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ELIMKYRKAN ESKILSTUNA 

 



KONTOR 

 

Gudstjänsten är för alla 
Gudstjänsten är församlingens hjärta. Där möts medlemmar från olika 
generationer, kulturer och sociala kontexter för att tillsammans tillbe och söka 
Gud. Ibland kan man kanske undra vem som har tillgång till Gudstjänsten? Vem 
får vara med? Är det några särskilda förväntningar och krav på den som vill dela 
Gudstjänst med oss? I det gamla förbundet mellan Gud och Israel vet vi att Israel 
var Guds utvalda folk. Men även om Israel på ett särskilt sätt var och är Guds så 
innebar det inte ett stopp för andra att delta i Gudstjänsten. Profeten Jesaja talar 
om det på följande sätt.  

 

Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom, 

älska Herrens namn och vara hans tjänare, ja, alla som iakttar sabbaten och inte 

vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg 

och glädjas i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall jag ta emot 

på mitt altare. Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren 

Guds ord, han som samlar det skingrade Israel: Ännu fler skall jag samla 

till dem som redan är samlade. Jes 56:6-8 

 

I det gamla förbundet fick även främlingen vara med att fira Gudstjänst och bära 

fram sina offer och gåvor inför Gud. Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla 

folk. Men då kanske någon undrar om det inte finns några förväntningar eller 

gränser satta? Jo de som kom skulle sluta sig till Herren, vilja göra tjänst, älska 

Guds namn och vara hans tjänare. Dessutom skulle de iaktta sabbaten och hålla 

sig till det förbund som Gud hade instiftat med sitt folk. När jag kokar ihop dessa 

ingredienser så landar jag i vilja. De som bär på en genuin vilja att vara med är 

välkomna. Gudstjänsten är för den som vill. Den är inte en rättighet för alla men 

för den som önskar få vara med är Gudstjänsten en välkommen plats.  

 

Gud hindrar inte någon som vill delta i Gudstjänsten i hans hus men han driver ut 

de som förstör eller gör den till något annat än det den är 

tänkt att vara. Hur gör vi? Välkomnar vi de som vill 

komma till Gudstjänsten oavsett vilken social status, 

kultur eller generation de än kommer ifrån eller tillhör? 

 

Joel Backman 

Pastor och föreståndare  

Elimkyrkan Eskilstuna 



KONTEXT 

Om den urkristna gudstjänsten 
”Låt Kristi ord rikligen bo ibland er i all visdom. Undervisa och förmana varandra 
med psalmer och lovsånger och andliga sånger och sjung med tacksamhet till 
Herren i era hjärtan.”  Kol. 3:16 (Reformationsbibeln). 

De första kristnas gudstjänst var ett arv från synagogan, vars liturgi var uppbyggd 
på Skriftens ord. Därför kommer ”Kristi ord” först, när Paulus nämner några 
moment i gudstjänsten. 

Kristi ord är inte enstaka Jesusord utan hela Skriften med Psaltaren, vars 
lovsånger inledde gudstjänsten, särskilt Ps. 145-150, där man tillber Gud som 
Skaparen och Uppehållaren av hela universum. Därefter följer tacksägelse för 
Guds gränslösa barmhärtighet. När man begrundar Guds handlande i historien 
med två grundfakta: syndafall och frälsning, blir bönen en tacksägelse för Guds 
frälsningsverk. I varje gudstjänst möter den troende det stora perspektivet med 
Guds frälsningsrådslut, som sträcker sig från evighet till evighet. När blicken riktas 
mot fulländningen, öppnas ett annat perspektiv. Från djupet, med jordens nöd och 
lidande, riktas hoppet mot höjden och Guds härlighet. Det trefaldiga Helig (Jes. 
6:3), som ljuder inför Guds tron, var höjdpunkten i den urkristna liturgin, där jord 
och himmel möttes (Upp. 4).   

I ljuset från Guds helighet upplever den troende hela omfattningen av människans 
skilsmässa från Gud. Därför hade syndabekännelsen sin givna plats i 
gudstjänsten och lästes med ord från någon psalm såsom Ps. 130: ”Ur djupen 
ropar jag till dig, Herre; hos dig finns förlåtelse, för att man skall frukta dig.” Man 
fruktar Herren, därför att han är rik på förlåtelse. Det är inte fruktan utan nåden, 
som kommer först. ”Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla; Han reser 
upp alla nerböjda” (Ps. 145). 

