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INSIDAN 
PASTORN HAR ORDET  

En dag när jag tittade ut ifrån mitt föns-

ter bort mot Strömsholmen så såg jag att 

det fanns en ny skylt uppsatt som det 

stod 100 000 på. Många av er känner till 

detta och vet att den sitter där för att fira 

att Eskilstuna kommun snart har 100 000 

invånare. Ja faktum är att vi inte är där 

än men det hindrar inte att skylten sätts 

upp och att fyrverkerier redan har skju-

tits iväg. En del tycker att det är för tidigt 

att fira och att det blir lite löjligt. Det 

tycker inte jag. Faktum är att de som 

arbetar på kommunen har något att lära 

oss. Något som vi redan borde veta och 

arbeta efter. Jag är inte säker på att de 

själva vet om det men just nu använder 

de sig av samma arbetsmetoder som Gud 

själv. 

 

När Paulus talar om Abraham och de 

omöjliga utmaningar som han stod inför 

skriver han följande i sitt brev till Ro-

marna. 

 

som det står skrivet: Jag har gjort dig till 

fader till många folk, och han är det inför 

den som han trodde på, Gud, som ger de 

döda liv och talar om det som ännu inte 

finns som om det redan fanns. Där allt 

hopp var ute höll Abraham fast vid hop-

pet och trodde, så att han kunde bli far 

till många folk, enligt ordet: Så talrik 
skall din avkomma bli. Han sviktade inte 

i tron då han tänkte på att hans egen 

kropp var utan livskraft – han var om-

kring hundra år gammal – och att Saras 

moderssköte var dött. Inför Guds löfte 

tvivlade han inte i otro utan fick kraft 

genom tron. Han gav Gud äran och var 

förvissad om att det Gud har lovat kan 

han också infria. Därför räknades han 

som rättfärdig. 

Rom  4:17-22 
 

Gud talar om det som ännu inte finns 

som om det redan fanns. Det är tro i 
handling. Att våga sätta upp en skylt och 

fira med fyrverkerier när vi ännu inte 
nått målet är inte naivt utan det är tro. 

Det är en övertygelse om att vi kommer 

att nå dit. Om vi vet att vi snart är där 
kan vi lika gärna fira nu. Det är något vi 

borde bli bättre på. Om vi tror att bi-
belns löften är sanna borde vi fira dem 

även om vi inte riktigt är där än. När vår 

ekonomi inte går ihop borde vi fira för vi 
vet att ”Gud ska fylla alla era behov med 

sin härliga rikedom i Kristus Jesus” (fil 

4:19) eller när vi är sjuka så kan vi fira 
för vi vet att ”genom hans sår har vi bli-

vit botade” (1 pet 2:24) och när vi kän-
ner oss otillräckliga kan vi fira för vi vet 

att ”han som har börjat ett gott verk hos 

er också skall fullborda det” (fil 1:6).  
 

Låt oss fira! Vi kanske inte är där än 
men vi är på väg och vi kommer att nå 

dit vi ska. Tack Eskilstuna Kommun för 

att ni påminner oss om vad tro egentlig-
en handlar om.  

 

Joel Backman 
Pastor & Föreståndare 

Kommunen som arbetar i tro.  
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 UTBLICKAR  

Om Kongo-Kinshasa.  

...pågår ett krig... 
 

I hjärtat av Afrika ligger Kongo-
Kinshasa (en gång Belgiska Kongo), 
som är fem gånger så stort som Sve-
rige och har en befolkning på cirka 75 
milj. Sedan 1998 pågår i Kongo ett 
krig, som har krävt fler dödsoffer än 
något annat krig sedan Koreakriget 
1950-1953. Elva stater har varit inblan-
dade i detta krig, som fortfarande ut-
kämpas mellan regeringssoldater och 
rebeller i östra Kongo, med inblandning 
av grannländer. Befolkningen i Kongo 
hör till de allra fattigaste i världen. En-
ligt Human Development Index (2012), 
där FN:s Utvecklingsprogram rankar 
världens stater efter levnadsstandard, 
upptar Kongo tillsammans med Niger 
den allra sista platsen, nummer 186; 
Sverige ligger på plats 7. För de 71 % 
av Kongos befolkning, som lever under 
fattigdomsstrecket, är det en klen tröst, 
att landet har enorma resurser, då 
dessa inte kommer befolkningen till 
godo. 
 

