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KONTOR 

Miljö och mötesplats 

 
De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de 
brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Apg 2:46 
 

Visst är det så att den miljö som man är i avgör vilkets slags samtal och vilken 
slags gemenskap som uppstår? Vi ser det redan hos de första kristna hur de 
delade upp olika möten och förlade dem till olika platser. Miljön var avgörande. I 
templet undervisades man och visade enhet med varandra – de höll samman där. 
Templet var en publik plats att stå upp för och dela sin tro med andra medan 
hemmet var platsen där de kunde dela den innerliga gemenskapen – de höll 
måltid med varandra. Även idag ser vi att det är på det sättet. I kyrkan, templet 
om du så vill, möts vi upp till en gemenskap där vi undervisas i, står upp för och 
delar vår tro i en öppen och publik miljö. Den intima gemenskapen är begränsad i 
en sådan miljö och därför behöver vi även möta varandra i hemmen. Vi vet alla att 

ett samtal som utspelar sig hemma runt köksbordet har 
en annan ton än det samtal som uppstår när man 
springer på en god vän i någon av stadens gallerior. Så 
miljön är avgörande för samtalet och därför vill vi vara 
kyrka även i hemmen. Vi har flera hemgrupper i 
Elimkyrkan och vi ser gärna att även du blir en del av 
den miljö där trons frågor kan diskuteras i en mer nära 
gemenskap kring fikabordet hos någon av våra 
församlingsmedlemmar. Välkommen in i en hemgrupp – 
välkommen till gemenskapen.   

Joel Backman 
Pastor & Förståndare 
 
 
 
 
 

Hur kommer man med i en hemgrupp?  

I Elimkyrkan finns det flera hemgrupper som alla har lite olika tider, syfte och 
uttryck. Det finns något för alla! Är du intresserade av att hitta en hemgrupp som 
passar med dina tider, ditt språk eller uttrycksätt så hör av dig till oss via 
exp@elimkyrkan.com eller genom att ringa till vår expedition på 016-130298 så 
ska vi hjälpa dig att komma med i en varm och god gemenskap där dina frågor, 
tankar och gåvor kan få det utrymme vi inte alltid kan erbjuda i Gudstjänsten. Det 
kan också vara en plats för djupa relationer att växa fram. Missa inte möjligheten 
att bli en del av vår gemenskap även på detta sätt. Välkommen!  

 

 



KONTEXT 

Något om inkarnationens mysterium 

”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som 

den ende Sonen har av Fadern, full av nåd och sanning.”  (Joh. 1:14; Reformationsbibeln.) 

En enda vers sammanfattar Johannesprologens undervisning (Joh. 1:1-18) om vem Jesus 

Kristus är för oss, som tror på Honom.   

Evighetsperspektivet finns med från den allra första versen. Jesus är mera än en galileisk 

profet. Han är Ordet, den evige gudomlige Logos, både Skapelseordet, som från 

begynnelsen var hos Gud, och Uppenbarelseordet, bäraren av Guds budskap till 

mänskligheten. Han, som var till i Gudsgestalt (Fil. 2:6), framträdde i tidens fullbordan i 

historien för att genom sin död och sin uppståndelse fullborda Guds verk. 

För de första kristna var det en central trossats, att Jesus Kristus var både Gud och 

människa, men för såväl judiskt som grekiskt tänkande var det en orimlighet. I grundtexten 

står det, att Ordet blev ”kött” (grek. sarx), något obegripligt för dem som var förtrogna med 

Gamla Testamentet, där det hebreiska basár (”kött”) används som en absolut motsats till 

det gudomliga. En människa av kött och blod är en varelse, som genom syndafallet är 

totalt skild från Gud. Uttrycket ”Ordet blev kött” understryker det gudomliga Ordets identitet 

med människan Jesus på ett tydligare sätt än formuleringen ”Ordet blev människa”. 

Inkarnation, ett nyckelbegrepp i den kristna tankens historia, betyder ”köttblivande”. Det är 

Guds kärleksvilja, som har inkarnerats, tagit mänsklig gestalt, i Jesus Kristus. 

Termen människoblivande var inte så anstötlig för antikens tänkande. En gudomlig gestalt 

kunde uppenbara sig i en människa. Den nutida uppfattningen, att Jesus var en 

enastående människa med gudomliga idéer och höga etiska ideal, fanns också i samtiden. 

Somliga menade, att Jesus var någon av de forna profeterna, som hade återkommit.  

