Persson. 
Team Håkan. Musik: Håkan Pers-
son. Nattvard. (Maria P). Missions-
insamling. Servering.       Grupp B 
  
23/2-2/3 24/7-bön. Ekumenisk 
bön i Fristadskyrkan. 

 Mars 

 
1 Lör kl  15.00 Församlingens årsmöte. Förhandlingar.              
Musik: K-E Magnusson. Servering.               
                                                                                                    Grupp C 
 
2   Sön  kl  11.00  Årsmötesgudstjänst. Tema: Gud. Joel  Backman.    
Ingela, Barbro,Mona Musik: Barbro Hedlund.  Servering.  
                                                                                                    Grupp C 
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BIBELORDET 

”När tiden var fullbordad, sände 
Gud sin Son…” Gal. 4:4. 
 
Genom årtusenden hade historiens 
Gud förberett världen för den tidpunkt, 
som Paulus kallar för tidens fullbordan. 
Israel hade genom profeterna fått alla 
de löften, som Gamla Testamentet är 
fullt av. På 700-talet f. Kr. lovade Je-
saja, att Messias, en Frälsare-Konung, 
skulle komma. Det budskapet formule-
rade han i ord, som hör till julens heliga 
texter. ”Natt ska inte förbli, där nu ång-
est råder.” (Jes. 9:1.) 
 
Vid vår tideräknings början var den 
kända världen en geografisk, kulturell 
och politisk enhet, där olika folk bands 
samman av ett gemensamt språk, gre-
kiskan. Gamla Testamentet, som 
skulle bli den unga kyrkans Heliga 
Skrift, hade omkring 200 f. Kr. blivit 
översatt till grekiska av judiska lärda i 
Alexandria. Överallt i det romerska 
riket låg judiska kolonier med synago-
gor, som höll hoppet om löftenas upp-
fyllelse levande. Det var i synagogan 
som Evangeliet först skulle förkunnas.  
 
Historiens Gud, som hade lett Israel 
under alla århundraden, valde att inte 
kalla en galileisk profet utan att sända 
sin evige Son. Skapelsens Herre, ”själv 
Gud och alltid nära Fadern” (Joh. 
1:18), kom till sin skapelse för att full-
borda det verk, som Han hade påbörjat 
i tidernas morgon. I Galaterbrevet 4 
nämns en särskild aspekt av Jesu out-

sägligt rika frälsningsverk, nämligen 
friköpandet av dem som är slavar un-
der lagen. 
 
Judarna hade Mose lag, medan andra 
folk hade samhällets lagar. Den mo-
derna människan pressas av många 
osynliga lagar. Hon känner sig snärjd 
av alla krav från olika håll. Hon upple-
ver trycket från omgivningen och vet, 
vad folk väntar av henne. Därtill kom-
mer fruktan för pandemier, miljögifter, 
naturkatastrofer, vikande konjunkturer, 
etc.   
 
Gud sände sin Son Jesus Kristus för 
att befria oss från alla former av slaveri 
och fruktan och göra oss till Guds barn. 
Genom sin död och sin uppståndelse 
öppnade Jesus vägen till Gud. ”Han 
gick in i själva himlen för att nu träda 
fram inför Guds ansikte för vår 
skull.” (Hebr. 9:24.) På grund av Kristi 
försoningsverk kan vem som helst 
vända sig till Gud och ta emot det 
goda, som Han har att ge, nämligen 
frälsningens gåva: syndernas förlåtelse 
och Guds barns härliga frihet. Aposteln 
skriver: ”Ni har inte fått slaveriets ande, 
så att ni på nytt skulle leva i fruktan. 
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i 
vilken vi ropar: Abba! Fader!” (Rom. 
8:15.) Med Paulus kan vi bara utbrista: 
”Gud vare tack för hans obeskrivligt 
rika gåva.” (2 Kor. 9:15.) 
  

                                                                                                              
Kerstin Ullerstad 

Om tidens fullbordan. 
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BESÖKET 
NÄRHETEN TILL ANDRA  

Möte med en vägledare 
- Det har betytt väldigt mycket att till-

höra en församling. Det är en grund för 

tron och tilliten till Gud och man behö-

ver gemenskapen. 
 

De orden kommer från Thord Polhage, 

som kan se till-

baka på 63 år 

som aktiv med-

lem i en kristen 

församling. Kon-

takt fick för-

månen träffa 

Thord i hemmet 

i Ärla för ett 

samtal om tron 

och livet. 
 