Genom Ekumeniakyrkan fortsätter vi 
det arbete, som påbörjades i Kongo för 
mer än 100 år sedan av vårt samfund. 
Det är i Bandunduprovinsen, 40 mil NO 
om Kinshasa, som vi samarbetar med 
CEBU (De Förenade Baptistkyrkornas 
Samfund). Den människa, som måste 
leva på mindre än en USD/dag, har 
inte själv råd att skaffa sig någon Bibel. 
Därför har våra missionsgåvor använts 
till biblar och sångböcker på lingala, 
det bantuspråk, som används i guds-
tjänsten och är mest gångbart i det 

dagliga livet.  
 
Våra gåvor har också sänts till pastors- 
och evangelistutbildning vid bibelsko-
lan i Bendela. Församlingen i Kongo 
står inför ett generationsskifte. Man 
måste utbilda de människor, som ska 
föra verket vidare, då äldre pastorer 
inte längre orkar. Medellivslängden är 
47/48 år. Kyrkan behöver också evan-
gelister med kurage nog att trotsa svå-
righeterna för att nå fram till otillgäng-
liga byar i ett land, som saknar infra-
struktur. 
 

...helt beroende av hjälp uti-
från... 

 

Kongo har ett utmärkt program för 
hälso- och sjukvård, men staten ger 
inga anslag till detta. Därför är man 
helt beroende av hjälp utifrån. Barn, 
som har förlorat den ena eller båda 
föräldrarna, försöker den kristna för-
samlingen hjälpa med skolavgifter och  
matpaket bestående av torkad fisk, ris, 
majs, bönor och mjölkpulver. Varje pa-
ket kostar 100 kronor. Detta är något 
som även vi borde kunna hjälpa till 
med. 
 
Kongo är inte något turistland. Inga 
journalister rapporterar heller därifrån. 
Kanske är det därför som  
det är så svårt att förstå, vilka enorma 
behov som finns, och vad vi kan göra 
för att hjälpa våra kristna vänner i 
Kongo i deras arbete i Herrens och 
medmänniskans tjänst. 

Kerstin Ullerstad 
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INBLICKEN  

VÅR KYRKAS VERKSAMHET  

En fantastiskt termin med Vuxentro 

har tagit slut och den nya är i full gång. Den gångna terminen har bjudit 

på många spännande stunder. God mat, gott fika, många kaffekoppar, 

intressant undervisning och djupa samtal. Men den första terminen gick 

vi såklart inte igenom helt smärtfritt. Vi har inte alls blivit dämpade av de 

missförstånd som framkommit, för det är just de som kan hjälpa oss att 

utveckla och förbättra.  Vi tar med det som gått bra och gör det bättre 

men vi ser framförallt till att det som inte funkade ändras till något funge-

rande. Vi har haft en otroligt rolig termin och är mer än glada över att få 

fortsätta jobba med det här konceptet.  
 

Terminens träffar har varit uppdelade i tre delar. Vi äter tillsammans, nå-

gon form av undervisning och därefter diskussion kring det som under-

visningen bjudit på. Det har handlat om identitet, relationer, olika situat-

ioner i livet och vem Gud är. Det finns mycket att säga om alla dessa te-

man, vilket har lett till att diskussionerna har varit väldigt olika. Man har 

känt sig upprörd, blivit lugn, skrattat mycket, fått sig en riktig tankestäl-

lare och kanske till och med ändrat sin ståndspunkt inom ett ämne.  
 

Det är alltid roligt om det kommer många, det visar uppskattning och det 

är alltid roligast att arbete med något som är omtyckt. Men ärligt talat 

spelar det ingen roll om vi är femtio eller fem  personer. Om någon växer 

och utvecklas i sin tro, om vi kan så ett frö eller fortsätta vattna en enda 

människas liv, är det värt allt. Det är därför vi nu satsar på en helt ny ter-

min, med ungefär samma upplägg men mer diskussion och tid för andakt 

med både vittnesbörd och förbön. Det kommer bli utmanade och inspire-

rande termin som vi ser fram emot!  
 

