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KONTOR 

 
 
Grundstenen 
Elimkyrkans jubileumsår är i full gång och 
startskotten kom lördagen och söndagen den 
9-10 januari då vi fick besök av Åge Åleskjaer 

från Norge och Oslo Kristne Senter. 
 

 Åge grundade Olso Kristne Senter 1985 och 
under de kommande fem åren så växte församlingen från 0-
2000 medlemmar. Idag har det ökat ännu mer och Oslo Kristne Senter är nu flera 
församlingar i Norge och resten av världen,  Åge själv har lämnat över 
föreståndaruppdraget och spenderar nu större delen av sin tid med att åka runt 
och besöka olika församlingar. Så kom han nu också till oss i Elimkyrkan och 
förutom de två gudstjänsterna mötte han även 
med församlingens ledning och deras 
respektive över en middag där han inspirerade 
oss och påminde oss att inte glömma bort 
vikten av vittnesbördet om vad Jesus har gjort i 
våra liv.  
 
I de två gudstjänsterna fanns det en viss ton 
och ett återkommande tema. Temat var Jesus. 
Av allt det som en man med Åges erfarenhet 
hade kunnat tala om såsom ledarskap, mod, 
utmaningar, kamp etc. så försvinner alla dessa 
ledord och Jesus träder fram. Det blir en 
påminnelse för oss att hur mycket framgång 
eller hur stora saker vi får vara med om så  har 
allt sin grund i Jesus. Det är Han som bygger 
sin församling inte Åge, du eller ens jag utan 
Jesus.  Han är grunden och hörnstenen som vi 
bygger på.  Paulus uttrycker det på följande sätt i sitt brev till församlingen i 
Korinth.  

 
Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus 
Kristus. 1 Kor 3:11 
 
Så är det och så kommer det alltid att vara. Vårt budskap och vårt ärende det är 
Jesus. 

 
Joel Backman 

Pastor och föreståndare 
 



 

Från Syrien till Eskilstuna – 

Pastor Maher berättar 
 

Det har gått ungefär åtta år sedan 

de första arabisktalande kristna 

gjorde sin entré i Elimkyrkan. 

Sedan dess har mycket hänt. 

Gruppen har växt och blivit 

alltmer etablerad i församlingen. 

Kontakt har träffat gruppens 

pastor Maher Zakeria för att få 

veta lite mer om hans liv och 

bakgrund. 

 

 

Maher, som är född 1975, är 

uppväxt i al-Hasakah som är 

huvudstad i provinsen med samma 

namn i nordöstra Syrien. I provinsen 

bor många olika etniska folkgrupper 

och däribland en stor del kristna 

assyrier/syrianer. Maher föddes som 

femte barnet i en skara på sju 

syskon och har fyra äldre bröder och 

två yngre systrar. Hans far, som är  
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död, var kommunal tjänsteman och 

hans mor arbetade inom sjukvården. 

Hans familj har flytt till Sverige från 

kriget i Syrien och bor nu i Södertälje 

och Norrköping. 

 

Missionär i Campus Crusade 

– Jag blev frälst 1995 när jag gjorde 

militärtjänst i Libanon, berättar 

Maher. Jag lärde känna en pastor 

och började gå i baptistkyrkan. När 

jag blev klar med militärtjänsten 

1997 började jag som missionär 

inom Campus 

Crusade for Christ 

och arbetade 

främst bland 

muslimer som blivit 

kristna. Jag 

arbetade både i 

Libanon och i 

andra länder som 

Spanien och 

Turkiet. Ett par år 

senare började jag 

studera teologi på 

Arab Baptist 

Theological 

Seminary i Beirut. 

 

Det här var en 

intensiv tid för Maher. Samtidigt med 

studierna tjänade han i kyrkan och 

var bland annat söndagsskollärare 

för 13- och 14-åringar. Efter två och 

ett halvt år avslutade han studierna 

och gjorde nya resor med Campus 

Crusade. 2002 var han tillbaka i 

Libanon och arbetade med 

församlingsbygge och med att stötta 

hemgrupper. Vid den här tiden fanns 



sju, åtta baptistförsamlingar i 

Libanon. 