I gudstjänsten förekom olika slag av tillbedjan och bön. Det var med anledning av 
den fria bönen som lärjungarna en gång hade bett Jesus att undervisa dem om 
hur de skulle bedja. Jesus lärde dem bönen ”Fader vår”, som man i urkristen tid 
alltid bad stående. Grundtonen i gudstjänsten var frid och glädje såsom i Ps. 32, 
en botpsalm: ”Med frälsningens jubel omger du mig…Var glada i Herren och 
fröjda er.” Psalmerna slutar aldrig i sorg utan med glädje och tacksamhet.   

Textläsningen började med Moseböckerna; sedan läste man ur profeterna. Enligt 
Luk. 4 blev Jesus ombedd att läsa den föreskrivna Jesajatexten. Efter läsningen 
lade Herren till en texttolkning, som har fått stå som förebild för senare tiders 
predikan. Genom sitt deltagande i synagogans gudstjänster har Jesus Kristus 
sanktionerat den formen av bön som en gudomlig gåva att förvalta. Den urkristna 
gudstjänsten avslutades med välsignelserna, den aronitiska (4 Mos. 6:24) och 
den apostoliska     (2 Kor. 13:13): ”Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och 
den Helige Andes gemenskap vare med er alla.”   

                                                                                                      Kerstin Ullerstad 



KONTUR 

Varmare och öppnare i 
dagens församling 
 
Hur har gudstjänsterna och 
församlingslivet förändrats 
genom åren? Var det bättre 
förr? 
Kontakt bad en av 
församlingens äldre 
medlemmar göra en liten 
jämförelse mellan förr och nu. 

 
Rune Johansson kom till Eskilstuna 
från Linköping 1959 och har genom 
åren haft en rad olika 
förtroendeuppdrag i Elimkyrkan. 
Bland mycket annat var han under 
ett tiotal år församlingens 
ordförande. Han är född 1932 och 
tar det nu med ålderns rätt lite 
lugnare, men är en trogen 
gudstjänstbesökare. 
 
”Det är inte så enkelt att jämföra rakt 
av,” menar han. ”Förhållandena är 
inte de samma som för femtio år 
sedan. Församlingen var större med 
stor söndagsskola, men 
målsättningen har varit densamma 
genom åren: att vinna människor för 
Gud. Sen har ju trohetsuttrycken och 
fromhetsuttrycken förändrats genom 
åren. Generellt sett är 
församlingslivet mer ledigt och 
avspänt idag. Förr var pastorerna 
stramare och gudstjänsterna 
högtidligare. Ännu in på 1960-talet 
kunde det vara ganska strikt och 
noga med titlar 
församlingsmedlemmar emellan. 
Och det gick inte an att sätta sig var 
som helst vid kyrkkaffet.” 

 
Kyrkkaffet hör till det som förändrats 
med tiden. Nu är det servering varje 
söndag, medan det förr endast 
dracks kaffe vid speciella tillfällen.  
 
”Att det är servering varje söndag 
har ju bidragit till att stärka 
gemenskapen i församlingen,” säger 
Rune. ”Det är lättare att lära känna 
nya människor idag. Gränserna 
mellan äldre och yngre har också 
suddats ut. ” 
 
Barnens plats i gudstjänsten hör 
också till det som förändrats. 
 
”Det är roligt med alla barnen. Jag 
för min del blir inte störd om det blir 
lite spring och att barnen hörs 
ibland. Men jag minns att pastor 
Hedeback kunde säga till från 
talarstolen om han tyckte att det blev 
för stimmigt.” 
 
Det går inte att jämföra gudstjänster 
förr och nu utan att beröra musiken. 



Psalmsång till orgel eller moderna 
lovsånger har debatterats flitigt i 
många sammanhang. 
 
”Jag har inget emot de nya 
lovsångerna, även om jag ibland kan 
tycka att det blir lite för mycket av 
dessa”, säger Rune. ”Många av de 
gamla psalmerna i sångboken är 
också i högsta grad lovsånger, och 
det gäller även körmusiken. När 
Elimkyrkans kör hade sin storhetstid 
medverkade den i stort sett 

varannan söndag och satte givetvis 
en viss prägel på gudstjänsterna.” 
 
Rune Johansson tvekar inte om att 
gudstjänsterna och församlingslivet 
har förändrats till det bättre. 
 
”Framför allt är det varmare och 
öppnare i församlingen numera. Det 
har blivit lättare att komma in i 
gemenskapen. Och jag verkligen 
imponerad av att så många ställer 
upp och engagerar sig i olika 
uppgifter. Det gläder mig verkligen! 