- Jag var femton 

år när jag döptes i Salemkyrkan i 

Eskilstuna. Min mamma tillhörde pingst-

församlingen och där gick jag i söndags-

skola. Det var två flickor som kom och 

hämtade mig på söndagarna. Vi bodde 

granne med en familj som tillhörde Salem 

och när jag blev lite äldre började jag följa 

med till ungdomssamlingarna där och döp-

tes alltså så småningom. 
 

Thord, som är född 1935, är uppväxt i 

Eskilstuna och har blivit hemkommunen 

trogen, sånär som på halvårslång utflykt i 

tjugoårsåldern. Thord fick arbete hos en 

hovfotograf i Kalmar, men hemlängtan 

blev för stark och han återvände till födel-

sestaden. Han har också sett utvecklingen 

från en typisk industristad med fabriker 

inne i centrum till dagens Eskilstuna med 

högskola och ökad tjänstesektor. Ett speci-

ellt minne är hur man torkade bort sot från 

balkongräcket vid svärföräldrarnas lilla 

lägenhet i Salemkyrkan. 
 

- Vi bodde i en tvåa i ett barnrikehus på 

Vidargatan i Eskilshem. Pappa jobbade på 

Konsums lager och mamma var hemmafru, 

som de flesta kvinnor på den tiden. Jag och 

mina två yngre bröder de-

lade på ett rum, och där 

gick det ofta livligt till. 

Mamma och pappa sov i 

vardagsrummet. 
 

Sedan 1963 är Thord gift 

med Kerstin, som i slutet av 

1950-talet flyttade till 

Eskilstuna tillsammans med 

sin familj, när fadern till-

trädde pastorstjänsten i Sa-

lem. Närmast kom familjen 

från Askersund. 

År 1972 flyttade Thord och Kerstin ut till 

Ärla. De hade då tre barn: Maria, Anders 

och Per. Med tiden har det också blivit fem 

barnbarn i åldrarna 1½ - 23 år. 
 

- Vi tyckte att det var en lugnare miljö för 

barnen härute, säger Thord. Vi hade lite 

funderingar på att gå med i pingstförsam-

lingen här i Ärla, men då sa barnen ifrån. 

De ville inte lämna sina kompisar i kyrkan 

i stan. 
 

Varierat yrkesliv 
 

Om Thords liv när det gällt boende inne-

hållit få förändringar, så har hans yrkesliv 

varit mer varierat. Han kallar sig lite 

skämtsamt för diversearbetare. 
 

Jag lärde mig till fotograf hos den kände 

Teddy Aarni och jobbade hos honom i sex 

år. Men det blev mycket jobb på helger, så  
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Forts  

jag började som reservdelsman på en firma 

och var där i tre år. Samtidigt började jag 

plugga på kvällar och tog så småningom 

ingenjörsexamen. Först fick jag läsa in 

realexamen, eftersom jag bara hade folk-

skolan i botten.  
 

Jag blev klar ingenjör 1965 och jobbade 

sen som offertingenjör under några år. När 

jag sedan blev friställd kom jag in i skolans 

värld och började vikariera som lärare i 

matte, fysik och kemi och i två år var jag 

yrkesvalslärare på Skogstorpsskolan. Un-

der ferierna jobbade jag som fönsterput-

sare, ett arbete som jag också trivdes bra 

med. År 1970 blev jag antagen till syokon-

sulentutbildning, men eftersom jag hellre 

ville jobba med vuxna än med ungdomar, 

sökte jag mig till Arbetsförmedlingen. Där 

blev jag kvar som yrkesvägledare under 

trettio år fram till pensionen. 
 

Thords erfarenheter från yrkeslivet har han 

även haft nytta av i församlingslivet. Han 

har varit och är en aktiv församlingsmed-

lem, som engagerat sig på olika sätt. 
 

- Att vägleda andra har passat mig, säger 

han. Jag började som söndagsskollärare 

och senare som scoutledare i Salem och jag 

har varit diakon och suttit i styrelsen. Väg-

ledning handlade det ju också om under de 

åren vi hade alphakurser, som jag och Ker-

stin var med och startade. Det var mycket 

givande med de ekumeniska kontakter som 

vi fick i samband med alpha. Min nuva-

rande uppgift att redigera Kontakt tycker 

jag mycket om, och tillsammans med Ker-

stin leder jag en hemgrupp. 
 