 

 

Kallelse till Sverige 

– Vid den här tiden började Jesus ge 

mig en vision om att resa till Sverige, 

fortsätter Maher. Han talade till mig i 

drömmar. Jag bad mycket över detta 

och 2005 kom jag hit. Här fanns 

många araber, och jag kände att 

Jesus kallade mig till att arbeta 

bland dessa. Jag hade först inget 

uppehållstillstånd, det dröjde två år 

innan jag fick det. Då hade jag rest 

runt en del i Sverige och haft kontakt 

med olika pastorer. Till slut vägde 

det mellan om jag skulle inrikta mig 

på Malmö eller Stockholmsområdet. 

Jesus öppnade dörrar i Stockholm, 

och jag var mycket i Rissnekyrkan i 

Sundbyberg, där en arabisk grupp 

hade startat. Jag var också i 

Hjortensbergskyrkan i Nyköping. 

 

Maher reste även runt och besökte 

arabiska grupper i Norrköping och 

Linköping. Själv hade han bosatt sig 

i Södertälje. Han hade nu också 

blivit officiellt installerad som pastor 

vid en högtidlig 

installationsgudstjänst med en stor 

fest i Flemingsberg år 2007, där 

sjutton pastorer var närvarande, 

varav en arabisktalande pastor från 

USA. Det var en stor dag för Maher. 

Han har dock ingen avlönad tjänst 

som pastor, utan har jobbat som 

målare med egen firma för att 

försörja sig. Han har även haft jobb 

som taxichaufför. De grupper som 

han tjänar som pastor kan stötta 

med bensinpengar men inte så 

mycket mer. 

 

Start i Eskilstuna 

Vi är nu framme vid 2008 och även i 

Eskilstuna hade en grupp 

arabisktalande kristna börjat samlas. 

En hemgrupp hade startat och 

antalet deltagare växte snabbt. Vid 

första samlingen var man fem. Tre 

månader senare hade den arabiska 

gruppen växt till mellan femton och 

tjugo deltagare. Samarbetet med 

Elimkyrkan inleddes med att man 

skulle arrangera en konferens och 

behövde en lokal. 

 

– Jag fick kontakt med Kjell Öhrvall 

och han kände frid i hjärtat över att 

låta oss komma in i Elim, berättar 

Maher. Till konferensen hade vi 

bjudit in en pastor och lovsångare 

och vi blev välsignade. Tolv 

personer döptes under konferensen, 

som blev starten till ett större arbete 

bland arabisktalande i Eskilstuna. 

 

Nu har gruppen en livlig verksamhet 

och Maher är på plats tre gånger i 

veckan, tisdag, torsdag och lördag. 

På tisdagarna besöker han 

människor som behöver hjälp eller 

förbön, på torsdagarna leder han 

bibelstudium och på lördagarna är 

det arabisk gudstjänst. Medlemmar 

från den arabiska gruppen deltar 

även ofta i Elims söndagsgudstjänst. 

 

Efter att under många år ha bott i 

Södertälje är Maher numera bosatt i 



Hallstahammar. Sedan 2012 är han 

gift med Mirna, som han träffade i 

Västerås och de har två döttrar, 

treåriga Priscilla och Rachel som är 

sex månader. I arbetet är Maher 

numera främst inriktad på 

Eskilstuna, men han besöker även 

arabiska grupper på andra orter för 

att predika eller ibland för att hålla 

en begravning. 

 

Skillnad i kultur 

Jag avslutar vårt möte med att fråga 

Maher om han ser några skillnader 

mellan arabiska och svenska kristna. 