Jag tror inte vi har lyckats framföra hur tacksamma vi är åt alla som ställt 

upp under terminen. Både gästtalare och alla underbara matlagare. Tusen 

tack till hela församling som stöttat oss och uppmärksammat vårt arbete, 

det ger glädje och en utmanande känsla att fortsätta göra ett bra arbete! 
    

Karolina Öhrvall  

Vuxentro 
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 BIBELORDET 
         Korset – ett segertecken.  
”Han (Gud) har avväpnat furstarna och 
väldigheterna och låtit dem bli till skam 
inför alla, och har triumferat över dem 
genom honom (Kristus).” Kol. 2:15.  
(Reformations-bibeln.)   
 
Den här versen är tagen från ett kapi-
tel, där Paulus varnar för de falska lä-
ror, som hotade den kristna församling-
en i Kolosse. Människors åsikter höll 
på att fördunkla det Evangelium, som 
apostlarna hade förkunnat.   
 
När man i fornkyrkan försökte förstå 
budskapet om Kristi fullbordade livs-
verk, var det korset, som stod i cent-
rum. Jesu lidande och död är kulmen 
på ett helt livs kamp mot det onda i 
olika former. Därför möter man i Nya 
testamentet bilder på temat kamp och 
seger, något som illustrerar den gu-
domliga kärlekens absoluta motsätt-
ning mot det onda. Guds kamp mot 
och seger över de fördärvsmakter, som 
hotade mänskligheten, uttrycker Pau-
lus också i Kol. 1:13: ”Han har frälst 
oss från mörkrets välde och försatt oss 
i sin älskade Sons rike.” Till mörkrets 
välde hör synden, döden och de demo-
niska makterna. Det är troligen de se-
nare, kosmiska väsen, som Paulus 
syftar på i Kol. 2:15.  
  
Brevets adressater visste, hur ro-
merska fältherrar kunde triumfera över 
besegrade fiender. Dessa tvingades att 
gå med i segerherrens triumftåg, där 
de utsattes för vanära. En fältherre fick 
inte ha någon privat segerparad, utan 

det var den romerska statens triumf, 
varför den romerska senaten alltid 
måste ge sitt tillstånd till ett sådant 
evenemang. Det är mot den bakgrun-
den, som Paulus målar bilden av Guds 
triumf över ondskans andemakter, som 
blir avklädda sin rustning, sina vapen 
och sina värdigheter. Det är Gud, som 
är triumfatorn, men segern över för-
därvsmakterna sker genom Kristus.  
  
Paulus gör en radikal omtolkning av 
det som mänskligt sett skedde på Gol-
gata. Jesus hånades och vanärades, 
men Han blev segerherren. Hans död, 
som såg ut som ett nederlag, var Guds 
seger över fördärvsmakterna; korset 
blev genom Guds makt ett segerteck-
en, något som bekräftades genom 
Kristi uppståndelse. Gud är frälsning-
ens upphov, och det är Han som ge-
nomför frälsningsverket. De under me-
deltiden formulerade försoningslärorna 
har ofta fått fördunkla Skriftens tydliga 
budskap, att Kristi livsverk är Guds 
eget verk i kampen mot allt som står 
emot Guds kärleksvilja.  
 
Korset uppenbarar Guds självutgi-
vande kärlek (agape), som inte bara är 
den lidande kärleken utan också den 
segrande, som i Kristus har räddat oss 
från fångenskapen under för-
därvsmakterna genom att besegra 
dessa. Den segern vanns på Golgata. 
”Men Gud vare tack, som har gett oss 
seger genom vår Herre, Jesus Kris-
tus.” (1 Kor. 15:57.)                                                                                                      
          Kerstin Ullerstad 
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INBLICKEN  

VÅR KYRKAS VERKSAMHET  

Vid ett extrainsatt församlingsmöte 

i februari beslutades att anställa 

Erik Lindberg som ny medarbe-

tare i Elimkyrkan, med inriktning 

på musik och arbete mot unga 

vuxna. Tjänsten är på 

20 % och är 

en projektan-

ställning året 

ut. Erik har 

bott i 

Eskilstuna 

sedan 2009, 

då han kom 

till stan för 

att delta i pingstförsamlingens 

teamträningsskola. Han blev i hös-

tas medlem i Elim tillsammans med 

sin fru Johanna, som hjälper till i 

söndagsskolan. 

