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INSIDAN 
PASTORN HAR ORDET  

I Apostlagärningarna 13 läser vi om 
Paulus och Barnabas som ger sig ut 
på sin första resa sedan de av för-
samlingen i Antiokia blivit avskilda för 
tjänst. En spännande resa blir det 
också. De förkunnar frimodigt Guds 
ord och de tampas med en besvärlig 
trollkarl som heter Elymas.  
 
Allt fokus i berättelsen ligger på dessa 
två män och hur de tillsammans med 
Gud får uträtta stora saker. Trots det 
nämner bibeln om en man till som var 
med på resan. Han heter Johannes 
och han var inte avskild för samma 
tjänst som de andra två. Han varken 
förkunnade eller tampades med troll-
karlar. Vad gjorde han då där? Han 
var där för någon annan. 
 
De kom till Salamis och predikade 
Guds ord i judarnas synagogor. De 
hade också med sig Johannes som 
medhjälpare. Apg 13:5 
 
Johannes uppgift var att stötta Paulus 
och Barnabas och att göra allt det 
som dom inte hann med. Att verka i 
det fördolda för deras skull. När de 
efter en tid sedan kom till Perga så 
valde Johannes att ta sig hem till Je-
rusalem igen. 
 

Johannes väljer att lägga en del av 
sitt liv på att följa med på någon an-
nans resa. Att hjälpa någon annan att 
fullfölja sin kallelse. Det är generosi-
tet. Utan honom hade säkert inte Pau-
lus och Barnabas kunnat göra allt det 
som de gjorde. Dessutom var det här 
deras första resa och jag tror att Jo-
hannes behövdes som ett stöd nu när 
de var nya i sitt kall. Kanske hade han 
den erfarenheten som de saknade.  
 
Johannes utmaning till dig och mig är 
tydlig. Kan vi tänka oss att kliva med 
på någon annans livsresa för att stötta 
och hjälpa dem i deras kallelse? Kan 
vi vara generösa nog att ställa oss i 
bakgrunden för att någon annan skall 
få träda fram?  
 
Om vi är beredda att offra en del av 
vårt liv för någon annan på det här 
sättet så är jag också övertygad om 
att när vi kommer dit att vi ska ut på 
våra egna äventyr så kommer Gud att 
skicka med oss en Johannes på vår 
resa.  

 
Låt oss anta utmaningen och våga 
leva mer för varandra.  
 

  
Joel Backman 
Pastor / Föreståndare 

Att följa med på någon annans resa. 
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 BESÖKET 
NÄRHETEN TILL ANDRA  
Varannan onsdagseftermiddag samlas ett 

antal flitiga och pratglada damer till stick-

kafé i Elimkyrkan. Stickkafét har funnits i 

snart tre år och har utvecklats till en viktig 

del av för-

samlingens 

ambition att 

vara en öppen 

kyrka. Kärn-

truppen som 

träffas är 

cirka tio per-

soner varje 

gång, men 

ibland kom-

mer även 

tillfälliga 

gäster och 

delar gemen-

skapen. 

 

- Idén till stickkaféet föddes för några år 

sedan när församlingen hade en samtalsdag 

i Strängnäs, när vi delade visioner och tan-

kar med inriktning på hur vi bättre skulle 

kunna nå ut till vår omgivning, berättar 

Gunvor Persson, som blivit en sammanhål-

lande länk för träffarna. Jag satte upp lap-

par med inbjudan på många ställen, bland 

annat på högskolan och på barnavårdscen-

tralerna med förhoppningen att hemmava-

rande mammor skulle vara intresserade, 

men det gav tyvärr inget resultat. Det hade 

varit roligt med även yngre deltagare. Nu 

är de flesta av oss pensionärer. 

 

Att stickkaféet fyller en viktig funktion 

råder ingen tvekan om. Själva handarbetet 

är bara en del av det hela. Flera av delta-

garna framhåller hur mycket gemenskapen 

betyder. Här kan man dela både glädje och 

sorg och utbyta erfarenheter av livet. 

 

- Sen kan vi 

lära oss av 

varandra när 

det gäller 

handarbete. 

Vi är duktiga 

på olika sa-

ker, säger 

Anita Eldh, 

som själv lärt 

ut hur man 

kan göra kas-

sar av gamla 

kaffepaket. 