 
Text Rolf Sundström 
Foto Tomas Petersson 
 

Söndagar klockan 11:00 

Mitt intryck av gudstjänsterna på svenska, som hålls söndagar kl.11.00 i 
Elimkyrkan, är att de har en struktur men ändå är påverkbar av församlingen.  

Jag jämför med andra församlingar, både utomlands och här i Sverige. I Elim 
finns det en delaktighet. Besökaren har möjlighet att direkt tilltala församlingen vid 
stunden med bönekorgen eller om det finns någon information som berör alla. 
Tillfällen att tända ljus, få förbön, skriva lapp för bönekorgen.  Det är rörelse i 
gudstjänstsalen och alla är välkomna. Det finns om man vill ett område för 
barnfamiljer samt påsar i kapprummet att låna för aktivitet. Söndagsskolan är 
engagerande och bidrar på gudstjänsten. Fikat efter gudstjänsten är för mig en 
del av upplevelsen. Atmosfären är trivsam och ett tillfälle att lära känna varandra 
lite mer. 

Närvaron av helig ande är viktig under gudstjänsten. Vi njuter av levande musik 
både med instrument och med sång. Gudstjänsten formas av församlingen och 
omsorgsgrupper ansvarar. Predikningarna kan också lyssnas på i efterhand från 
församlingens hemsida. 

Våra gudstjänster är flerspråkiga, med översättning till spanska med hörlurar och 
till engelska med personlig frivillig tolk. Ibland under gudstjänsten märks det att vi 
också har spansk- och arabisktalande delar i församlingen. Närvaro, sång eller 
bara härligt att höra andras böner på ett språk jag inte förstår. 



Jag blev kristen senare i livet och trodde faktiskt att gudstjänster kunde vara 
tråkiga och förståeligt att personer sov eller dagdrömde. Sen besökte jag en 
annan frikyrka och fick en helt annan upplevelse med närvaro, tilltalande budskap 
från pastorns predikan och musik som drog med mig.  Nu tror jag att det finns 
olika församlingar för vi har olika behov som individer. För mig har det alltid varit 
viktigt att välja en församling där jag tilltalas av det budskap som pastor vill 
förmedla i sin predikan.  Så har det alltid varit de år jag deltagit i Elims 
gudstjänster. 

      Text Suzan Östman Bäckman 
      Foto Tomas Petersson 
 

Fredagar klockan 18:00 
På fredagar brukar den latinamerikanska gruppen ha gudstjänst på spanska 
och vi brukar börja med bibelläsning och lovsång. 

Sen brukar vi lämna över en stund för barnen. Vi har utmanat föräldrar att 
lära sina barn en bibelvers under veckan och under barnsstunden kan de 
som vill dela med sig av versen dom lärt sig under veckan. Efter att barnen 
delgett sina verser går dom upp till bibelskolan en trappa upp och resten av 
oss fortsätter en stund med lovsång innan det är dags att lyssna till 
predikan. Efter predikan finns det tillfälle till delgivning och förbön och det är 
oftast många som vill dela med sig av vittnesbörd eller som behöver förbön. 
Det blir en stund av stillhet och bön där vi får bära varandras bördor och 
även glädjas i tacksamhet vid bönesvar. 

Vi avslutar alltid med en lovsång innan vi går en trappa upp för fika och 
gemenskap.    Sonia Alvear Campos 



               KONTRAST 

Gudstjänst i Marangu, Tanzania 

5 februari 2017 

Går ner för den redan solvarma stentrappan klockan halv tio 
söndag förmiddag. Jag är hemma hos Carl-Erik Sahlberg 
och hans fru Overa i deras hem. Huset ligger på en höjd 
och den 8-kantiga kyrkan är byggd på deras tomt. 
Egentigen börjar inte gudstjänsten förrän klockan tio, men 
redan nu sitter det en 5-6 män och några kvinnor i kyrkan 
och sjunger och ber tillsammans med en gitarrspelande 
Carl-Erik. Allt sker på swahili. Under halvtimmen som följer 
fylls kyrkan av fler besökare och alla barn från det barnhem 
som finns på gården. Ett av de äldre barnen tänder ljusen 
på altaret, som också pryds av vackra blommor. En av 
besökarna är den guide vi haft på en promenad dagen 
innan, och som Carl-Erik inbjudit till gudstjänsten.  

