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KONTOR
Din och min ficklampa
Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105
Har du någon gång varit ute i skogen och vandrat när det börjar skymma?
Stigen som för en liten stund sedan var tydlig och klar börjar sakta men
säkert bli svårare att finna. Det är inte bara i skogen vi upplever detta
problem. Jag bor en liten bit utanför Eskilstuna och när jag kör hem på
kvällen och kommer utanför stadens alla upplysta gator kan jag uppleva
samma utmaning: var är vägen? Finns det något djur vid vägkanten? För
att vi ska kunna köra även utanför de upplysta områdena har vi bilar som
är utrustade med helljus som gör att vi ser klart igen.
I Psaltaren nämns Guds ord som en lykta för vår fot, ett ljus på vår stig.
Ordet är likt den ficklampa vi plockar fram när ljuset skymmer och vår väg
blir svår att se. Så är det också med våra liv att ”sikten” ibland blir dunkel
och vi tappar vår förmåga att navigera oss fram. Då är ordet vår lampa.
Guds ord ger ledning, sikt och ljus! Ordet lyser upp vårt hjärta och våra
omständigheter. Genom ordet får vi en klarare blick som hjälper oss att
finna vägen fram. Om det är mörkt där du går pröva att öppna ordet och
läs.
Det finns en sanning till som kan vara lite tuff att möta: En ficklampa som
inte är tänd ger inget ljus. En Bibel som inte är öppen eller läst ger inte
heller ifrån sig något ljus. För att ordet ska kunna vägleda oss måste vi ta
emot det. Vi måste söka dess ljus. Om jag får ge ett råd skulle det också
vara att inte vänta med att läsa ordet tills det blir mörkt i
ditt liv. Använd de lugna stunderna i ditt liv till att fylla
dig med det ljus som finns i ordet. Om du gör det
behöver du inte oroa dig när du ser att skymningen
kommer för du har ordet, du har ljuset, och din stig
kommer att vara tydlig.

Joel Backman
Pastor och föreståndare
Elimkyrkan

Ett ljus i mörkret
För mig handlar ett ljus i mörkret om godhet och ondska och om kärlek och hat.
Om de val vi gör. Att få ett bra liv handlar mycket om hur man hanterar det som
händer i ens liv. Inte alltid lätt men viktigt.
Som kristen har vi också ett ansvar att vara en god förebild. En god vän sa till
mig för länge sedan: ”You never know when you make a memory” d.v.s. vi vet
aldrig när vi skapar minnen eller intryck. Om vi inkluderar Gud i vardagen och
tillbringar en hel del tid i hans sällskap på olika sätt som t.ex. i tystnad och bön
och lyssnande - och låter oss ta del av hans ljus, då kan vi vara ”Världens ljus”.
Låt det stråla om dig så andra blir nyfikna på vad som gör dig så solig.
Kristus är världens ljus!
Jag rekommenderar varmt att du lyssnar på Psalm 858 - För dem som vandrar i
mörkret.
Bön
Gud, Du är gränslös, Du är nära, Du är ljus och jag är Din. Amen.
Suzan Östman Bäckman

Psalm 858 - För dem som vandrar i mörkret.
1. För dem som vandrar i mörkret ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som undrar ska ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörket skingrats och änglaskarorna ler.
2. För dem som gråter och lider ska ett ljus skina klart.
För dem som fryser i skuggan ska en sol gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörket skingrats och änglaskarorna ler.
3. För dem som hatas och plågas ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som torteras ska ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörket skingrats och änglaskarorna ler.
4. För dem som ej accepteras ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som föraktas ska ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörket skingrats och änglaskarorna ler.
5. För alla människor på jorden låt ett ljus skina klart!
För onda som för goda låt ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörket skingrats och änglaskarorna ler.

Text: Lars Westberg, Musik: Jerker Leijon.