Församlingsbyte 
 

I början av 1990-talet lämnade Thord och 

Kerstin Salemkyrkan och anslöt sig till 

Elim, vilket inte skedde utan smärta. 
 

- Vi var ett antal medlemmar som ansåg att 

det bästa för Salems framtid var att gå sam-

man med Elim, berättar han. Frågan disku-

terades länge och det var slitningar, men 

till sist tog församlingsledningen beslutet 

att Salem skulle fortsätta som egen försam-

ling. Kerstin och jag valde då att själva 

byta församling, och vi skrev ett brev till 

ledningen i Salem där vi motiverade vårt 

beslut. Vad vi inte hade räknat med var att 

så många som cirka 25 andra medlemmar 

skulle följa oss. Naturligtvis förstår vi att 

här blev en svår process för Salem, men vi 

gjorde det som vi upplevde vara rätt väg 

för oss. 
 

Med sitt långa perspektiv på församlingsliv 

har Thord upplevt mycket av förändring 

och utveckling, och han tycker att mycket 

har blivit till det bättre. 
 

- På 50- och 60-talen var det ofta ingen 

vänlig kristendom som förkunnades, menar 

han. Predikanterna kunde vara högljudda 

och det var mycket tal om straff, uteslut-

ningar och syndakatalog. Om en flicka 

blev med barn utan att vara gift, blev hon 

tvungen att be församlingen om förlåtelse, 

annars blev det uteslutning. Saker som bio 

och kortspel var förbjudna. Jag minns att 

det var åtta andra som döptes samtidigt 

som jag, och av dessa var det flera som 

senare uteslöts. Det här har vållat mycket 

ont som finns kvar hos de här männi-

skorna, som församlingarna borde be om 

förlåtelse. 
 

- Men är det inte risk att vi nu hamnat i 

andra diket, undrar jag, så att det inte är  

några krav alls för att tillhöra en försam-

ling? 
 

- Nej, säger Thord med eftertryck. Det 

måste finnas frihet. Däremot kan vi bli 

bättre på att uppmuntra varandra och tala 

tillrätta om det krävs. Grundläggande 

undervisning behövs för dem som vill dö-

pas och gå med i församlingen.  

 

                                              Forts   
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Mycket få människor lever i dag  
-  de flesta gör förberedelser för 
att leva i morgon 

Jonathan Swift 

Forts  

Alphakurserna är bra med sin strukturerade 

undervisning. Vi blir väldigt glada när nå-

gon blir frälst, men när de nya väl gått med 

i församlingen har det hänt att vi tappat 

bort dem. Här kan vi bättra oss. 
 

Tacksam för mycket 
 

Mitt samtal med Thord Polhage går mot 

sitt slut och jag avrundar med fråga om 

intressen och eventuella hobbies vid sidan 

av arbete och församlingsengagemang. 

Välfyllda bokhyllor vittnar om ett stort 

läsintresse. 
 

- Ja, jag tycker mycket om att läsa, säger 

Thord, och främst då böcker med verklig-

hetsanknytning. Förr fotograferade jag en 

hel del, men annars har fritiden främst äg-

nats åt familjen, huset och trädgården till-

sammans med Kerstin. Jag är tacksam till 

Gud för att vi har varandra och för att bar-

nen är med på den kristna vägen. 
 

När jag lämnar Ärla och åker hem i den 

mörka oktoberkvällen är min reflektion att 

jag träffat en av dem som ibland kallas för 

stöttepelare i den kristna församlingen. Det 

behövs alltid människor som är beredda att 

ge av sin tid och sina gåvor till Guds verk 

och i en stressad tid tycks den sortens män-

niskor bli alltmer sällsynta.     

                                              Text och foto 

Rolf Sundström 

VAD HÄNDER I ELIMKYRKAN? 

Nyslipat skulle man kunna kalla program-

met i Elimkyrkan den här hösten. Först 

bars bänkarna i kyrksalen ut och sedan bars 

de in igen men allt kändes helt nytt. Golvet 

var slipat och nya mattor lagda. Men det 

var inte bara en känsla av ljusare trä och 

mer kärlekens färg som präglade kyrksa-

len. Vi gick över lag en ljusare och kärleks-

fullare tid till mötes. 

Det började med att vi fick känna smaken 

av vad vår församling egentligen innehåller 

redan söndagen den 1 sep då så många 

olika människor med olika kulturiska bak-

grunder samlades till Gudstjänst. En fan-

tastisk början som gav mersmak. 