Vid några 

tillfällen bjöd 

vi även in en 

expert som lärde oss tvåändsstickning, som 

är en gammal nordisk stickteknik. 

 

Ibland har också gruppen arbetat för något 

gemensamt ändamål. Man har stickat sock-

or och vantar som har förmedlats till Lett-

land och Vitryssland genom församlingen i 

Kungsör, något som har känts som mycket 

meningsfullt. 

 

Kontakt hälsade på i stickkaféet vid vårens 

sista träff, men till hösten fortsätter man 

igen. Då är nya deltagare varmt välkomna. 

 

Text och foto 

Rolf Sundström 

Stickkafét – en viktig träffpunkt 
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BESÖKET 
NÄRHETEN TILL ANDRA  

 

Johanna mötte klassens 
frågor 
 
En måndag i mars ställde sig Johanna 

Hedlund framför sin klass på Rinmans-

gymnasiet och inbjöd dem att ställa frå-

gor om hennes kristna tro. Johanna går 

tredje året på naturvetenskapliga pro-

grammet och är ensam kristen i sin 

klass. 

 

– Det hela började med att jag fick en bild 

under en av 

Joels första 

predikningar 

i vår försam-

ling, berättar 

Johanna. Jag 

såg mig själv 

sitta framför 

min klass och 

svara på frå-

gor. Jag för-

sökte skaka 

av mig bil-

den, men den 

låg kvar och gnagde, så jag tog kontakt 

med vår religionslärare och erbjöd mig att 

svara på frågor om att vara kristen. Jag 

måste erkänna att jag hoppades att hon 

skulle säga nej, att det inte passar in eller 

det har vi inte tid med. Men hon var positiv 

och tyckte att det var en spännande idé. 

 

Johanna har alltid var öppen med sin tro 

under gymnasietiden. Hon är som sagt en-

sam kristen i klassen, men här finns en 

grupp muslimer, några elever som kommer 

från buddhistisk bakgrund och så resten 

som inte har någon tro alls eller är uttalade 

ateister. 

 

– När dagen så var inne var jag jättenervös, 

fortsätter Johanna. Jag tänkte att jag kom-

mer säkert att springa ut och börja gråta. 

Men när jag väl satt där kände jag mig helt 

lugn, och jag upplevde att jag kunde be-

möta frågorna. 

 

Det var säkert många som hade bett för 

Johanna inför mötet med klassen. I guds-

tjänsten dagen innan hade mamma Maria 

Hedlund lagt fram 

lektionen som för-

bönsämne. Klassen 

ställde många och 

djupa frågor som inte 

var så lätta att svara 

på. Flera av frågorna 

handlade om himlen 

och livet efter detta 

och varför det inte 

räcker med att vara 

en god människa för 

att få evigt liv. 

 

– Nu efteråt kommer jag inte ihåg så myck-

et av vad jag svarade och jag hade nog för-

väntat fler frågor om mitt egna liv som 

kristen, avslutar Johanna, som tycker att 

hon ändå fick ett positivt bemötande av 

klassen. För mig personligen var det ett 

viktigt steg att våga göra det här. Det var 

faktiskt en häftig känsla att stå upp ensam 

och kunna känna att det här står jag för. 

 

Rolf Sundström 
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UTSIKTEN 
DRÖMMAR  –  VISIONER  

HJÄRTAVTRYCK 

Vad än våra händer rör, så lämnar vi fingeravtryck. På väggar, möbler, dörrhand-

tag, böcker, papper – ja, allt! Det är oundvikligt. Med vår beröring, lämnar vi 

igenkänningstecken. 

Vart jag än går idag önskar jag att jag också ska få lämna hjärtavtryck. Avtryck av 

medkänsla, av förståelse och kärlek. Avtryck av vänlighet och uppriktig omtanke. 

Må mitt hjärta röra vid en ensam granne, en ledsen dotter, en orolig mamma, en 

åldrande morfar. 

Sänd mig ut idag att lämna hjärtavtryck. Och om någon säger: ”Jag kände din 

beröring” – må de också känna kärleken i mitt hjärta. 