Kyrkans fönster är 
försedda med galler. I varje fönster finns en 
eller flera fåglar i trä. Inget mer. Förutom 
fönstret bredvid altaret – där står det en stor 
ängel-docka. Tre stycken gobelänger med 
bibel-motiv hänger på några av väggarna. 
På en piedestal står en korg, som lyfts fram 
vid offergång senare i gudstjänsten. Då 
ställs det också fram en mindre korg 
samtidigt där man kan lägga sitt bidrag till 
Mokicco (den barnverksamhet som paret Sahlberg driver). 

Vid tio startar gudstjänsten på riktigt. Först är det en blandning av bibelläsning 
och bön innan vi sjunger några verser ur O Store Gud. Alla läser 
syndabekännelsen. Sedan tar en kör vid och sjunger tonsäkert och starkt. Ett 
Mokicco-barn läser ur bibeln och sedan sjunger barnen flera sånger. Det är lätt att 
hänga med i takten och klappa händerna även om jag inte förstår ett ord av vad 
de sjunger.  

Innan barnen går till söndagsskolan läser alla trosbekännelsen och Moses, 
gårdagens guide som kommit dit för första gången, hälsas särskilt välkommen.  

Just i dag har det kommit ett besök till Marangu, en svensk frälsningssoldat, som 
predikar utifrån sitt starka möte med Gud. Hur han haft en karriär i det kriminella, 
men hur allt började vända 1999. Hans berättelse fängslar och besökarna både 
klappar i händerna och tillmötesgår varje vittnesbörd om förändring i hans liv med 



ett glädjetjut. Predikan utgår ifrån Jesaja 43 och Jeremia 29 och avslutas med 
Filipperbrevet 4:13 ”Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft”. 

Efter en kort bön lämnar han öppet 
för den som vill komma fram till 
förbön. Nästan alla går fram.   

Sedan är det uttåg ur kyrkan till 
ytterligare verser ur O Store Gud 
och kören fortsätter med några 
lovsånger utanför kyrkan, där det 
också inbjuds till kyrkkaffe som 
består av enkelt bröd och 
färdigbryggt te blandat med mjölk.  

                     Maria Öhrvall

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsten och livet 

 
För några år sedan hade vi en begravning i släkten. Den var i en missionskyrka nere i 
Småland. I kyrkans kapprum får jag se ett mycket vackert konstverk inbyggt i en vägg täckt 
med glas, i storleken en gånger en meter och cirka en meter djupt. Konstverket beskriver 
en scen med Jesus och några personer. Jesus står med sina armar utsträckta och 
välkomnande mot dem som står där vända mot honom. Det hela beskriver glädje. Men på 
en bänk längst från Jesus sitter några personer som är beskrivna som bedrövade och 
ledsna. När jag står där och betraktar det hela känner jag mig identifierad med dessa. Inte 
för att vi strax ska ta farväl av en släkting, utan över vår livssituation i övrigt. 
 
Efter begravningsgudstjänsten går jag tillbaka och får då se en text på väggen som 
berättar vad konstverket betyder. De som sitter på bänken och är ledsna är helt enkelt 
människor som inte har tagit emot Jesus i sina hjärtan. Det är därför de är ledsna. Jaså, är 
det så?! Men jag då? 
 
För några år sedan satt jag och grät över något som hänt oss. Vi har en stor tavla med 
Jesus och lärjungarna vid den sista måltiden. Jag tittar på tavlan och på Jesus och han 
säger: ”Börje, jag gråter med dig också.” Jesus gråter med oss när livet blir svårt. Väldigt 
konstigt om jag då till varje pris ska vara glad i livets alla olika situationer.  Han gråter och 
jag glad – nej, det går inte ihop. Vi gråter tillsammans. Jesu öppna famn i konstverket i 
missionskyrkan är glädjens och gråtens famn. 
 
Paulus uppmanar oss att gråta med dem som gråter och glädjas med den som är glad. Jag 
har ibland undrat när det står om Jesus att han drog sig undan. Vad gjorde han då? Vi 
säger att han bad till sin fader, eftersom det står så. Gjorde han något mer? Jag är 
övertygad om att han grät över att människor inte ville ta emot det han ville ge dem. 
 