 

– Jo, visst är det en skillnad i kultur, 

säger han. Arabiska kristna präglas 

av att vi varit förtryckta i muslimska 

länder, men förtrycket har också 

gjort oss starka i tron. Det pågår en 

väckelse bland araber och vi längtar 

efter att den Helige Andes eld ska  

 

 

komma över alla kyrkor. Sverige 

behöver väckelse och det är vår 

vision att alla kyrkor ska ha 

väckelse. Vi tackar Jesus för vad 

han gör. Människor blir helade och 

besatta befrias. 

 

Att det ligger något i Maher Zakerias 

ord om väckelse bland 

arabisktalande får jag en bekräftelse 

på samma kväll när jag kommer 

hem efter intervjun. I tidningen 

Dagen läser jag om ett massdop av 

arabisktalande i Centrumkyrkan i 

Sundbyberg. 

 

Text och foto 

Rolf Sundström 

 

 

VÄLGÖRENHETSKONSERT 

(150 Års jubileumskonsert) 

 
I Elimkyrkans 150 års långa liv har sången och musiken varit en stor del 
av  församlingen. Det har funnits körer av väldigt hög kvalitet. Under årens 
lopp har det funnits mycket music: stråk-, sträng- och blåsmusik. All denna 
sång och musik har berikat gudstjänstlivet i församlingen. 
Detta vill vi uppmärksamma genom att ordna en jubileumkonsert den 13 
maj 2016. Temat för konserten är  “musiken: då, nu och i framtiden.”  
Vi som organiserar detta vill inbjuda dig att vara med, spelar du något 
musikinstrument eller vill vara med och sjunga, är du välkommen på våra 
övningar.  
Känner du någon som spelar eller sjunger och som inte längre bor i stan, 
ge oss ett tips. Ansvariga för konserten är: Erik Lindberg, Sofia Clewemar 
och Francisc Dobondi i samarbete med musikrådet. 
                                                    
Ferri Dobondi  
 



 

En söndag 1866 

Det är med fantasi vi ger oss in i Eskilstuna stad en söndag förmiddag år 1866. 

En ny koleraepidemi har dragit in över Sverige och Kristina är rädd för att den ska 

drabba befolkningen. I dag är det söndag och hon har klätt sig i den enda 

finklänning hon äger. En svart med många tygklädda knappar. Hon knyter en vit 

löskrage i halsen och försvinner ut på de nästan tomma gatorna. Ett par 

hästdroskor bara.  

Hon är på väg till kyrkan intill Eskilstuna ström för att fira gudstjänst. När hon 

passerar Amanda Zetherströms ateljé vid Stadskällargården på Köpmangatan blir 

hon stående en stund. Hon skulle bra gärna vilja bli fotograferad, men det är nog 

bara grevinnor och läkare som har råd med det. Innan hon hinner stoppa tanken 

står hon istället bakom kameran och drömmer om att själv försörja sig som 

fotograf. I denna nya tid av näringsfrihet är det faktiskt möjligt för henne, i vart fall 

så länge hon är ogift. 

En katt kommer och stryker sig mot hennes ben och hon blir med ens varse om 

verkligheten och vart hon är på väg. Hon är glad åt att hon vaknat till sans när 

hon strax efter möter Theofron Munktell. Han är en högt aktad person i staden. 

Ser lite barsk ut idag, men har samtidigt snälla ögon. Hon vågar hur som helst 

inte hälsa på honom, utan böjer bara sitt huvud i någonslags vördnad. När 

Kristina var liten hade han konstruerat lokomotivet. Detta åbäke till maskineri. 

Hon förstod inte, trots sina 19 år, vad det skulle vara nödvändigt till.  

Ja, eller det förstod hon väl egentligen, för dum var hon inte. Men det var så 

mycket nymodigheter. Det var inte nog med att riksdagens fyra stånd hade 

förändrats till två kammare utan dessa järnvägsspår skulle på något vis dela på 

landsbygden och föra människor bort därifrån de hörde hemma. Ibland ville hon 

förändring och ibland skrämde det henne.  