-  okänd författare – 

(Hämtat ur Amigos jubileumsskrift från arbetet i Colombia.) 

Nya samfundet fick sitt namn till slut 

Equmeniakyrkan. Det blir det permanenta namnet på Gemen-

sam framtid, Sveriges färskaste kristna samfund. 

 
Saxat från tidningen Dagen 14 maj 2013 

Dagen 

 

Denna dag 

är en märklig dag 

Såg i almanackan 

för idag 

att den var tom 

och ändå 

fylls den 

varje sekund 

 

 

 

 

Evigheten 

 

I ett evighetsperspektiv 

är livet för kort 

Alldeles för kort 

för att slösas bort 

Om vi lever vidare 

när vi dör 

beror på 

vad vi här i livet gör 

 

Maria Öhrvall 

Tankar om livet: 
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BIBELORDET

När aposteln Petrus skrev sitt första 
brev, tänkte han kanske på att några 
av mottagarna hade varit med bland 
dem som han hade vunnit för Kristus 
den första pingstdagen i Jerusalem, 
eftersom brevets adressater överens-
stämmer med de olika folk, som Lukas 
nämner i Apg. 2:9 f.                                                                                                                         
 
Petrus skriver till kristna, som lever 
som främlingar i en fientlig omvärld, för 
att stärka deras tro på Kristus. Apos-
teln kallar dem som tillhör den kristna 
församlingen för ett konungsligt präs-
terskap, ett uttryck hämtat från 2 Mos. 
19:6, där det är Israels folk, som är ett 
rike av präster. Guds församling finns 
med i Guds eviga utkorelsetanke och 
frälsningsrådslut, som började ta ge-
stalt med patriarkerna för att sedan 
omfatta hela Israels folk med uppgift att 
vara ett helgat folk, dvs. avskilt för att 
tjäna den Helige Guden. Om denna 
heliga tjänst talas det ofta i Gamla tes-
tamentet, där uppmaningar till socialt 
ansvarstagande kan motiveras med 
orden: ”Ni ska vara heliga.” (Jfr 2 Mos. 
22:31; 3 Mos. 19:2.) 
 
När Lukas berättar om den första 
pingstdagen, säger han, att de 3 000 
personer, som döptes den dagen, la-
des till församlingen (Apg. 2:41). Det 
sägs inte, att församlingen grundades 
genom att människor slöt sig samman; 

den kristna kyrkan hör ihop med Guds 
egendomsfolk, Guds församling i 
Gamla testamentet, där hon har sina 
rötter. 
  
Samma tanke finns i Romarbrevet, där 
Paulus använder bilden av olivträdet, 
också den hämtad från Gamla testa-
mentet. Profeten Jeremia utbrister: ”Ett 
grönt olivträd, vackert och med härliga 
frukter, så kallade Herren dig.”  (Jer. 
11:16.) Detta gamla ädla olivträd huggs 
inte ned för att ge plats åt ett nyplante-
rat. Paulus säger, att somliga grenar 
har rensats bort; men olivträdet står 
kvar. Eftersom roten är helig, är hela 
trädet heligt. I detta gamla ädla olivträd 
inympas nya grenar från ett vilt olivträd. 
Bilden illustrerar, hur människor genom 
tro på Kristus och dop förenas med 
Guds församling (Rom. 11:17 f.).  
 
Pauli ord om grenarna, som har inym-
pats i det ädla olivträdet, gäller också 
oss, om vi håller fast vid Guds godhet 
och endast litar på Guds barmhärtig-
het. Våra gärningar, samfundstillhörig-
het eller privata tro är inte någon grund 
att bygga på.  Det är bara genom Her-
rens Nåd som man får vara en gren i 
det ädla olivträd, som är Guds försam-
ling här i tiden, men av evighet. (Jfr 
Rom. 11:20.) 

                                                                                                                                    
Kerstin Ullerstad 

Men ni är ”ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett 
egendomsfolk, …” 1 Petr. 2:9 a (Reformationsbibeln; KB 1917). 