 

Erik är 23 år och uppväxt i Nord-

maling i Västerbotten, men flyttade 

som 16-åring till Strängnäs. Musi-

ken har alltid varit en viktig del av 

Eriks liv. Han sjunger och spelar 

främst gitarr, men trakterar även 

piano, trummor och bas. Förutom 

arbetet i Elimkyrkan studerar han 

teologi på Johannelund, där han nu 

är inne på andra terminen av en 

treårig utbildning. 

 

- Studierna är på distans och jag 

kan lägga upp dem ganska fritt, så 

det ska inte bli några problem att 

kombinera dem med arbetet i Elim, 

säger Erik. Det ska bli roligt och 

spännande att arbeta i församlingen. 

Jag har länge haft en längtan att få 

prova på församlingsarbete. 

 

Rolf Sundström 

 

Erik - nyanställd medarbetare 

VISIONEN 

Jag har blivit ombedd att skriva ner vad 

min vision är för Elimkyrkan. Det är lite 

svårt därför att när det gäller församling 

handlar det inte om min vision utan om 

vår vision. Vi blickar tillsammans framåt 

för att se vad som väntar och hur vi 

skulle vilja att vår framtid såg ut. Vi 

hade nyligen ett församlingsmöte där 

ledningen delade lite av sina tankar inför 

framtiden och församlingen fick chansen 

att respondera samt dela det som fanns 

på sina hjärtan. Allt som sades där hinner 

jag inte dela här men det finns protokoll 

fört för den som vill läsa på. Visionen 

tror jag måste formas just så – tillsam-

mans. Tillsammans med varandra och 

Jesus. För det är han som bygger sin för-

samling. 

forts. sid 13  
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AKTUELLT 
ATT BE FÖR OCH GÅ PÅ 

Bem-vindo  Bienvenido  ברוך הבא 

Mars 
Febr 

28 Fre     Elimkyrkan ansvarar för 
24/7 bönen. Gemensamma sam-
lingar kl 07.00, 12.00 och 19.00 

 

Mars 
1     Lör     kl 15.00  Församlingens 
årsmöte. Servering            Grupp C 
        
2   Sön  kl 11.00 Årsmötesguds-
tjänst. ”Jämlik med Gud” Joel Back-
man. Musik: Ingela Barbro Mona 

Grupp C 
kl  19.00 Avslutning 24/7-bön i 
Pingstkyrkan Ärla 
 
SKÖRDEVECKA 5:e—8:e 
5  Ons  kl   19.00 Bibelstudium. 
Bengt-Göran Backman 
        
6  Tor  kl   14.00  RPG i Pingstkyrkan. 
”Estland en bit av Sverige”. 
Föredrag med bilder Hans Murman.  
 
kl   19.00 Bibelstudium. Morgan Carls-
son. 
 
7  Fre  kl   19.00 Bibelstudium. 
Morgan Carlsson, sånggruppen SIS 
 
8  Lör  kl   19.00 Bibelstudium. Joel 
Backman. Servering                 Grupp C 

 
9 Sön  kl   11.00 Gudstjänst. Joel 
Backman. ”Ett med Fadern” 
Musik:Team Anders. Offerdag för pas-
tors-och diakoniutbildning Servering.
       Grupp C
      
11 Tis  kl  19.00 Träff för Omsorgs-
gruppsledare 
 
16 Sön  kl   11.00 Gudstjänst. ”Guds 
avbild”.Joel Backman. Erik Lindberg 
Musik: Birgitta Fryk. Nattvard 
(Giovanni Flores). Servering.  
       Grupp D 
 
Kl  18.00 Bön och Lovsång.  Erik 
Lindberg. 
 
20 Tor  kl   14.00 RPG-stormöte i 
Elimkyrkan. ”Från järnväg till hjärnväg” 
Professor Bert Stålhammar. 
 
23  Sön  kl 11.00 Gudstjänst. 
”Ordet”. Ferri Dobondi. Gideoniterna. 
Musik: Ann-Sofie och Bengt Köping 
Olsson. Servering                     Grupp D 
 
27 Tor  kl  18.30  Styrelse och för-
samlingsråd 

 

VECKOKVÄLLAR: SE RUTORNA UNDER MAJ MÅNAD 
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    Willkommen  Добро пожаловать 

April 
3  Tor  kl 14.00  RPG i St Eskilskyr-
kan. ”I mina fäders spår i Rättviks 
socken” 
Claes-Göran Bergstrand kåserar. 
       