Snart är hon framme vid kyrkan. Forsen är ganska lugn i dag. Det ryker i 

skorstenarna på kaplansgården. Det känns fridfullt på något sätt. Men inne i 

Kristinas hjärta är det just den här söndagen lite uppror. Hon har nyligen pratat 

med en person som blivit döpt. Ja, hel och hållen i Spiksmedsströmmen. Kanske 

är det så det är meningen att man ska göra. För att känna frid. För att följa Jesus. 

Det hade pratats en del om att ordna med en sal att hålla bönemöten i, men än 

visste hon inte var de tänkte hålla dessa möten. När hon visste skulle hon bege 

sig dit och fråga dem om dopet. Hon skulle ta med sig sin bibel som hon fått vid 

sin första nattvardsgång och be över sina tankar.  Nu var det mycket som rörde 

sig i hennes huvud. Var det inte kolerans faror, eller en vild fantasi om att bli 



fotograf så var det att sänka sig i det kalla vattnet. Det där sista kunde hon inte 

släppa tanken på att göra.  

Hade det inte varit för den nya smedlärlingen i staden så hade den tanken följt 

henne ända in i kyrkan. Men nu kom han raglandes emot henne med lite för 

mycket starkt i kroppen. Sundin hette han visst. Det fanns de som tyckte han var 

både duktig och rolig, men Kristina ville helst undvika honom. Nu gjorde hon dock 

inte det, eftersom Sundin var känd för att gapa vida omkring.  

Hon snabbar på stegen mot kyrktrappan. Hon hälsar på de andra kyrkobesökarna 

och nickar samstämmigt, håller i kjolstyget och kliver in. Den här söndagen känns 

det som att hon vill sitta långt bak. Kanske betrakta människorna där inne som 

om de vore främlingar för henne. Nej, så fick det inte bli. De var ju släkt. Andligt 

sett.  

Hon böjer huvudet och ber en bön för staden, för framtiden - och för Gap-Sundin.     

Maria Öhrvall 

 

 

Vill du vara med? 

Under jubileumsåret kommer en gobeläng till kyrkans entré att ta form. 

De tyger som ska användas är överblivna textilier från när kören hade sin 

storhetstid och man sydde kördräkter. Du som har tyger eller vill vara 

med och utforma den här kan komma till kyrkan lördagen den 12 mars kl. 

10.00. 

Vill du sedan vara med och sy är det rak- och sicksack-söm på maskin du 

behöver kunna hantera. Är du dessutom duktig på applikationer är du 

extra välkommen. En del sömmar kan sys i våra egna hem, men vi måste 

också mötas fler gånger i kyrkan för det slutgiltiga resultatet.  

Kom med idéer eller lust att sy! 

/Monica Andersson och Maria Öhrvall 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken ”Elimkyrkans Baptistförsamling 150 år” 

Nu står den i bokhyllan med sina hårda pärmar och många bilder. Det var så vi 

vill ha det. Med vi menar jag den lilla grupp om 6 personer som, bortsett från ett 

lite längre sommaruppehåll, en gång i månaden i tre år suttit hemma hos Kerstin 

och planerat. Hennes slagbord har förutom den goda maten fyllts av fotografier, 

de skrifter som föregått denna bok, papperslappar och var sin mapp att samla 

information i. 

Bror-Erik har till varje möte haft en klar utgångspunkt som vi varit bra på att 

frångå, för att sedan 

försöka samla oss och 

återgå till. Han och 

Gun-Britt har ägnat 

åtskilliga dagar och 

säkert nätter, till att få 

allt ostrukturerat till att 

bli det resultat vi nu 

har. 

Hemma på våra 

kamrar har Karl-Erik, 

Monica och 



undertecknad samlat 

information och renskrivit. Vi 

har petat, letat och retat 

varandra. Träffats igen, 

skrattat och djupdykt. Alltid 

haft som mål att få en 

intresseväckande bok.    