Om Guds församling. 
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AKTUELLT 
ATT BE FÖR OCH GÅ PÅ 

JUNI 

    Bibelstudium på spanska: 
    Varje tisdag kl 18.00 

 
    Bibelstudium på arabiska: 

    Varje torsdag kl 18.00 

    Gudstjänst på spanska: 
    Varje fredag kl 18.00 

 
    Gudstjänst på arabiska: 

    Varje lördag kl 17.00 

Bem-vindo  Bienvenido  ברוך הבא 

2  Sön   kl 11.00  Gudstjänst 

med söndagsskolans avslut-

ning. Bengt-Göran Backman. 

Församlingsmusik: K-E Mag-

nusson, Team Latinos 

Insamling till Skolkyrkan.  

Servering.                  Grupp C 

 

9   Sön  kl  11.00  Gudstjänst.  

Joel Backman. Nattvard 

(Maria Hedlund)  Team An-

ders. Församlingsmusik: An-

ders Eklund.   Servering 

                                  Grupp C 

16 Sön   kl  11.00 Guds-

tjänst. Cahtrine Nygren. 

Missionsinsamling. Inga-Lill 

Forsén. Församlingsmusik: 

Barbro Hedlund  Grupp D 

 

23 Sön kl  11.00 Ekume-

nisk gudstjänst i St Eskilskyr-

kan. Joel Backman. 

 

30 Sön  kl  11.00 Ekume-

nisk gudstjänst i Fristadskyr-

kan. Carina Thörn. 

JULI 
7   Sön kl 11.00 Ekume-

nisk gudstjänst i Elimkyrkan. 

Daniel Dalemo. Församlings-

musik: Håkan o Anders m fl  

Missionsinsamling. Servering.                                                                                                     

      Grupp E 
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    Gudstjänst på spanska: 
    Varje fredag kl 18.00 

 
    Gudstjänst på arabiska: 

    Varje lördag kl 17.00 

    Willkommen  Добро пожаловать 

    Bibelstudium på spanska: 
    Varje tisdag kl 18.00 

 
    Bibelstudium på arabiska: 

    Varje torsdag kl 18.00 
 

AUGUSTI 

14 Sön  kl 11.00 Ekume-

nisk gudstjänst i Pingstkyrkan. 

Annika Nilsson. 

 

21 Sön kl 11.00 Ekume-

nisk gudstjänst i  Elimkyrkan. 

Mauricio Campos. Servering                           

    Grupp E 

 

28 Sön kl 11.00 Ekume-

nisk gudstjänst i Pingstkyrkan. 

Karl-Wilhelm Hasselgren. 

4  Sön kl 11.00 Guds-

tjänst. Maria Hedlund Natt-

vard (Mauricio). Jessica Öster-

gren, Församlingsmusik: Bir-

gitta Fryk  Servering. 

                                   Grupp F 

 

11 Sön kl 11.00 Guds-

tjänst. Håkan Persson. För-

samlingsmusik: Birgitta Fryk. 

Servering 

                                  Grupp F 

 

16  Fre Husvagnen på 

Fristadstorget. Elim ansvarar. 

 

18 Sön kl 11.00 Guds-

tjänst. Joel Backman. Team 

Latinos. Församlingsmusik: K

-E Magnusson. Missionsin-

samling. Servering. 

                                 Grupp G 

 

25 Sön kl 11.00 Samlings-

söndag. Ingela och Barbro. 

Församlingsmusik: Barbro 

Hedlund 

                                  Grupp G 

Forts. JULI 
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Välkommen    نرحبWelcome  

    Bibelstudium på spanska:         Gudstjänst på spanska 
    Varje tisdag kl 18.00          Varje fredag kl 18.00 

 
    Bibelstudium på arabiska:        Gudstjänst på arabiska: 
    Varje torsdag kl 18.00                     Varje lördag kl 17.00 

1  Sön kl 11.00  

TILLSAMMANSFEST.  

Joel Backman med familj.  

För samlingsmusik: Håkan 

Persson.  Servering 

                                 Grupp H 

 

7  Lör kl 11.00 - 14.00 
Loppmarknad, se info s. 14.  

 

8  Sön kl 11.00 Guds-

tjänst. Joel Backman. Nattvard

(Giovanni). Team 

Anders. Församlingsmusik: 

Anders Eklund. Servering. 

                                  Grupp H 

 

 

15 Sön kl 11.00 Guds-

tjänst. Joel Backman. Team 

Latinos. Församlingsmusik: 

Birgitta Fryk.  Servering. 