Hur kände Gud det när hans mest trogne tjänare Job plågades av Satan? Var han likgiltig, 
ledsen eller kände han ingenting? Job levde i denna syndiga värld, därför blev det som det 
blev för honom. Det paradoxala i hans fall var ju att om han hade syndat, som hans så 
kallade vänner hävdade, hade han sluppit sitt lidande. Gud skapade oss till sin avbild. 
Detta visar väl att han har känslor som vi. Eller är känslor något som bara hör till denna 
världen? Nej, jag tror inte det, för då skulle tillvaron vara rätt konstig. Eller är det så att en 
negativ känsla är något som tillhör den världsliga tillvaron, men om en känsla är positiv är 
den av Gud? 
 
Det sägs ibland att kristendomen har en Gud som gråter, och så tror jag att det är. Vi är 
mer förenade med honom än vad vi riktigt förstår och vågar tro. Gud är inte först och 
främst där uppe, utan han är här ner hos oss. Det är inte han som är frånvarande, utan vi 
som inte vill hålla oss till honom. 
 
Som jag läser min bibel ger konstverket i denna missionskyrka en bild av det kristna livet 
som skapar stora svårigheter för oss när livet inte stämmer med den bilden.  Tyvärr är 
konstverket en bild av den lära som råder i kristenheten i stort. Om konstverket vill beskriva 
den läran är det hela rätt. Men är det Guds ords framställning? 

 
Börje Remstam 



 
Nu startar vi i Elimkyrkan en helt ny 
bibelskola i Mälardalen. En bibelskola 
med fokus på församling och 
lärjungaskap. Bibelskola Tillsammans 
startar tisdag den 5 sept 2017 och än 
finns det möjlighet att anmäla sig.  
 
 
Bibelskola Tillsammans är en helt ny 
bibelskola som tar sin utgångspunkt i 
den lokala församlingens resurser och 

utmaningar. 
Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet 
engagemang i vårt samhälle. 
 

Kursen är på halvfart med två dagars gemensamma studier. 
Utöver det kommer du att få tillfälle till egen fördjupning som 
utmanar dig som kristen och lärjunge. 
Utbildningen drivs av Elimkyrkan i Eskilstuna med ett tydligt 
ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i 
vårt land och internationellt 

 
 
När Kursstart 5 sept 2017. Undervisning på plats i Elimkyrkan på tisdagar och 
onsdagar 09:30-15:00 
 
Var Elimkyrkan, Nygatan 25 Eskilstuna. 5 minuters gångavstånd från 
tågstationen.  
 
Hur Anmälan sker genom Bromma Folkhögskola på  
http://brommafolkhogskola.se/ansokan/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursen ges i samverkan med Bromma folkhögskola och är CSN-berättigad 

www.elimkyrkan.com www.brommafolkhogskola.se 

 

http://www.brommafolkhogskola.se/


Vad är det som får dig att gå på gudstjänsten?

           

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

Få mer kunskap om Gud och                             Att möta mina syskon och       

gemenskap.                                                       sjunga ut glädjen inför Gud.                      

Heidi Larsson                                                     Lennart Lindkvist 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                     Det är en naturlig del av  

                                     livet, som ingår. På grund  

                                     av att man får mer kunskap  

                                     och gemenskap.  

                                     Stefan Larsson 



KONTINUITET 

 

MARS 

1 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium En högre standard                        

   Joel Backman 

2 TORSDAG 14:00 RPG i S:t Eskilskyrkan Dan Andersson ”Det var om 

   aftonen” Pär Söderbäck sjunger och berättar 

4 LÖRDAG 15:00 Församlingens årsmöte 

5  SÖNDAG 11:00 Årsmötesgudstjänst Joel Backman                          I 

   Team Erik. Org K-E Magnusson 

8 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium En högre standard 

   Joel Backman 

9 TORSDAG 18:30 Samling för omsorgsgruppsledare 

12 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Torbjörn Bådagård, rektor Bromma    J 

   Folkhögskola. Presentation av bibelprojekt. 

   Corazon. Org: Barbro Hedlund 

15 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium En högre standard 

   Joel Backman 

                 Gudstjänst Bibelstudium 

 Svenska             Söndagar kl 11:00  

 Lätt svenska   Se affischering 

 Spanska Fredagar kl 18:00 Tisdagar kl 18:00 

 Arabiska Lördagar kl 17:00 Torsdagar kl 18:00 

 

Stickcafé             Onsdagar udda veckor kl 15:00  

Språkcafé             Onsdagar kl 14:00-16:00  

Lunchbön  Mån-fre 11:30-12:15 

 

 



16 TORSDAG 14:00 RPG stormöte i Ärla Pingst. Kan man förlåta en 

   massmördare? Börje Erdtman. Sång Dan Eclund 

18 LÖRDAG 10:00 Kvinnofrukost. Anmälan till Elisabeth Backman 
   senast 11/3. 

   elisabeth.backman@gmail.com / tele: 0760-066445 

19 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Christer Hambre. Tonårsteam.             J 

   Org: Anna B. Bister. Nattvard Mauricio. 