6  Sön  kl  11.00  Gudstjänst. ”Joh 
3:16”.  Giovanni Flores Musik:Team 
Anders.  Servering.                Grupp E 
 
18-19  Samling till lovsång och bön. 
Anders Eklund. Nattvard (Maria Hed-
lund).   
 
13 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. 
”Guds lamm”. Vuxentro Erik Lindberg 
Insamling Mission i Sverige. Musik: 
Ingela Barbro Mona. Servering.  
       Grupp F 
 
   
17  Tor  kl 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Sångerna om korset, tankar inför 
påsken”    Ingvar Holmberg. 

 
 
 
 

Påsken  
firas tillsammans med Fristadskyr-
kan och Kjula baptistförsamling. 
17 Tor kl 19.00 Getsemanekväll 
i Kjula med bl a Joel Backman. 
 
18   Fre kl 11.00 Långfredags-
gudstjänst i Fristadskyrkan. Nattvard. 
 
20  Sön kl 11.00 Påskdagsguds-
tjänst i Elimkyrkan. ”Döden utplånad”. 
Daniel Dalemo  Lovsångsgrupp. Mu-
sik: Birgitta Fryk.  Servering.         
                                               Grupp F 
 
21 Mån kl 11.00 Annandag påsk. 
Sjukhuskyrkans gudstjänst i Pingst-
kyrkan.  
 
24  Tor  kl 18.30  Styrelse och för-
samlingsråd. 
 
27  Sön kl 11.00 Gudstjänst. 
”Vägen till Gud”. Mauricio Campos. 
Musik: Team Anders. Missionsinsam-
ling.  Servering.                     Grupp G 

 

VECKOKVÄLLAR: SE RUTORNA UNDER MAJ MÅNAD 

Mars 
30  Sön  kl 11.00   Gudstjänst. 
”Immanuel, Gud med oss”. Annika 
Nilsson. Information om missionen i 
Kongo, Leif Agnestrand. Försam- 

 
lingsmöte. Servering. Missionsin-
samling 

                                             Grupp E 
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Välkommen  نرحب  Welcome  

Maj 
    
1 Tor kl 10.00 Utflykt till  Sofie-
bergsåsen i Kjula för att se på backsip-
porna. Samling vid Elimkyrkan för 
samåkning. Medtag kaffekorg. 
 
4  Sön   kl  11.00 Gudstjänst. ”Följ 
mig”. Tillsammansfest med församling-
ens alla grupper. Joel Backman.Musik: 
Team Håkan. Internationell lunch.    
                                              Grupp G 
18-19  Bön och lovsång. Taizé. An-
ders Eklund.. 
 
8  Tor kl 14.00  RPG i Elimkyrkan.     
”I Sten Bergmans forspår” 
Frilandsjournalist Lena Näslund.      
Entré+kaffe 50:- 
 
11 Sön kl 11.00 Gudstjänst. ”Huset 
på berggrunden”. Rodica Dobondi.  
Team Latinos Musik: K-E Magnusson, 

                 
                
Nattvard (Mauricio Campos). Servering      
                                                Grupp H 
 
15 Tor kl 18.30 Styrelse och för-
samlingsråd. 
 
18 Sön kl 11.00 Gudstjänst.”Fokus 
på Jesus”. Joel Backman. Erik Lind-
berg.  Musik: Barbro Hedlund. Försam-
lingsmöte. Servering                  Grupp H 
 
22 Tor RPG:s vårresa 
 
25 Sön kl 11.00  Gudstjänst. 
”Missionsbefallningen”. Joel Backman.  
Söndagsskolans avslutning. Musik: 
Team Anders. Missionsinsamling. Ser-
vering.                                              Grupp I 

Bibelstudium på svenska   
Varannan onsdag kl 19.00 jämna 
veckor 

Stickcafé 
Varannan onsdag kl 15.00, udda veckor 

Bibelstudium på spanska 
Varje tisdag kl 18.00 

Gudstjänst på spanska 
Varje fredag kl 18.00 

Bibelstudium på arabiska 
Varje torsdag kl 18.00 

Gudstjänst på arabiska 
Varje lördag kl 17.00 

  Ungdomssamling ”Vuxentro” 
Varje onsdag kl 19.00—21.00 
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UTBLICKAR 
På äventyr i Thailand 

I november 2013 hade vi förmånen att få 

delta i en specialresa till Thailand med ett 

särskilt besök hos BaanChivitMai 

(BCM), som betyder Hem för nytt liv, 

den organisation som missionären Eva 

Olofsson startade för över tjugo år sedan 

och vars arbete Elimkyrkan stöttar. Vi var 

29 deltagare på resan som arrangerades 

av BCM:s svenska stödförening. Efter 

ankomsten till Bangkok, besökte vi den 

första dagen en av världens största bloms-

termarknader. 
 