                                 Grupp I 

SEPTEMBER 

 

I övrigt i höst: 
 

-Mikael Telbe, undervisning 5 oktober 
 

 -New Wine konferens med Fristadskyrkan och 
Kjula bf 9 - 10 november 

                                                                
 -ev Röke Blås  



10  

 

BESÖKET 
NÄRHETEN TILL ANDRA  

Jag möter dem i kyrkan efter gudstjänstens 

slut en fredagkväll. De slår sig ner med 

fralla och någon dricka i sina plastmuggar 

vid bordet längst ner i hörnet. Det är oftast 

där jag ser dem sitta när jag själv besöker 

”spanska gruppen” som vi allmänt kallar 

de spansktalande i vår församling. 
 

Här, i Elimkyrkan, brukar de vara varje 

fredagkväll. De är uppväxta med det. 
 

Jag påpekar att de även ofta syns på guds-

tjänsterna på söndagar och ber dem besk-

riva vilka skillnader de möter. De upplever 

att de förstår de svenska predikningarna 

bättre och tror att de har att göra med att de 

är uppväxta i Sverige och under hela sin 

uppväxt fått ta till sig undervisning på just 

svenska. Det är lättare för dem att förstå 

helheten utifrån det som sägs på svenska. 

Men det blir inte bara på fredagkvällar de 

lyssnar till predikningar på spanska, för 

hemma kan de också lyssna på predikning-

ar från El Salvador t.ex. 
 

Musiken är väldigt olika på de olika guds-

tjänsterna, säger de, men bra på båda. De 

svenska gudstjänsterna har mer en tradit-

ionell musikstil medan de på spanska kan 

blanda ”hej vilt”. Jessica tycker de svenska 

psalmerna är poetiska och vackra. Psalmer-

na finns traditionsenligt även på spanska 

men har i regel gjorts mer poppiga på olika 

inspelningar. Alla tre tycker lovsången är 

en viktig del i gudstjänsten. 
 

De tycker att det är en bra gudstjänst om 

det är ett tema. Och bäst är det när det 

handlar om olika saker som alla kan ta till 

sig. Om pastorn relaterar till när man beta-

lar räkningar eller hur det är att ha småbarn 

blir det ju inte så relevant för oss unga, 

menar de. 
 

De träffas även till en ungdomsgrupp två 

gånger per månad, och brukar då vara 10-

15 stycken ungefär. Varannan gång har de 

bibelstudier med Jessicas pappa Geovani. 

De äter alltid tillsammans. Ibland hämtar 

de mat och ibland lagas den i det hem där 

de är. Det är ett bra tillfälle att ta nya vän-

ner till. På bibelstudiekvällarna har de olika 

teman, som ”de 7 dödssynderna”,  ”tankar 

och känslor” t.ex. Det är teman som är ba-

serade på just ungdomar, hur viktigt det är 

att veta om att känslor är impulsiva och att 

man behöver lära sig att tänka efter.  De lär 

sig helt enkelt saker som kan hjälpa dem i 

det fortsatta livet. 
 

De gånger de inte har bibelstudium träffas 

de för någon form av annan aktivitet, som 

innebandy eller film. De bestämmer från 

gång till gång vad de ska göra eller slänger 

ut informationen på facebook. ”Vi är inte 

lika strukturerade som ni svenskar”, säger 

de och skrattar. 
 

Under tiden som vi sitter där dukas det upp 

en efterrättskaka. De ropar på sina mam-

mor för att bli serverade, men när jag sedan 

också vill ha och tror att det redan tagit slut 

reser sig Fanny och hämtar åt mig. 
 

Vad betyder då tron för de här tjejerna i 

deras vardag? Frågan känns svår att svara 

på, men efter några tuggor på den söta ka-

kan svarar Fanny: ”Tron hjälper mig att 

inte göra det där som kanske inte är så bra. 

Sådant som jag kanske skulle göra om jag 

inte var kristen.  
 

Om det uppstår en hetsig situation så kan 

tron t ex innebära att jag kan hålla mig lugn 

i alla fall. 

Vår tro hjälper oss 
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Jessica som nu haft lite längre betänketid 

svarar att hennes tro och det hon lärt sig är 

något hon har användning för varje dag. 