22 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium En högre standard 

   Joel Backman 

23 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

26 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Stefan Swärd Equmeniakyrkan Elim    A 

   Stockholm. Storteam. Org: Barbro Hedlund/Sofia 

   Clewemar. Missionsinsamling. 

29 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

30 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan. Allsång till dragspel och gitarr.  

   Kaisa och Peo Holmberg 

APRIL 

2 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Team Erik                   A 

   Bön och offerdag för missionen i Sverige 

   Org: Birgitta Fryk  

2 SÖNDAG 18:00 Internationell gudstjänst 

5 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium Utsänd 

6 TORSDAG 18:30 Hemgruppsledarsamling 

9 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Team Anna                B 

   Org: Anna B. Bister. Församlingsmöte 

12 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

mailto:elisabeth.backman@gmail.com


13 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. Minnen att vårda och värmas av 

   Bengt Jansson 

13 TORSDAG 19:00 Getsemanestund i Kjula. Nattvard 

14  FREDAG 11:00 Långfredagsgudstjänst i Fristadskyrkan 

   Nattvard 

16 SÖNDAG 11:00 Uppståndelsegudstjänst i Elimkyrkan.                 B 

   Org: Håkan Persson. Sång: 

19 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

23 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Giovanni Flores. Team Erik.              C 

   Blåsargrupp. Org: Håkan Persson 

26 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

27 TORSDAG 14:00 RPG i S:t Eskilskyrkan Våra vingade vänner  

   Fågelskådning Eva och Bertil Disman 

27 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

30 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Arabiska gruppen      C 

   Org: K-E Magnusson. Nattvard (Maria H.)  

   Missionsinsamling 

MAJ 

3 ONSDAG 19:00 Ekumeniskt storbönemöte i Elimkyrkan 

5-7 FRE-SÖN  Equmeniakyrkans Årskonferens i Stockholm 

7 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Mauricio Campos.                             D 

   Trio Ingela/Barbro/Mona. Org: Barbro Hedlund 

10  ONSDAG 19:00 Bibelseminarium Utrustad 

11 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan. Jimmy Patring talar och 

   sjunger 



13 LÖRDAG 10:00 Kvinnofrukost. Anmälan senast 10/5 till Elisabeth 

   Backman:  

   elisabeth.backman@gmail.com/ Tele 0760-066445 

14 SÖNDAG 11:00 Söndagsskolans terminsavslutning                        D 

   Org: Anna B. Bister 

14 SÖNDAG 18:00 Internationell gudstjänst 

17 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

18 TORSDAG  RPGs vårresa 

18 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

21 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Vårkör.                                              E 

   Org: Barbro Hedlund/Sofia Clewemar. 

   Insamling till Diakonia. Församlingsmöte 

24 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

28 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Francisc Dobondi. Team Erik            E 

   Trio Elin/Anna/Sofia. Org: Birgitta Fryk 

   Nattvard (Giovanni). Insamling till missionen 

31 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 
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Ansvarig utgivare: 

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

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Conny Bäckman 
Karolina Öhrvall 
Rolf Sundström 
Mathilda Backman 

Tipsa oss gärna vad 

vi ska skriva om! 

Skicka  det till: 
rolf-sundström@tele2.se 
eller till någon annan i 
redaktionen. 
 

Material bör skickas i god tid 
inför varje period, senast 
10 februari 
10 maj 
10 september 
10 november 
 
Skicka till: 
mathilda.bee@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elimkyrkan 

En del av Equmeniakyrkan 
Nygatan 25 
632 20 Eskilstuna 
Exp: 016-13 02 98 
exp@elimkyrkan.com 
Församlingens pg: 169975-0 
Swish:123-1758689 
Ungdomsrådets pg: 368302-6 
 
Skolkyrkan pg: 498 55 14-1 

Bankgiro: 5055-8980 

Swish: 1230497420 

 
Sjukhuskyrkan pg: 674515-2 

Swish: 1236034755 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Diakon, sjukhuskyrkan: Carina Thörn  072-5773234 
    carina.torn@home.se 
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