Andra tog fasta på Kristi gudom men avvisade hans identitet med människan Jesus. Dessa 

bekände alltså inte, att Jesus var Kristus. 

”Sonen” är en titel, som Jesus själv använder. Endast Sonen har fullständig kunskap om 

Fadern (Matt. 11:27), eftersom hans inre väsen är förenat med Gud. Jesus är inte identisk 

med Fadern, men han är ett med Fadern i både vilja och handling. Sonens härlighet, som 

inte var den sedvanliga glansen kring jordiska härskargestalter, blev uppenbar för trons 

öga. I det dagliga självutgivande tjänandet, som Nya Testamentet kallar för kärlek (agape), 

var det som Jesus uppenbarade sin gudomliga härlighet för de sina. Lärjungarna fick inte 

bara se Jesu härlighet utan blev själva upptagna i Sonens enhet med Fadern och fick ta 

emot Guds gåva, oförtjänt nåd.  

Aposteln Johannes vittnar om att Ordet helt och fullt har accepterat den mänskliga 

tillvaron. I sitt rådslut har Gud, vars väsen är agape, spontan och självutgivande kärlek, låtit 

det omöjliga ske för att ge oss en Frälsare. Detta är julens underbara bud 

                                                                                                                      Kerstin Ullerstad



Hemgruppen betyder mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns många skäl till att vara med i 

en hemgrupp. Detta står klart när 

Kontakt en mörk onsdagskväll i 

oktober besöker Tomas och Maria 

Petersson i Berga, där en av 

församlingens hemgrupper är samlad. 

”Gemenskap” och ”fördjupning” är 

ord som flera gånger återkommer i 

vårt samtal om vad det kan betyda att 

vara med i en hemgrupp. 

– Det är flera som har fått förhinder i 

kväll, säger Tomas när han möter i 

dörren. Och det var heller inte från 

början tänkt att vi skulle vara hos oss, 

men ibland får man vara flexibel och 

ändra. 

Trots viss frånvaro är vi åtta personer 

runt bordet, när te och mackor inleder 

kvällens samling. För närvarande har 

den här hemgruppen elva medlemmar. 

Det är tillräckligt många för att gruppen 

inte ska kännas för liten om några är 

borta. 

 

– Men det har hänt ett par gånger att vi 

bara har varit tre, och då får det gå bra 

det också, fortsätter Tomas. 

Rekommendationen för den här typen av 

grupper är att man är mellan åtta och 

tolv personer, och i det spannet ligger ju 

vi. 

Som en familj 

Den här hemgruppen har en kärna som 

har hållit ihop länge, men som under 

olika perioder även varit utspridd i andra 

hemgrupper.  

– Gruppen blir som en familj där man 

känner varandra väl, säger Anders 

Eklund. Hemgruppen är en viktig del av 

livet och missar man en samling är det 

något som fattas. Vi får tillfälle till djupare 

samtal än vad det blir när man träffas i 

kyrkan. 

– Samtidigt är det viktigt att gruppen är 

öppen för att ta in nya medlemmar, 

påpekar Siri Eklund. En grupp vänner 

som träffas för att man trivs med 

varandra är ingen hemgrupp i egentlig 



mening. Att det rör sig i gruppen ibland 

är bra för utvecklingen. Det är också bra 

att ha anknytningen till församlingen, så 

att man till exempel kan tala om det som 

sagts i predikan. Det finns fler fördelar 

med att komma från samma församling. 

Vi gjorde ett tag ett försök med en 

ekumenisk grupp för boende i 

Skogstorp, men eftersom församlingarna 

har olika veckoprogram var det inte lätt 

att hitta en tid som passade alla. 

Gruppen får heller inte bli för stor. Man 

måste vara beredd att dela på sig om 

man är på väg att bli för många. 

Fika, samtal och bön 

Vad gör då vår hemgrupp när den 

träffas? Man har en grundstruktur med 

inledande fika, studium i någon form och 

bön. Eftersom gruppen funnits under 

lång tid har man hunnit med en hel del. 

Man har till exempel läst och samtalat 

om någon bok, gått genom 

gåvoupptäckarmaterialet Fisken i vattnet 

och givetvis läst Bibeln. 

– Under ett år läste vi alla fem 

Moseböckerna och Josua, berättar 

Anders. Dessa var mycket spännande 

att samtala om och få en djupare 

förståelse för hur kristendomen började. 

– Under vissa perioder har vi haft en 

större inriktning på bön, säger Tomas. 