KONTEXT
Om det sanna Ljuset
”Sedan talade Jesus till dem på nytt och sa: Jag är världens ljus. Den som följer
mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh. 8:12. (Reformationsbibeln.)
Det är i samband med sin undervisning i templet i Jerusalem som Jesus högtidligt
proklamerar: ”Jag är världens ljus.” Den utsagan följs av ett löfte till den, som tror
på Honom.
I Gamla Testamentet är ”ljus” ett centralt begrepp, som enligt urgammal semitisk
terminologi står för frälsning från all slags nöd. Ljus och liv hör samman, liksom
mörker och död. Ljusets och livets källa är Gud själv, som i mosaisk tid
uppenbarade sig i ljus, eld och strålglans. ”Herren är mitt ljus och min frälsning”
utbrister psalmisten (Ps. 27:1). Ljuset är också förbundet med Herrens Smorde,
konungen, och med den kommande Messias, Frälsarkonungen, såsom det står i
den klassiska jultexten: ”Det folk, som vandrar i mörkret, ska se ett stort ljus,”
(Jes. 9:2); samt i löftet till Herrens Tjänare i Jes. 49:6: ”Jag vill sätta dig till ett ljus
för hednafolken.”
På Jesu tid var människorna i den antika världen präglade av en djupt
pessimistisk livssyn, karakteriserad av förtvivlan och ångest inför mörker och död.
Mot den bakgrunden framträder Jesus som det enda sanna Ljuset, som lyser
över alla människor och erbjuder befrielse ur all nöd. Hur djupt mörkret är, blir
tydligt i samband med Kristi livsverk. Mörkrets sataniska krafter driver Honom till
döden på korset, något som enligt Guds plan vänds till en seger genom Kristi
uppståndelse. Kristus övervann både synden och döden, då han led i vårt ställe.
Även om mörkrets makt fortfarande är en fruktansvärd realitet, behöver ingen
längre vara fången under den makt, som har en bundsförvant i människans
gamla jag. Fortfarande gäller evangelistens ord: ”Ljuset lyser i mörkret,” (Joh.
1:5).
Hur vi får del av Kristusljuset förklaras i den ovan citerade versen med ordet
”följa”. Därför kan ”Kristi efterföljelse” användas som ett uttryck för trons lydnad,
den kristna människans förhållande till Frälsaren. Kristus har kommit till vår värld
för att frälsa syndare. Av idel nåd finns det, enligt Hans löfte, förlåtelse för alla
våra synder. Att ta emot det ordet, det är att tro. Kristi efterföljelse befriar från
slaveriet under det egna jaget till ett liv i gemenskap med Honom, som är
världens Ljus. ”Ert liv är fördolt med Kristus i Gud.” (Kol. 3:3.)
Aposteln Paulus skriver också: ”Han har gjort slut på döden och fört liv och
oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet,” (2 Tim. 1:10). Med den Nicenska
tron får vi kristna bekänna, att Jesus Kristus är: ” Ljus av Ljus, sann Gud av sann
Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern.”
Kerstin Ullerstad

Ge bort Jul
Julen är en tid för ljus, kärlek och värme, men tyvärr får inte alla familjer uppleva
detta i år.
Stress och oro för ekonomi, otillräcklighet och osäkerhet gör att många familjer i
år inte får uppleva den julfrid som alla borde få uppleva.
Vi på ge bort jul försöker förmedla lite av denna julfrid genom färdigpackade
matkassar som vi kör ut till
familjer i behov. Detta är tredje
året vi kör ut mat och antalet
sökande bara ökar och ökar.
Förra året hjälpte vi 56 familjer
och vårt mål är att hjälpa så
många som möjligt av de som
söker även i år.
Varje familj får mat för ungefär
700 kr och vi försöker också
förmedla paket till alla
barnfamiljer som sökt hjälp av
oss. Matkassarna innehåller
blandad julmat med till exempel
julskinka, potatis, prinskorv,
pepparkaksdeg, sill, julmust,
julbröd och mycket mer.
Tillsammans kan vi göra skillnad
och hjälpas åt att sprida lite ljus i
vintermörkret i år. Tack!
Johanna Lindberg