Utöver oss har tryckare Bo 

kommit med synpunkter och 

Jarl-Einar med sin 

ovärderliga kunskap har 

bidragit med allt som berör 

kören och Elimkyrkans 

orgel. Dessutom inkluderar 

boken en nyutkommen cd med Elimkyrkans kör.  

Vi delade upp alla sidor mellan oss för korrekturläsning, levde oss in i Gut-Olofs 

liv och stegade in i kyrkan tredje advent med en känsla av att dåtiden berör 

nutiden, för nu var jubileumsboken färdig!  

Vill på detta sätt tacka alla som ställt upp på olika sätt eller bidragit med foton. 

Jag vill också rikta ett stort tack till alla er som redan köpt boken, eller tänker göra 

det!  

Maria 

Öhrvall 

 

 

 

 



 
 



Om Kristi frälsningsverk                                          KONTEXT        

”Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses 

skull.” Rom. 4:25. (Folkbibeln.) 

Rättfärdiggörelse genom tro är ett nyckelord i Rom. 4. Här framställs Abraham, genom sin 

förtröstansfulla tillit till Gud, som en förebild för oss kristna. Kapitlets sista vers är en 

koncentrerad sammanfattning av Evangelium, budskapet om Kristi fullkomliga 

frälsningsverk. 

Romarbrevets första läsare, hade fått lära sig att se Kristus i Skriften, dvs. i Gamla 

Testamentet. Herren hade själv undervisat sina lärjungar om detta. Bilden av lammet, som 

offrades, var välkänd. Man bar ständigt fram djuroffer i templet, men människans skuld 

utplånades ändå inte. Orden ”utlämnades för våra synders skull” leder tankarna till Jes. 53, 

där Herrens lidande Tjänare liknas vid ett lamm, som förs bort såsom skuldoffer för de 

mångas felsteg. ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra 

missgärningars skull … lik ett lamm som förs bort till att slaktas…” (Jes. 53:5, 7). I Jesu 

gestalt kunde Johannes Döparen se Guds  fullkomliga offerlamm, ty han vittnade med 

orden: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd” (Joh. 1:29). 

Det var inte för sig själv som Jesus led korsdöden, utan för mänskligheten. Uttrycket ”våra 

synder” syftar inte bara på vad enskilda människor har gjort utan även på det syndens 

sammanhang, som vi alla har del i. Skriften betonar, att vi inte förstår vidden av det elände, 

som Jesus, Guds Lamm, tog på sig. Syndafallet är ett mysterium, men inte en hemlighet i 

fråga om vad det har fått för konsekvenser. Människan, som skapades till det gudomliga 

livet, valde att söka ett eget liv. Det blev en vandring mot dödens mörker. I Rom. 3:10 

citerar Paulus Skriftens ord: ”Ingen rättfärdig finns, inte en enda.” (Jfr Ps. 14:3.)  

Jesus, som gick in under syndafallets nöd, tog också på sig människans uppståndelse 

med löfte om det gudomliga livet och en salighet utan slut, något som Paulus uttrycker 

med orden: ”uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.” Det betyder, att Gud genom 

Kristus har handlat med oss och gjort oss, som var döda, levande med Honom. Kristi 

uppståndelse är ett mysterium, skildrat på ett sådant sätt, att det aldrig sägs hur. Det är ett 

faktum, vars detaljer är dolda för människors blickar.  Den uppståndne Kristus omtalas i 

evangelierna med uttryckssätt, som visar, att Herren i sin nya existens ägde en helt ny 

dimension. Han kunde passera genom låsta dörrar (Joh. 20:26). Han uppträdde plötsligt 

(Luk. 24:36) och försvann lika oväntat (Luk. 24:31). 

I Rom. 4:25 sammanställer Paulus våra synder med Kristi död och vår rättfärdiggörelse 

med Kristi uppståndelse. Rättfärdiggörelsen innebär enligt Paulus, att Kristi rättfärdighet 

tillräknas oss, dvs. att Gud accepterar oss, för Kristi skull, så att vi genom tron på Frälsaren 

redan har övergått från döden till livet.  