Ett tag gjorde vi så att vi bad speciellt för 

en person i gruppen vid varje samling. Vi 

har också haft anledning att be mycket 

för arbetssituationen för flera av oss. 

– En tid var vi till och med så 

systematiska att vi antecknade 

böneämnen och bönesvar i en bok, 

inflikar Maria, som har en lång 

erfarenhet av tillhöra en hemgrupp både 

som ledare och deltagare. Det började 

redan vid mitten av 1970-talet i en 

renodlad bibelstudiegrupp. 

– Speciellt mycket betydde hemgruppen 

för mig under de år när jag var hemma 

med barnen. Då var det värdefullt att få 

tillfällen att träffa andra vuxna för att 

samtala om tron. Vi träffades hemma 

hos oss, eftersom Tomas och jag tyckte 

det var viktigt att vi båda två kunde vara 

med.  

Det senaste året har gruppen deltagit i 

kyrkans bibelstudiekvällar och de andra 

veckorna bland annat följt en 

föreläsningsserie på You Tube om 

skapelse kontra utvecklingslära samt 

använt sig av Sunday School Stories på 

Elimkyrkans hemsida. 

Gemenskapen viktig 

Att gemenskapen är viktig understryker 

även de övriga som är med den här 

kvällen: Heidi Larsson, Fanny Monge 

och Teklewein Mebrahtu, nyaste 

deltagaren från Eritrea. Det handlar både 

om gemenskapen med varandra och 

med Gud, liksom att få fördjupa 

kunskapen i Guds ord när man delar det 

med varandra. För Teklewein innebär 

gruppen även ett tillfälle till extra 

språkträning, vilket visar att en 

hemgrupp kan fylla flera olika funktioner. 



Den här gruppen träffas varje vecka, 

vilket är viktigt för kontinuiteten. Förr 

gjordes inget uppehåll under sommaren, 

då man öppnade upp och bjöd in 

deltagare från grupper som hade 

sommaruppehåll. Under de senaste 

åren, när församlingen bjudit in till 

grillkvällar, har man samlats där. 

Stefan Larsson och Ulf Sandholm är 

ledare för gruppen, men ingen av dessa 

hade möjlighet att närvara den här 

kvällen. I en liten telefonintervju berättar 

Stefan om vad hemgruppen betyder för 

honom. 

– Gruppen betyder mycket. Där får jag 

tillfälle att testa och utveckla tron. Vi 

pratar mycket och jag får sträcka mina 

tankar mot andras. I gruppen fördjupas 

också vänskapen när vi delar livets olika 

sidor med varandra. Vi brukar också ett 

par gånger per år göra något annat 

tillsammans, till exempel en utflykt. 

Har du ännu inte provat på att vara med i 

en hemgrupp? Då kanske den här lilla 

skildringen av vad en hemgrupp kan 

betyda lockar dig till att söka dig till 

någon av Elimkyrkans hemgrupper. 

Text och foto: Rolf Sundström 

 

Sunday School Stories  

är namnet på ett hemgruppsmaterial som vi i 
Elimkyrkan producerar och erbjuder våra hemgrupper. 
Arbetet började efter att några ledare från 
hemgrupperna hade bett att få något bra material att 
arbeta med. Tanken föddes att vi kunde göra det 
materialet själva och idag har vi spelat in 30 program 
som sänds på TV via Kanal10 och som läggs ut på 
församlingens hemsida och på Youtube där 

hemgrupperna 
kan gå in och 
titta. De 
program som 
nu görs är ca 
10 minuter långa och beskriver en 
söndagsskolberättelse fast nu sedd med 
vuxna ögon. 
 
I varje avsnitt plockar vi ut 3 lärdomar som 
man kan diskutera vidare i sin hemgrupp. 
På Elimkyrkans hemsida finns även ett 
dokument att hämta med textunderlag, 
samtalsfrågor och lärdomar. Många 
hemgrupper har valt att följa materialet 
och att samtala kring det. Haka gärna på 
du med!                                                                                          



Att få tillhöra en hemgrupp 

Efter att i många år inte varit 
med i någon hemgrupp delar 
jag sedan tre år gemenskapen i 
en grupp med enbart kvinnor. 
Gruppen hade träffats flera år 
innan jag kom med, men från 
första stund kände jag mig 
hemma och blev varmt 
mottagen.  