Och ljuset lyser i mörkret
Skolans värld berör en stor del av befolkningen i vårt land. På ett sätt alla. Vi har alla gått i
skolan, och lärandet börjar tidigt, och håller på allt längre. Många människor har lagt minst
en fjärdedel av sitt aktiva och verksamma liv på studier, 12 år i grundskola och gymnasium
och sedan 4 års högskola är inte ovanligt idag. Skolan är en stor arbetsplats.
När de mindre barnen börjar skolan är det både pirrigt och roligt! Och de första åren
kanske är väldigt roliga, ljusa och lustfyllda. Skolan förknippas med roligt lärande, glädje
och lek. Tyvärr är det inte så för alla. Och framför allt är det inte så för alla hela skoltiden.
Ganska fort ökar trycket, både från skola och kompisar. Pressen att prestera kunskap,
särskilt om man inte har uppbackning i sitt hem eller omgivning, kan bli ödeläggande och
skapa stort mörker i sinnet. Jag tänker på min egen skola, som blev pressande när vi som
familj kraschade och jag flyttade runt i flera skolor. Förvirring, ett slags dimma, la sig över
allt, och jag hittade inte ens till klassrummen. Det blev mörkt, ett mörker som gjorde att jag
inte kunde se eller förstå vare sig skolan eller utbildningen. Det är en uppenbar risk att gå
vilse i livet när man inte ser vägen… Därtill kommer grupptrycket, klassen, kompisar,
gänget, som har oskrivna eller outtalade normer som man ska leva upp till; kläder och
livsstil, åsikter och värderingar, inkluderande eller exkluderande.
Sedan länge finns allt detta bakom mig, men som ett slags utmaning i livet är jag sedan 4
år Skolpastor på gymnasienivå i Eskilstuna. Varje gång jag går till en skola känner jag dock
igen det mörker jag upplevde då, i det jag ser idag. Och jag inser att behovet av ljus är
ännu större idag! I de samtal jag får med elever, i dialogerna i lektionsrummet med
klassen, känns allt igen. Fast upplysningen gått längre, kunskapen ökat och tekniken
förbättras, så finns mörkret ännu kvar. Vad kan vi som kyrka göra?
Tända ett ljus! Vara ett ljus! Prata om ljus! Lyfta fram det så att det lyser! Inte bara i kyrkan,
där lyser det ju jämt. Nej, framför allt utanför kyrkan. Genom Skolkyrkan finns en plattform
där vi inte bara kan peka på ljuset, utan också själva vara,
och tända ljus. Det är inte bara när jag har lektioner om t.ex.
”Kristen tro & praxis” eller ”Tro & vetenskap” som jag får
möjlighet att levandegöra den fantastiska berättelsen om
Honom som är världen ljus, och som ger oss ljus i vårt
mörker. Senaste året har det efterfrågats lektioner om
värderingar, varför man ska bry sig om varandra, sin nästa
som vi säger. Här finns ett stort mörker, hur får man bort
det? Genom att tända ett ljus förstås. Ett litet ljus är alltid i
majoritet mot mörkret. Mörkret har inte makten att släcka
ljus, men ljuset har makten att lysa i mörkret… ”Och ljuset
lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
Johannesevangeliet 1:4
Skolpastor BG Backman

Ja så hette vår stora ekumeniska bönekonferens
Så här stod det i bulletinen:
26-28 Oktober
Höstglöd är en ekumenisk konferens som hålls i Elimkyrkan och arrangeras
av: Elimkyrkan Eskilstuna, Pingstkyrkan Eskilstuna, St. Eskilskyrkan, Svenska
kyrkan Eskilstuna pastorat, Fristadskyrkan, Johannebergs baptistförsamling, Kjula
baptistförsamling och Pingstkyrkan Ärla. Konferensens huvudfokus är att möta Den
Helige Ande och sprida ett kristusljus till vår omvärld.
Talare var:
Pär Alfredsson, Chef för Ekumeniakyrkans nationella enhet.
Inga Pagréus, Diakon i St:a Clara kyrka i Stockholm
Malin Hagenfors, ungdomspastor i Pingstkyrkan Eskilstuna
Markus Olson, evangelist och gatupastor i Göteborg
Rick Hayes, Skottland, arbetar inom New Wine rörelsen
Det blev ekumenik i sin bästa form.
Många personer var engagerade i förberedelserna för konferensen.
Själv var jag involverad i ljudteamet, tillsammans med Anders Clewemar och Krister
Nilsson. Det var mycket att rigga upp, men vi hade ett trevligt teamarbete med gott resultat.
Det kändes mäktigt att sitta vid ljudmixern och se hela kyrkan full med folk. Även läktaren
kom till användning När lovsången och psalmsången spelades, sjöng man helhjärtat. Tur
att vi har så högt till tak i Elim, annars skulle kanske taket ha lyft!
Nattmöten för ungdomarna var välfyllda. Eric Lindberg, Malin Hagenfors mfl höll i dessa
möten med bravur.
Till varje gudstjänst förutom nattmötena fanns även en aktivitet för barn. Vi fick besök av
familjen Hyllerud, som höll i barnmötena, med mycket skoj och kalas.
En av höjdpunkterna var Markusmässan på lördagen. En speciell Gudstjänst med mycket
musik där vi fick njuta av den eminenta kören ”Corazon”.
Höstglöd var en stor satsning, mycket jobb, många utgifter.
Var det värt det? Absolut. Med så många olika frikyrkoförsamlingar och Svenska kyrkan
involverade, så var det verkligen en fest för Herren i Ekumenikens namn.
Jag personligen njöt att få vara med i allt detta. Jag tror att det här ger mersmak.
Nästa år gör vi om det.
Boas Adolphi