                                                                             Kerstin Ullerstad                       

 

 



KONTINENTALT 

Hälsning från Johanna Hedlund 

  

Just nu bor jag i en stad som heter Ciudad 

Darío som ligger på foten till Nicaraguas 

högland. Nicaragua är ett land i 

Centralamerika och gränsar till Honduras i 

norr och Costa Rica i söder. Det officiella 

språket är spanska och det är få som kan 

prata något annat språk.  

Jag har bott här sedan början av september 

och planen är att flytta tillbaka till Sverige i 

slutet av maj. Jag är här eftersom jag går en 

team- och missionsskola via Kaggeholms 

folkhögskola, kursen heter Testa Mission 

och det är just det som jag får göra.  

Jag och mitt team deltar på olika sätt i vår 

praktikförsamling La Roca, det är en 



nystartad församling som fyller 2 år i mars. Bland annat är vi med i 

ledningsgruppen, läser bibelord på gudstjänsten, är förebedjare och jag har även 

fått predika och agera tolk. Sen är vi även med och hjälper till i församlingens 

förskola, vi hjälper till i en annan kyrka som jobbar med barnen som bor och jobbar 

på stadens soptipp, vi får evangelisera, är med i en lokal missionsskola, har en 

konstklass för barn och har startat en bibelstudiegrupp/baklektioner för kyrkans 

kvinnor. En gång i månaden åker vi och deltar i en stor församling i Managua 

(Nicaraguas huvudstad). Utöver detta har jag studier via internet om mission, 

församlingsbyggnad, systematisk teologi, andens gåvor, kulturförståelse, 

bibeltolkning och andra intressanta ämnen. Dessutom går mycket av tiden åt till att 

lära mig spanska och kulturen.   

Nicaragua är inte så svenskt alls. Då menar jag inte bara att jag fryser när 

temperaturen sjunker till 25 grader (annars varierar det mellan 30-38 grader) eller 

att jag har bananträd i min trädgård och är omgiven av ett fantastiskt landskap av 

berg och vulkaner utan kanske mer på kulturen. Saker som jag från början tyckte 

var konstigt är nu min vardag. Det kan vara saker som att köpa nybakade tortillas 

av tanten i huset bredvid, att vi inte alltid har tillgång till vatten och el, att det bara 

finns kallvatten i duschen, att åka överfulla bussar där kartonger med levande 

hönor transporteras på hatthyllan eller under sätena (jag har haft en höna 



pickandes på min fot under en av mina resor), att lovsången håller på minst 1 timma 

innan predikan börjar och den är minst lika lång och att komma i tid inte existerar 

här. Sen finns det saker som jag aldrig kommer bli van med, som den extrema 

fattigdomen, barn som jobbar på en soptipp och barnaga… 

Jag lär mig mycket om mig själv och kanske framför allt om Gud. Det är så häftigt 

att Gud är den samma i alla delar av världen. En självklarhet kanske men så 

fantastisk att faktiskt få uppleva. En av skillnaderna här är hur självklar Gud är. 

Nicaragua är ett fattigt land och de sociala skyddsnäten finns inte här, människorna 

här måste lita på Gud. Jag är så tacksam för att jag har fått växa upp i ett land där 

det finns mycket hjälp och där utbildningen är gratis. Jag tror verkligen att det är en 

välsignelse från Gud men ibland tror jag att åtminstone jag glömmer bort att det är 

Gud som välsignar och förser oss med allt gott. 

Det finns mycket jag skulle kunna berätta om alla möjliga områden så när jag börjar 

prata är det svårt att få stopp på mig… 

Även fast det stundvis är jobbigt och livet här har sina utmaningar så älskar jag att 

bo och leva i Nicaragua. När jag åker tillbaka kommer delar av mitt hjärta stanna 

här.  