Vår grupp träffas en gång i 
veckan i samma hem och varje 
gång möts vi av ett varmt 
välkommen i hallen och 
gästfriheten och generositeten 
känns påtaglig när vi slår oss 
ner. Under hösten har det 
utformats ett mönster för vår 
samling som känns bra. Vi 
börjar med att dricka te och äta 
smörgås och att samtala om 
allt möjligt. När vi fikat klart har vi någon form av studie, en bok, ett avsnitt i 
bibeln, Sunday school stories eller något annat som känns angeläget. Sist men 
inte minst ber vi och berättar innan för varandra om bönesvar vi kanske fått, olika 
händelser och det vi vill och behöver be för just nu. Ibland blir någon inspirerad att 
sjunga en sång eller dela något som man fått till sig under bönen. 

Ordet hemgrupp betyder ju konkret att man träffas i hemmen, men för mig har 
ordet mer och mer fått betydelsen av en grupp där jag kan vara mig själv, dela 
vardagens händelser, få och ge uppmuntran, lära och växa tillsammans. En 
grupp där vi delar både sorg och glädje, bryr oss om och ser varandra och mer 
och mer vågar ta upp det vi bär på, det vi inte förstår och visa vår svaghet och 
längtan.  

Undan för undan märks det att vår tillit till varandra i gruppen växer och vi ser 
våra olikheter som en tillgång liksom våra olika gåvor. Det som genomsyrar 
gruppen är en uppriktig önskan att lära känna Gud bättre och få vara till 
välsignelse och hjälp för varandra och dem vi möter.    

Jag tror att en stor uppgift för en hemgrupp är att vara en grupp där alla känner 
sig hemma och trygga och för mig personligen betyder det mycket att ha den här 
gemenskapen.  

                                                               Margot Magnusson                                                        



Internationell hemgrupp  

Det är måndag kväll och klockan börjar närma sig 18.00 hemma hos oss på 
Västermalm. Det kommer några invandrarvänner från flyktingförläggningen på 
hotellet och några andra som bor i stan. Alla kommer inte i tid, så det är bra att 
fikat står framme, så att de som kommit kan börja fika medan vi väntar på de 
övriga.  
 
Några pratar persiska, några grekiska och engelska och vi som pratar svenska är 
i minoritet. Det är mycket som måste översättas och det är inte utan att det blir lite 
språkförbistring ibland. Men stämningen är mycket positiv och det hörs mycket 
skratt. 
 
Efter fikat sätter vi oss till rätta i sofforna och tar fram våra biblar på olika språk. 
Nu är det engelska som gäller. Från engelska översätts det som sägs till grekiska 
och persiska och samtalet flyter på ganska bra. Vi studerar Bergspredikan och 
där finns det mycket att prata om. Ofta hinner vi bara en eller kanske 2 verser på 
en kväll. Det kommer många frågor och funderingar från våra invandrarvänner, av 
vilka de flesta har muslimsk bakgrund. Det är mycket som är annorlunda mot vad 
våra vänner har lärt sig från koranen. Det är intressant för oss svenskar att höra 
deras funderingar. Jag bara känner hur fantastiskt det är att vi får tro på en Gud 
som inte kräver att vi ska göra en massa saker för att bli accepterade av honom 
utan vi får komma till honom för att Han älskade oss först!!     
 
Tiden går fort och snart måste vi avsluta vårt samtal och ta en stund för bön och 
förbön. Vi delar böneämnen med varandra och sedan ber vi på olika språk.  
 
Gunnar och jag har haft hemgrupper med olika konstellationer av deltagare under 
så gott som alla år vi varit gifta. Det ger så mycket att mötas i en mindre grupp 
och dela tron och livet tillsammans med varandra. Vi har aldrig haft någon 
hemgrupp med invandare tidigare. Vi är väldigt glada för den här gruppen som 
betyder väldigt mycket för oss.  
 
    Inga-Lisa Svedberg 

 

 

 

 



Så har vi det i vår hemgrupp: 

Varannan tisdag samlas vi hemma 

hos Ulla och Christer Andersson kl. 

17.30. När vi kommer är det dukat för 

fika. Någon i gruppen har tagit med 

bröd och tillbehör. Den här inledande 

stunden är till för att vi ska prata av 

oss vardagen, ”ditten och datten”. 

När vi gemensamt har dukat av så 

sätter vi oss i soffhörnet. Vi tänder ett 

ljus som sedan vandrar från den ene till den andre. Den som har ljuset berättar 

om det hänt något speciellt sedan vi träffades sist. Vi får på så sätt inblick i 

varandras liv och då finns också tillfälle att be om förbön för sig själv eller för 

någon som man haft kontakt med och behöver vår förbön. 