Dag två besåg vi Bangkoks berömda pa-

latsområde Grand Palace, med mycket 

guld och glitter och mycket folk.  

Vi åt 

lunch 

på en 

båt 

på 

flo-

den 

och 

be-

sökte en smyckesfabrik. På kvällen 

checkade vi in på det inrikesflyg som 

skulle ta oss till Chiang Rai i norra Thai-

land. 
 

Hos BCM 
 

Dagen därpå gjorde vi ett heldagsbesök 

på BCM:s hem Huadoi. Här ges en fristad 

åt barn och ungdomar som smittats av 

aids eller riskerar att dras in i prostitution 

och drogmissbruk. Vi fick information 

om arbetet och gjorde en rundvandring på 

området. Vi fick även umgås med barnen 

och personalen, äta gott och hjälpa till 

med olika göromål.  

Christer hjälpte till med att riva bort ut-

tjänta häckplantor och plantera  nya. 

Några av oss flyttade en hög med bortta-

gen sly som skulle brännas, så att den 

kom på säkert avstånd från byggnaderna. 

Andra pysslade tillsammans med barnen 

med tillverkning av julkort och kuvert. Vi 

svenskar spelade också fotboll mot thai-

ungdomarna och förlorade med 3-2. Da-

gen avslutades med grillfest. En upple-

velse vi inte glömmer var när barnen dan-

sade och sjöng tillsammans med oss 

svenskar. Ulla hälsade från vår försam-

ling, och som avslutning på kvällen fick 

vi vara med om att sända upp de för Thai-

land kända ljuslyktorna. 
 

Vi stannade kvar i norra Thailand några 

dagar och besökte bland annat Gyllene 

Triangeln. Där gjorde vi en båttur på 

Mekongfloden vid gränserna mellan 

Thailand, Myanmar (Burma) och Laos. 

Vi besökte en by där invånarna tillhörde 

Longneck Kareen tribe, (Långhalsade 

Kareenstammen), där kvinnorna lindade 

tjocka trådar runt halsen för att förlänga 

den. På kvällen åt vi middag på BCM:s 

bageri. 
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Dagen därpå besökte vi Statens skola i 

Huadoi, som domineras av barnen från 

BCM. Här rådde sträng disciplin! Alla 

barnen hjälptes åt att städa runt skolbygg-

naderna. Därefter var det uppställning 

klassvis i raka led för att hissa flaggan 

och be en bön till Buddha. Vi fortsatte till 

BCM:s skolhem i MaeSuay, som invigdes 

2006 och består av två hus, ett för flickor 

och ett för pojkar. Vi fick också se till-

verkning av siden, papper och ädelstenar. 

På kvällen åt vi middag med underhåll-

ning av thaidansare. 
 

Elefanter och tigrar 

Nästa dag åkte vi till en Elephant Camp i 

Mae Taman och fick vara med om en ele-

fantshow och rida på elefant i djungeln. 

Färden gick över en flod och upp på en 

hög höjd med fin utsikt. Tillbaka åkte vi 

oxkärra, dragen av två oxar. Därefter åkte 

vi flotte till en orkidéodling. Med buss for 

vi sen till ChangMai´s flygplats för att ta 

inrikesflyget tillbaka till Bangkok. 
 

Efter utcheckningen från hotellet nästa 

dag blev det en ny bussfärd till Kancha-

naburiprovinsen och ett tempel med tigrar 

som vi fick möjlighet att klappa och leda i 

koppel. Det var verkligen häftigt att vara 

nära dessa djur! Med longtailbåt åkte vi 

sedan till flytande bungalows på floden 

Kwai, där vi skulle övernatta. Vi fick väl-

komstkaffe 

och sedan blev 

det en exotisk 

kväll i djung-

eln med god 

middag och 

gemenskap i 

oljelampors 

sken, för det 

fanns ingen el. 