Johanna Hedlund   

Vill du läsa mer om Johannas upplevelser? På Elimkyrkans hemsida så hittar du 

Johannas blogg http://elimkyrkan.com/ 

http://elimkyrkan.com/


Hur läser vi vår bibel? 

När jag läser Bibeln upptäcker jag då och då, att trots att jag läst en text förut - och till och 

med många gånger - har jag ändå inte sett och fattat vad det står. Så är det till exempel 

med texten om den första församlingen i Jerusalem gällande deras egendomsgemenskap. 

Eller varför läser vi bara saligprisningarna från Matteus och aldrig från Lukas? Eller den 

kända texten från Efesierbrevet 6 om Guds vapenrustning, som jag hört många 

predikningar över. Texten börjar med orden ”Till sist”. (Folkbibelns översättning.)  När man 

uttrycker sig så, har man sagt något innan som var det egentliga budskapet. Vad står det 

där? Ja, läs får du se. Men observera att sammanhanget börjar redan med kapitel 4. 

När det gäller texten om församlingen i Jerusalem, uppfattar vi den ofta som om man levde 

i en total egendomsgemenskap, vilket man inte alls gjorde. I Apg 4:32 finns upplysningen 

som klargör läget. Där står: ”Ingen enda kallade något av det han ÄGDE för sitt, utan de 

hade allting gemensamt”. I Apg. 5:4 säger Petrus till Ananias: ”Detta var din EGENDOM 

medan du hade det kvar, och när det var sålt, var penningarna i din makt”.  När det gäller 

den här sidan av tillvaron måste det finnas ett personligt ansvar genom ägande. I 

Jerusalem tog var och en eget ansvar för sina egna ägodelar. Men i sin iver att nå ut med 

vittnesbördet om Jesus var de kloka. Om det till exempel i en grupp på tio familjer i ett 

område av staden var sju som ägde en åsna, fick de möjlighet att hjälpa de tre familjer som 

inte hade råd att köpa en åsna. I vår tid klarar vi inte av att vara varandras tjänare på 

samma sätt. Nu är det snarare så att tio familjer äger fjorton bilar, men hur grannen har det 

är en icke-fråga.  Detta får till följd att vi inte förenas och blir en gemenskap som attraherar 

vår omgivning.  

Detta blev en djupare personlig sida för den första församlingens medlemmar.  Var och en 

fick hjälp med att hantera den materiella delen av livet, för att den inte skulle bli till en 

frestelse. Det är mycket som kan uppstå i livet som kan hamna mellan oss och Gud. Jesus 

talar om förvaltarskap av allt vi har, både materiella personliga ägodelar och personliga 

gåvor. I detta att Gud äger allt och jag är hans förvaltare, finns den frihet vi var och en 

innerst inne längtar efter. Eller som det står i saligprisningen i Lukas 6:20: ”Saliga ni som är 

fattiga, er tillhör Guds rike”.  

Jerusalemförsamlingen hade funnit ett spår att nå människor som jag tror skulle fungera 

också i dag, nu när vårt trygghetssystem har börjat fallera sedan några år tillbaka. Under 

1900-talets gång tog samhället mer och mer över ansvaret för oss i stor utsträckning. 

Församlingen tappade därmed en faktor i detta att vara medmänniskor till hjälp, som man 

igenom hela den kristna historien tidigare hade haft. Det som nu sker i vårt land med 

flyktingsituationen ger oss som församling en ny och unik möjlighet att få bli Jesu händer 

och fötter. Vi har redan sett en del av detta i vår församling och det är nog bara början.   