”Allt vad ni vill att människorna skall 

göra er, det ska ni också göra dem”, 
tycker hon är en fantastisk grundregel. ”Jag 

upplever att Gud ger mig styrka i olika 

motgångar, att Gud finns med och hjälper i 

det sociala, såväl i skolan som hemma. 
 

Mariana tycker också att det är svårt att 

finna de rätta orden på frågan om vad tron 

betyder för henne i vardagslivet. ”Den hjäl-

per”, säger hon kort och är tyst en stund. 

”Tron betyder verkligen allt för mig. Det är 

svårt att förklara, men allt jag behöver lik-

som finns när man har en tro.” Hon ler med 

hela ansiktet och det märks på dem alla tre 

att Gud verkligen bor i deras hjärtan. 

Mariana, Fanny och Jessica 

 

Är det då lätt att berätta om sin tro för 

andra? Alla tre är överens om att de nog 

inte självmant berättar om sin tro, men att 

de försöker leva så att det syns på dem. 

Ibland har de fått justera i andras felaktiga 

versioner om vad ett kristet liv innebär, att 

det inte är så farligt som det verkar. 
 

Jessica har ett exempel. ”Som nu när påven 

avgick så frågar de mig utifrån att de vet att 

jag är kristen hur jag tar det. Då fick jag 

svara att jag inte är katolik och försöka 

förklara.” De andra inflikar också att det 

kan vara i just sådana diskussioner som de 

får tillfälle att berätta mer. Eller när någon 

kompis hamnar i svårigheter och ett styr-

kande ord till honom/henne blir så betydel-

sefullt. Det handlar så mycket om det liv 

man lever och att tron visar sig i de hand-

lingar de gör. 
 

De har lärt sig mycket från bibeln under sin 

uppväxt. Det är en kunskap som bär i såväl 

religion- som historieämnen i skolan men 

också lägger en grund för att fortsätta vara 

kristen. ”Att ha en kristen uppväxt betyder 

så mycket när man själv skaffar partner, 

även om han inte är kristen själv”, säger 

Fanny. ”Det är jätte-, jättebra att ha kristna 

värderingar när man blir familj och kan 

uppfostra barnen utifrån det.” Jag rynkar 

lite på pannan och säger: ”men om din 

partner inte är kristen kanske han inte tyck-

er om att barnen uppfostras utifrån kristna 

värderingar – hur tänker ni ikring det?” 

Deras svar kommer blixtsnabbt och utan en 

enda rynka i några pannor: ”Det är ju kvin-

nan som bestämmer”. Och så skrattar vi. 
 

De berättar att de är mycket nöjda med sin 

uppfostran och att det naturligtvis funnits 

perioder då de inte förstått varför de inte 

fick göra som alla andra, men att det mest 

handlat om småsaker och att de förstått 

konsekvenserna när de själva mognat. Att 

vara kristen behöver ju inte betyda att man 

måste läsa bibeln varje dag, utan det hand-

lar så mycket om att ta hand om varandra, 

ha respekt. ”Jag har flera icke kristna vän-

ner som faktiskt tycker att den kristna upp-

fostran verkar vara den bästa”, säger Jes-

sica. 
 

Ingen av tjejerna har upplevt någon mega-

stor trosupplevelse, utan det är små vardag-

liga händelser som stärkt deras tro. När de 

befunnit sig i en svår situation och allt bara 

löst sig t ex. Jessica berättar om en kompis 

som hade stora problem och som de ville 

hjälpa men de visste inte hur.                                            

 

 Forts. 
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Dop i Elimkyrkan den 7 apr. 2013 

Då var det betydelsefullt att kunna vända 

sig till Gud. Processen kunde ha blivit 

både farlig och jobbig, men då var verkli-

gen Gud med i allt! 
 

Två av dem går på ungdoms-alpha. De 

tycker undervisningen är mycket bra. Det 

är också roligt att träffa nya människor i 

en avslappnad miljö. 
 