Tänk er att 

behöva gå på 

toaletten om 

natten, med sängen inhägnad av moskit-

nät och utan el, vilken upplevelse! 
 

Nästa dag tog oss båten tillbaka till bus-

sen som skulle föra oss till den berömda 

bron över 

floden Kwai 

samt krigs-

museet och 

krigskyrko-

gården. Bron 

byggdes av 

krigsfångar 

1942-43 och 

är en del av 

dödens järn-

väg. Sträck-

an skulle 

förbinda 

Thailand och 

Myanmar och skulle ta fem år att bygga, 

men japanska armén tvingade krigsfångar 

att färdigställa den på sexton månader. 

Omkring 16000 människor dog under 

bygget. Gripande var att läsa på gravste-

narna om alla unga män och fäder som 

dog under kriget och byggandet av bron. 

Bussen tog oss så vidare till HuaHin som 

var slutmål den här dagen. 
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UTBLICKAR 
                Nu hade vi tre dagars vistelse i  

HuaHin, som vi fick spendera fritt för 

bad, shopping eller egna utflykter. Vid ett 

besök på en restaurang frågade en av ser-

vitriserna efter att ha stått och iakttagit 

oss ett tag, om vi var kristna. Hon hade 

lagt märke till att Ulla hade ett halsband 

med ett kors på. Servitrisen berättade att 

hon var kristen och med i en församling i 

utkanten av HuaHin. Hon erbjöd sig att 

ordna med skjuts från hotellet till kyrkan 

om vi var intresserade. Underligt vad ett 

litet hängsmycke kan vittna om. 

 

När vi för tredje gången anlänt till Bang-

kok, blev det så småningom avskedsmid-

dag på en restaurang som hette Cabbage 

and Condoms. Dess ägare hade två syften 

med att dela ut kondomer, dels att be-

gränsa aidssmittan och dels att hålla nere 

barnafödandet. På väg tillbaka till hotellet 

såg vi en mamma med två små barn som 

låg och sov vid en starkt trafikerad gata. 

Vi frågade vår guide om det existerar nå-

gon form av socialtjänst. Svaret blev att 

den här mamman troligtvis var en papper-

slös flykting från Burma. Orättvisor finns 

överallt. 

 

 

Sista dagen i Thailand blev mycket lugn.  

 

Vi besökte Bangkoks högsta byggnad, 

Baiyoke Sky Hotel, 85 våningar hög med 

360° rotation av det övre planet. Man 

kunde stå stilla och blicka ut över hela 

Bangkok. En imponerande avslutning på 

vad som blev vårt 

livs resa! 

 

Ulla & Christer 

Andersson 
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INBLICKEN   

                VISIONEN,    forts. fr. sid 6 

 

Skulle man se på den resa vi har gjort 

tillsammans den senaste tiden och låta 

den vara grunden för vår fortsatta resa 

kanske man skulle kunna formulera sig 

på följande sätt. 

 

”En generös och växande församling 

med Jesus i centrum”. 
 

Varför dessa tre byggblock? Det är pro-

cesser vi redan står i. Låt mig förklara 

lite närmare 

 

Generös. 

Förra året hade vi ett återkommande 

tema som handlade om givande och ge-

nerositet. Flera predikoserier om dessa 

teman behandlades och vår kunskap om 

hur Gud ser på vårt givande fördjupades. 

Jag tror att något förändrades i oss och 

det har börjat synas. Givandet har ökat 

och jag tror att det kommer att fortsätta 

så. Det är inte bara församlingens eko-

nomi som ändras med vårt givande utan 

främst är det vårt hjärta. När vi ger hän-

der något med oss själva. Vi blir mer lika 

Gud för han är den störste givaren som 

någonsin har funnits. Johannes döpare 

gav oss detta bud 

 

Folket frågade honom: ”Vad skall vi då 
göra?” Han svarade: ”Den som har två 

skjortor skall dela med sig åt den som 

ingen har, och den som har bröd skall 
göra på samma sätt.” Luk 3:10-11 

 

 

 

 

 

Växande. 