Börje Remstam                                   



KONTINUITET 

  

Mars 

3 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan ”Och jag ser ett land”            

   Ann-Sofie Forslund m. kören Vänner 

  19:00 Samling för Gudstjänstledare  

4 FREDAG 19:00 Tonårskväll. Erik Lindberg. Kiosk.  

6 SÖNDAG 11:00 Linda Bergling, församlingen Arken, Sthlm           G 

   Stråkmusik, organist: K-E Magnusson  

  18:00 Internationell Gudstjänst 

10 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

11 FREDAG  RPG Distriktsstämma i Centrumkyrkan, Flen 

13 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Lasse Svensson, samfundsledare för H        

   Equmeniakyrkan. Nattvard (Maria P). Team Håkan 

                       Insamling pastorer och diakoni. Jubileumsinsamling. 

   

17 TORSDAG 14:00 RPG Stormöte i St Eskilskyrkan 

                           Gudstjänst Bibelstudium 

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

 Lätt svenska   Tisdagar kl 18:00 

 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 

 



   Sång, spel och tal BG Backman 

17 TORSDAG 18:30 Träff för omsorgsgruppsledare   

20 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Lennart Torebring. Södermalmskyrkan  

   Team Sofia. Församlingsmöte.                               H  

24 TORSDAG 19:00 Getsemanestund i Kjula. Nattvard 

25 FREDAG 11:00 Långfredagsgudstjänst i Fristadskyrkan. Nattvard 

27 SÖNDAG 11:00 Uppståndelsegudstjänst. Carl-Erik Sahlberg       I+J 

   Tidigare präst i S:t Clara församling Stockholm 

   Storteam. Missionsinsmaling. 

31 TORSDAG 14:00 RPG i St Eskilskyrkan (OBS ändrad plats) 

   Marianne Lindroos. Dockspel om drottning Ester 

April 

3 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Blåsgrupp.                     I 

  18:00 Internationell gudstjänst 

7 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

10 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Erik Lindberg. Team Barbro                  J 

   Nattvard (Giovanni). Jubileumsinsamling 

14 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. Sånger vi gärna minns 

   med Jard Samuelsson  

14 TORSDAG 19:00 Ekumenisk församlingsledarträff i St Eskil 

17 SÖNDAG 11:00 Temagudstjänst ”Leva i Guds Kärlek”                    A 

   Joel Backman. Team Erik. Organist Birgitta Fryk 

   Missionsinsamling. Församlingsmöte 

24 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Rodica Dobondi.                                   A 

   Team Sofia. Insamling till nationellt arbete. 

 



28 TORSDAG 14:00 RPG i St Eskilskyrkan. Anna Schultze 

   Barnen i Nepal.  

Maj 

1 SÖNDAG 16:00 Amazing Grace. Joel Backman. Blåsgrupp.           B 

8 SÖNDAG 11:00 Mauricio Campos. Musik: Backmans och Erik   .   B 

  18:00 Internationell gudstjänst 

12 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan. Från Pärleport till Elvis 

   med Gunilla och Johan Sigvardsson 

 

 

19 TORSDAG  RPG Vårressa 

22 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg. Ingela Karp m.fl.           C 

   Organist: Birgitta Fryk 

26 TORSDAG 18:30 Styrelse och Församlingsråd 

29 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Team Sofia.                D  

   Nattvard (Maria H)       

 

 

 

FÖRSAMLINGENS 150-ÅRSFIRANDE 

13 FREDAG 19:00 Välgörenhetskonsert                                          C+D 

   Församlingens sångare och musiker 

14 LÖRDAG 16:00 Festhögtid i kyrkan. (anmälan)                           C+D 

  17:30 Middag i festvåningen (anmälan) 

15 SÖNDAG 11:00 Jubileumsgudstjänst. Joel Backman                  C+D 

   Storteam. Jubileumsinsamling. Tårtfest. 

 



Kontakt utges av Elimkyrkans 
Baptistförsamling i Eskilstuna. 
 

Ansvarig utgivare: 

Tomas Petersson 
016-42 59 74 
tomas.tp@glocalnet.net 
 
Omslagsfoto: Karolina Öhrvall 
 

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Conny Bäckman 
Karolina Öhrvall 
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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

   f 
Besök oss gärna på 

facebook 
facebook.com/elimeskil

stuna 
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