Jag frågar vad de har för visioner. När det 

gäller det personliga planet är det att stå 

fasta i tron och växa mer. De önskar sig 

att få gå på universitet och få en bra ut-

bildning. I synnerhet då är det viktigt att 

man kan använda sin tro på rätt sätt, tror 

de. Det kan bli tufft att flytta hemifrån 

och kanske bo ensam, ta mer ansvar och 

sakna sin familj. ”Men är Gud med känns 

det helt ok.” 

För församlingen handlar visionerna om 

tillväxt. ”Om vi flyttar härifrån för att 

studera och sedan kommer tillbaka hit 

skulle det vara så kul att se hur det har 

förändrats. Att det är fler människor och 

fler gudstjänster på söndagarna, så där 

som Joel säger.” 
 

Jag poängterar avslutningsvis att jag själv 

lagt märke till, när jag gått på deras 

spansktalande gudstjänster, att de reser 

sig upp och nämner sitt böne- eller tack-

samhetsämne direkt från bänken när det 

är dags för bön. ”Ja, svarar tjejerna, det är 

något vi saknar i den svenska gudstjäns-

ten. Vi borde känna varandra så väl att vi 

hade tillit att kunna göra så även där. För 

vi är ju fortfarande en församling!” 

                                                                

Tack tjejer!                        Maria Öhrvall 

INBLICKEN 
VÅR KYRKAS VERKSAMHET  
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 VARDAG & FEST 
SÅDANT SOM BERÖR  OCH  SKA FIRAS 

En sång från Gud 

 

Det är någonting 

som jag hör 

men 

jag vet inte vad 

 

Det är någonting 

liksom inom mig 

men 

ändå ovanifrån 

 

 

 

Det är någonting 

som handlar om livet 

men 

jag hör inga ord 

 

Det är någonting 

som spelar 

men 

utan instrument 

 

 

 

Det är någonting 

som sjunger 

men 

utan sångröst 

 

och det låter så 

fantastiskt 

vackert! 

 

Maria Öhrvall 

Plats för intern information 
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Snart kan vi åter få lyssna på underbara 

sånger av Elimkyrkans kör. Alltsam-

mans är beroende av framgången av 

vår pryl- eller loppmarknad lör-

dagen den 7 september 2013 kl 11 

– 14 på grönytan bakom kyrk-

byggnaden. 
 

Jarl Einar Johansson har lovat att 

hjälpa till med att med bibehållen hög 

ljudkvalité föra över sångerna på LP-

skivan ”Jag lyfter mina ögon” till en 

dvd-skiva. Förutom överföringen till-

kommer etikettering, insticksficka i 

boken m.m. Vilken bok? Jo, den jubile-

umsskrift över baptistförsamlingens 

150-åriga historia, som vi skall ge ut år 

2016. 

 

När spelades sångerna in? Jarl Einar: 

Här finns inspelning av Elimkyrkans 

kör åren 1977 och 1980. Inspelningens 

kvalité håller professionell teknisk 

klass. Inspelningarna togs fram till 

nämnda LP-skiva med anledning av 

körens USA-turné sommaren 1981. De 

fanns också med när kören gjorde sin 

Europaturné år 1983, varvid besöktes 

platser i Tyskland, Frankrike och Hol-

land. 

 

Vad kostar överföringen till dvd-

skivor? Jarl-Einar: Ca 20.000 kronor. 

 

Nu gäller det!  Vadå? Jo, att satsa på 

vår loppmarknad! 

Vi vädjar: 

1. Ring någon av oss nedanstående 

och tala om att Du har prylar, som du 

vill skänka till marknaden. 

2. Avtala tid för avhämtningen. 

Kom själv till loppmarknaden den 7 

september och fynda! 

 

Väl mött! 

 

ELIMKYRKANS KÖR REDIVIVA 
   Eller 

DEN ÅTERUPPSTÅNDNA ELIMKYRKANS 

KÖR 

För Skrivarverkstaden Elimkyrkan 150 år 

Bror-Erik och Gun-Britt Ohlsson     Monica Andersson                     Maria Öhrvall 

Tel 016-14 82 11, 0731-82 38 95     016-12 31 87, 070-682 31 87     016-12 13 06  

 

INBLICKEN 
VÅR KYRKAS VERKSAMHET  

INBLICKEN 
VÅR KYRKAS VERKSAMHET  
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 ÅTERBLICKAR 
BROR-ERIK  SPEGLAR  VÅR  DÅTID OCH NUTID  

I Eskilstuna är det vanligt att man 

säger: ”Va´ roligt att ses! Du måste 

komma hem till mig.” Men det blir 

inte något besök. Det blir bara ord. 