Inför jubileumsåret 2016 då församlingen 

fyller 150 år hade en grupp anordnat loppis 

en lördag i september och det var en strid 

ström av människor som kom för att fynda. 

Att ta tillfälle i akt att hålla kyrkan öppen 

visade sig vara en ljus idé. 

Ljust var det också när serien om Ande, 

själ och kropp inleddes. Det satsades på 

teman och mötesserier. Serien avslutades 

på självaste allhelgonadagen. Vad vi då 

visste var att alltsammans hörde ihop och 

att det ena inte kunde vara utan det andra. 

Precis som vi, alla tillsammans. 

Joel Backman har också predikat och 

bloggat om givandet vilket gav mer klirr i 

kassan på direkten. Även Ulf Sandholm har 

bloggat men om paradigmen och livet i 

stort som smått. 

Ungdomssatsningen Vuxentro, stickcaféer, 

söndagskola, bibelstudium, sammanträden, 

sångövningar, bön och samtal människor 

emellan avlöser varandra i olika delar av 

kyrkans alla skrymslen och vrår. De där 

vrårna som städas varje vecka av omsorgs-

grupperna. 

Välkommen till kyrkan där allt kan hända – 

Elimkyrkan mitt i sta’n!                   

                                              Maria Öhrvall 

INBLICKEN  

VÅR KYRKAS VERKSAMHET  
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VARDAG & FEST 
SÅDANT SOM BERÖR  OCH  SKA FIRAS 
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ÅTERBLICKAR 
BROR-ERIK  SPEGLAR  VÅR  NU– OCH DÅTID    

JUBILEUMSBOKEN BEHÖVER 

MÅNGA BILDER 
 

Hur går det med skrivarverkstadens arbete? Jag kanske skall lätta lite på förlåten. 

Låt mig först säga, att gruppens arbete utförs ideellt, dvs. kostar inte något för försam-

lingen..  I regel träffas vi hos Kerstin Gustafsson och träffarna brukar bli goda. Vi kän-

ner stor frihet att få arbeta på det sätt vi har lust. 
 

Dvd-skivor med Elimkyrkans kör blir bilaga till jubileumsboken 
Församlingens kassör Miriam Parsmo har lagt upp ett särskilt konto för vårt arbete. På 

kontot har vi satt in ca 10.000 kronor från vårt Loppis i höstas och 500 kronor från den 

spansktalande gruppen. Pengarna behövs för de dvd-skivor med Elimkyrkans kör, som 

vi bett Jarl Einar Johansson om hjälp att åstadkomma. Kören har varit en sådan inspi-

rationskälla för församlingens andliga liv. Vi behöver höra dess röster ännu! 
 

Elimkyrkans arbete på landsbygden har varit omfattande 
Både Olof Larsson och Hjalmar Danielsson lade stor vikt vid utpostverksamheten. 

Detta arbete bidrog till den kraftiga medlemstillväxten på deras tid och behöver kart-

läggas. 
 

Hjälp oss att få fram bilder! 
Vi har den stora förmånen i vårt län att kommunarkiven bereder gratis plats åt folkrö-

relsernas arkivhandlingar. Jag förmedlar gärna kontakten! Bilderna glömmer man ofta 

bort vid arkivleveranserna. 
 

Skrivarverkstaden behöver många bilder, gamla och nya. Har du några bilder i dina 

album rörande baptistarbetet i vår kommun, hör av Dig till undertecknad! 
 

Bror-Erik Ohlsson 

Små lurviga. Grå 

De ligger längs med golv-

socklar 

Hopar sig i hörnen 

Fastnar bakom element 

 

Vem har lagt dit dem? 

Sopa inte bort dem! 

De kanske behövs igen 

 

Det sägs att änglar inte syns 

Men det här 

måste ju vara deras tofflor 

 

Ho ho, änglar! 

De har lagt av sig tofflorna 

I köket 

Redan på julnatten 

 

Jag undrade så var de är 

 

Men så hör jag dem 

Fjärran sjunga 

”Ära i höjden” 

 

Åh, de hade ett uppdrag att 

göra 

Inför konungarnas konung 

där tofflor inte hör hemma 

 

…Men snart ska de åter 

dansa i mitt kök 

Juldikt av Maria Öhrvall 
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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    
 vår  Mars—maj    10 febr. 

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  
  