Så går vi över till ”kvällens ämne”.  I vår grupp använder vi oss av ”Sunday 

School Stories”. Var och en har hemma slagit upp Elimkyrkans hemsida och 

förberett sig för kvällen. Nu är ordet fritt och det utnyttjas! Det brukar bli en rätt så 

livlig diskussion och det jag inte har förstått av någon frågeställning i ämnet har 

någon annan ett svar på och på det sättet så tar vi oss fram och får ofta nya 

infallsvinklar.  

Vi avslutar kvällen med bön, som tyvärr 

ibland blir lite kort på grund av att 

kvällens ämne har dragit ut på tiden. Vi 

försöker avsluta klockan 19.30. 

För närvarande är vi 9 deltagare, men 

har plats för ett par till. Vi ser gärna 

nykristna eller sökare i vår grupp. Vi 

växer då vi får konfronteras med 

”varförfrågor” och olika slag av trosfrågor. Det skärper oss som kristna och vi får 

tänka på varför vi tror som vi gör och inte ta allt för lätt.  

Administrativt fyller vi i en närvarolista för studiecirkel och sänder varje termin till 

Bilda. På det sättet bidrar vi med en liten slant till församlingen. 

Thord Polhage 

 



Vad är det bästa med din hemgrupp?           

Vi är i olika åldrar och  

                     olika kulturer. Sång,  

bibelord och bön ingår.  

Det är roligt att ungdomar  

är med. Jättegott fika. 

                      

 

 

 

Karl-Erik Magnusson 

  Vi lär känna varandra och 

   är inte lika blyga för  

varandra som man kan  

vara i församlingen. Det är  

som en liten församling.                

          Thord Polhage    

                        Hemgruppen är som en 

                                              ny familj, jag känner att 

                                              jag är hemma med 

                       kompisar. Vi ger varandra 

                       kärlek och lär oss mer om  

                       våra kulturer. 

 

   

 

 

Layla Snono  En djupare gemenskap.  

  Det är lättare att ta med  

  en vän och visa en  

  annan gemenskap. Man 

  befinner sig i olika 

  livssituationer och den  

  gemenskapen är kanske 

  viktigare än man tror. 

Torgny Yderstedt 



KONTINUITET 

December 

1 TORSDAG 18:30 Hemgruppsledarsamling 

4 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman, Team Anna                  C 

   Org: Anna B. Bister. Jullunch (anmälan) 

6  TISDAG 11:30 Lunchbön 

7 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

8 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan 

   Torfinn Kurseth sjunger och spelar 

8 TORSDAG 18:30 Styrelse och Församlingsråd  

11 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Erik Lindberg, Musik BG Backman      C 

   Org: Barbro Hedlund 

   Söndagsskoleavslutning 

13 TISDAG 11:30 Lunchbön 

14 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag med nattvard 

15 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. Lucia 

18 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst med Julens sånger. Joel Backman     D 

   Alla församlingens sångare och musikanter.  

                 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  

 

 



   Orkester. Missionsinsamling.   

24 JULAFTON 11:00 Samling vid krubban i St Eskilskyrkan                  D 

24  JULAFTON 19:00 Julfirande med latinamerikanska gruppen 

24 JULAFTON 23:00 Julnattsgudstjänst i Elimkyrkan tillsammans med  D  

   S:t Eskilskyrkan. Håkan Persson. Sånggrupp 

31 NYÅRSAFTON 17:00 Nyårsbön i St Eskilskyrkan 

31 NYÅRSAFTON 19:00 Nyårsfirande med latinamerikanska gruppen 

Januari 

1 SÖNDAG 18:00 Nyårsgudstjänst. Betraktelse av Maria Hedlund     E

   Org: Birgitta Fryk. Nattvard (Giovanni)  

8 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Fransic Dobondi. Team Anna               E 

10 TISDAG 11:30 Lunchbön 

15 SÖNDAG 11:00 Temagudstjänst BG Backman. Team Erik              F 

   Org: K-E Magnusson. Söndagsskolestart 

15 SÖNDAG 18:00 Ekumeniska böneveckan inleds i Elimkykan.  

17 TISDAG 11:30 Lunchbön 

19 TORSDAG 14:00 RPG i St Eskilskyrkan. Stefan Silversten 

19 TORSDAG 18:00 Styrelse och Församlingsråd hos Dobondis 

22 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Team Barbro                F 