Många av er känner till min dröm om en 

fullsatt kyrka med tre Gudstjänster per 

söndag. Jag tror på det. En del av er kän-

ner kanske att detta är långt borta men 

jag kan informera er om att vi växer. 

2012 hade vi ett snitt på 81 mötesdelta-

gare per söndag. 2013 var det snittet 95. 

Det är en ökning med 14 personer per 

Gudstjänst. I år har vi legat högt i delta-

gandet och när jag skriver detta så var 

senaste Gudstjänsten besökt av 104 per-

soner och söndagsskolan hade en klass 

med 15 barn. Nu kanske någon tänker 

”är det allt som det handlar om? Sta-

tistik?”. Nej det är det verkligen inte men 

statistiken visar oss det vi redan känner - 

att vi är på väg att bli fler. 
 

Jesus i centrum. 

2014 är ett år då vi sätter Jesus i centrum 

på ett speciellt sätt. #detstoraJesusåret 

innebär 10 predikoserier om Jesus förde-

lat över hela året. Redan så här i starten 

av året känner vi kraften i att fokusera på 

Jesus. Något händer i atmosfären när vi 

samlas kring honom. Han är trons upp-

hovsman och fullkomnare.  Vi vet också 

att när Jesus är i centrum så är han närva-

rande på ett särskilt sätt. 
 

Ty där två eller tre är samlade i mitt 
namn är jag mitt ibland dem. Matt 18:20    

 
Så ska vi fortsätta på den väg vi redan 

vandrar handlar det om Jesus, generositet 

och tillväxt. Det är inte helt fel väg att 

vandra. 
 

Joel Backman 
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VARDAG & FEST 
SÅDANT SOM BERÖR  OCH  SKA FIRAS 

Semester med oss 
Tid för: ledighet, avkoppling, gemenskap, god mat, att lära 

nytt, nattsudd, bad, lek... 

Församlingen anordnar ”Semester med oss” på Östgö-

tagården, vid Rimforsa 7-12 juli. 

För mer information se hemsidan eller broschyr. 

Plat
s f

ör i
nter

n in
fo

rm
ati

on 
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ÅTERBLICKAR 
BROR-ERIK  SPEGLAR  VÅR  NU- OCH DÅ-TID    

Resa i apostlarnas fotspår 
 
Vad finns kvar efter 2000 år i Kappadocien om Paulus resor i Turkiet? 

Vi har läst i Apostlagärningarna och i boken Bibelns värld, utgiven av Libris, 

om Paulus resor och funnit att Paulus och Barnabas var i Konya (Ikonium), där 

Paulus stenades men återhämtade sig och uppmuntrade de nyblivna kristna. 

 

Nu skall vår resa gå dit i mitten av februari. Vad får vi veta om kristendomens 

tidigare utbredning i ett mohammedanskt land? Om guiden berättar korrekt, så 

bör han berätta hela historien. Vi har blivit förberedda av resebyrån med ett an-

tal broschyrer, som annonserar flera kristna minnesmärken., t.ex. att vi kommer 

att få se underjordiska kristna kyrkor, som finns kvar. Enligt en kritisk artikel i 

tidningen Dagen har guiden vid flera tillfällen undanhållit intressant information 

om de kristna i gången tid. Vi hoppas att detta har rättats till. 

 

Under alla omständigheter blir resan inte en badresa utan en bildningsresa, som 

vi väntar oss mycket utav. Vi återkommer förhoppningsvis och talar om hur 

resan gick. Bed för oss om lycka på färden! 

 

Gun-Britt och Bror-Erik Ohlsson. 

RPG:s vårprogram 
 

6 mars Pingstkyrkan Hans Murman berättar om Estland 
 

20 mars Elimkyrkan Professor Bert Stålhammar reflekterar kring samhällets utveckl-

ing 
 

3 april S:t Eskilskyrkan Clas-Göran Bergstrand kåserar 
 

17 april Pingstkyrkan Ingvar Holmberg: Tankar inför påsken 
 

8 maj Elimkyrkan Lena Näslund: I Sten Bergmans fotspår (Entré 50 kronor) 
 

Samtliga samlingar äger rum klockan 14:00. 
 

22 maj Våravslutning med planerad resa. 
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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      0707-28 44 78  
   
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    
sommar  juni-juli 10 maj. 

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      
Ungdomsarbetare: Erik Lindberg  076-846 22 10 erik@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   