Det finns annat tillvägagångssätt. 

 

– Två ungdomar från Skellefteå är 

just nu här för att studera vid högs-

kolan. De kom till Elimkyrkan för 

att delta i Maria Öhrvalls samtals-

stund. Gun-Britt och jag bjöd hem 

dem och vi hade en härlig söndags-

eftermiddag tillsammans. 

 

Vid kyrkkaffet nonchalerar vi ofta 

nykomlingar och sitter i stället med 

våra gamla kompisar. Då har vi inte 

märkt att det sitter nykomlingar all-

deles ensamma. 

 

–  Gun-Britt har berättat för mig 

vad hon gjorde som nykomling i 

staden. Hon valde en kyrka av en 

slump och gick dit. Då kom hon till 

en församling¸ där folket vid kaffe-

stunden satt med de sina utan att 

ägna nykomlingen något intresse. 

”Den församlingen ville jag inte 

tillhöra,” sa hon och gick till nästa. 

 

Dessutom: Hur skall vi övertala el-

ler uppmuntra församlingsmedlem-

mar att komma till kyrkan på sönda-

garna? Många uteblir söndag efter 

söndag. 

 

Låt mig i detta sammanhang berätta 

en historia vad den legendariske 

prästen Sune Wiman gjorde under 

sin tid som kyrkoherde i Öja! Till 

saken hör att han hade låtit pryda 

kyrkan med åtskilliga träskulpturer. 

 

– En av kyrkvärdarna brukade ute-

bli väldigt ofta. Jag skall beställa en 

träskulptur, som liknar honom, sa 

Wiman, och jag skall ställa skulptu-

ren på den plats där han borde sitta. 

 

Bror-Erik Ohlsson 

Vår nya pastor sa i sin predikan. Jag har en dröm: 

VI SKALL FYLLA ELIMKYRKAN EN DAG. 

Det klack till inom mig, för jag tror att det är precis så vi vill ha det. 

Vi måste tro på tillväxt. Och se: De börjar komma! 
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VILL DU TALA  
MED NÅGON? 

I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats.  

Vi arbetar under tystnadslöfte. 

Tag kontakt med någon i själavårdgruppen: 
 

 Inga Lisa och Gunnar Svedberg             016-12 32 74 
   
Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen. 

  Kontakt utges av Elimkyrkans  
  Baptistförsamling i Eskilstuna 
 
               Ansvarig utgivare: 
  Tomas Petersson   016-42 59 74  

  tomas.tp@glocalnet.net 
                Redaktion: 
  Suzan Östman Bäckman 
  Conny Bäckman 
  Bror-Erik Ohlsson    
  Thord Polhage 
  Rolf  Sundström         
  Ulf  Sandholm 
  Maria Öhrvall  
 

   

Tipsa oss gärna vad vi ska    
skriva om,  
             skicka det till:  
 
rolf-sundstrom@tele2.se eller 
till någon annan i redaktionen. 
 
Material för införande bör vi ha i   
god tid innan manusstop,      
det skickas till: 
t.k.polhage@telia.com 
 

  
 
 
 Nästa nummer: 
   
Nr   Period         Manusstopp    
   
3     sept.—nov.    11 aug 

Elimkyrkan 
Nygatan 25 
632 20 Eskilstuna 
Församlingens pg: 169975-0 
Ungdomsrådets pg: 36 83 02-6 
Tel. köket  016-13 02 98  
  
 

 

Pastor:                           Joel Backman  016-12 69 70 alt. 0705-62 69 70  
       joel@elimkyrkan.com                                                                                               
Pastor, spansktalande: Mauricio Campos 016-14 49 43 mauricio_60@hotmail.com 
Sjukhuspastor:  Håkan Persson   016-10 45 78  
Ordförande:    Kerstin Nilsson  016-42 35 56      kerstine.nilsson@telia.com 
Kassör:    Miriam Parsmo  016-262 55  m@parsmo.org 
     

 

www.elimkyrkan.com  