   Org: Barbro Hedlund. Nattvard (Giovanni) 

22 SÖNDAG 18:00 Ekumeniska böneveckan avslutas i S:t Eskilskyrkan 

24 TISDAG 11:30 Lunchbön 

25 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

29 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Storteam                      G 

   Org: Sofia Clewemar. Missionsinsamling 



   Församlingsmöte (forts. 29 jan) 

Februari 

 

1 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

2 TORSDAG 14:00 RPG Årsmöte i Pingstkyrkan.  

   Distriktsordförande Jan Eriksson 

5 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Mauricio Campos. Musik Elin Nygren  G 

   Org: Birgitta Fryk 

5 SÖNDAG 18:00 Internationell gudstjänst. Anders Eklund                G 

7 TISDAG 11:30 Lunchbön 

8 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

12 SÖNDAG 11:00 Temagudstjänst Joel Backman. Team Sofia        H 

14 TISDAG 11:30 Lunchbön 

15 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

19 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Rodica Dobondi. Team Erik               H 

   Inga-Lill Forssén. Org: K-E Magnusson 

21 TISDAG 11:30 Lunchbön 

22 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

23 TORSDAG 18:30 Styrelse och Församlingsråd 

26 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Joel Backman. Team Barbro                I 

   Org: Barbro Hedlund 

28 TISDAG 11:30 Lunchbön 

Mars 

 

1 Onsdag 19:00 Bibelseminarium 

4 LÖRDAG 15:00 Årsmöte                                                                   I 

5 SÖNDAG 11:00 Årsmötesgudstjänst Joel Backman                          I 

   Org: K-E Magnusson. Team Anna. 



 

Ge bort jul 

 
December har precis kommit och fört med sig vintern till oss. Det har varit en lång sommar 
men tiden går fortare än man tror och snart är julen här igen med allt den för med sig. 
 
För många för den med sig glädje och lycka, presenter och god mat och gemenskap med 
vänner. Men för alldeles för många för den också med sig stress, oro, ångest och 
ensamhet. Den för med sig vakna nätter av oro för att inte kunna ge barnen några 
presenter, oro för att inte ha råd med julmat eller ens mat nog för att mätta familjen. Jag 
brinner för dom människorna, och i år vill jag 
göra skillnad. 
 
Jag har startat ett arbete som jag kallar för 
”Ge bort jul” och som kommer handla om att 
hjälpa dessa människor med matkassar. Min 
önskan är att ingen ska behöva ligga vaken 
under julhelgen och oroa sig för ifall man har 
mat på bordet på julafton, och även om vi 
inte kan hjälpa alla kan vi hjälpa några. Och 
varje familj som får fira jul i glädje är en 
seger. Det är det som julen handlar om. Jag 
önskar att vi tillsammans kan jobba för att 
göra det här till en verklighet. 
 
Vi som arbetar med Ge bort jul kommer 
inhandla och dela ut matkassar till familjer i 
behov av hjälp under december månad och till alla familjer med barn ser vi till att skicka 
med en liten leksak och något extra gott till julhelgen. Det är fortfarande inte för sent att 
höra av sig till oss om man vet någon som är i behov av extra hjälp, eller själv skulle 
behöva det.
 

För de som vill hjälpa till - varje bidrag 
behövs och inget är för litet! Tillsammans 
kan vi sprida kärlek den här julen. Jesus 
föddes en jul för att ge oss hopp, och nu 
vill jag föra det vidare till någon annan. 
 
Vill du bidra, ge ett bidrag till bankgiro 
799-2928 och märk gåvan Med "ge bort 
jul".  
 
För mer information kan ni kontakta mig 
på Johanna.is.not@gmail.com eller 
besöka vår Facebook sida 
www.facebook.com/gebortjul 
 
Med önskan om en välsignad jul / 
                                                                                                   
Johanna Lindberg 
 

mailto:Johanna.is.not@gmail.com
http://www.facebook.com/gebortjul


Kontakt utges av Elimkyrkans 
Baptistförsamling i Eskilstuna. 
 

Ansvarig utgivare: 

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

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Conny Bäckman 
Karolina Öhrvall 
Rolf Sundström 
Mathilda Backman 

Tipsa oss gärna vad 

vi ska skriva om! 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elimkyrkan 

En del 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 
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facebook.com/elimeskilstuna 
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