Bibelskolan Tillsammans 2018
I samarbete med Bromma folkhögskola var det förra året första gången en
bibelskola anordnades i Elim. I år genomförs utbildningen på två orter av Bromma
folkhögskola - Elimkyrkan i Eskilstuna och Insjöns frikyrkoförsamling, Kurstid är
28 aug – 12 dec 2018, på halvfart med två dagars gemensamma studier per
vecka. Bengt-Göran (BG) Backman är kontaktpersonen hos Elim.
I år deltar 12 personer i bibelskola i Elimkyrkan. En väldigt bra mix med något
yngre medelålder i år med några 19 åringar och några i pensionsåldern. Några
fler i år som är medlemmar i församlingen, andra från bland annat Tullinge och
Västerås. Flera av deltagarna gick i församlingens Alphakurs förra året vilket är
en perfekt ingång enligt BG. Det finns också deltagare från andra kulturer.
Bibelskolan är uppdelad i fyra block; Bibel - tro & liv, Församling - gemenskap
som växer, Lärjungaskap & ledarskap samt Tro & samhälle.
Nytt för i år är att Bromma folkhögskola har skickat med uppdraget att låta
deltagarna recensera varje bok av de fyra böcker de studerat. Nytt är också att
flera författare av böckerna har varit med i undervisningen bland annat biskop
emeritus Esbjörn Hagberg och Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia.
BG hälsar att det lyfte undervisningen.
Deltagarna har varit ännu flitigare än förra årets elever med att komma in med
svar på frågor om den bok de läst. BG beskriver att som ledare har de varit
medvetna om att denna gång hjälpa genom att uppmuntra deltagarna att skriva
nånting.
Församlingens medlemmar Karl Erik Magnusson deltog med ett delblock om
själavård och Håkan Persson om att vara fängelsepräst. Ferri Dobondi har
undervisat och varit med varenda dag. Förutom BG har övriga på expeditionen,
Krister Nilsson, Antonio Campus, Teamträningsskolan, Anna (på kontoret)
Lybeck, Joel Backman och Erik Lindberg deltagit i administrationen och
undervisat ibland. Kontoret har färgats av detta engagemang, vilket är väldigt
positivt och viktigt för oss enligt BG. Bibelskolan påverkar oss och också vårt
arbete i kyrkan positivt säger BG.
Eleverna själva har deltagit i morgonandakten och praktiserat i kyrkan, varit
värdar under Höstglödskonferensen för att känna pulsen i en kyrka.
Vi har samtalat om Bibeln och att växa, vilket säkert får påverkan på bönegrupper
och hemgrupper. Deltagarna har visat engagemang. Det finns en ”smittorisk”
enligt BG som blir av betydelse för församlingen.
Suzan Östman Bäckman

Vill du vara med och sjunga i Johan och Hanna
Sundströms körmässa: ” Andas in ,andas ut” ?
Alla som vill, får och kan vara med. Det ska framföras
helgen 16-17 februari i Elim och i St Eskil.
Elimkyrkans sångare och kören Corazon sjunger
tillsammans. Skriv upp ditt namn på en lista i kyrkan.
Vid frågor kontakta Ingela Karp. Välkomna!

KONTINUITET
Svenska
Spanska
Arabiska

Gudstjänst

Bibelstudium

Söndagar kl 11:00
Fredagar kl 18:00
Lördagar kl 17:00

Tisdagar kl 18:00
Torsdagar kl 18:00

Stickcafé
Språkcafé
Andakt

Onsdagar udda veckor kl 15:00.
Onsdagar kl 14:00-16:00.
Tisdagar & Onsdagar kl 9:30-10:00

December
2

SÖNDAG

11:00

Första Adventsgudstjänst. Joel Backman.
Körsång, storteam, Vintage brass. Org: Anna B
Bister.

E

5

ONSDAG

15:00

Terminsavslutning stickcafé

5

ONSDAG

19:00

Bibelseminarium

6

TORSDAG

14:00

RPG i Elimkyrkan. Luciafirande.

6

TORSDAG

18:30

Styrelse & Församlingsråd

8

LÖRDAG

11-15

Barnpassning

9

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Söndagsskoleavslutning.
Erik Lindberg. Musik: Sofia Clewemar. Jullunch
(anmälan på lista i kapprummet, senast 2 dec.)

12

ONSDAG

14:00

Terminsavslutning språkcafé

12

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

F

16

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Sånggrupp.
Org: Barbro Hedlund

F

23

SÖNDAG

24

JULAFTON

19:00

Firande med den latinamerikanska gruppen

25

JULDAGEN

11:00

Gudstjänst. Sånggrupp. Org: Sofia Clewemar

G

30

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Nattvard (Maria P)
Missionsinsamling. Musik: K-E Magnusson

G

31

NYÅRSAFTON

17:00

Nyårsbön i Elimkyrkan. Joel Backman.
Musik: Anna B Bister

H

19:00

Nyårsfirande med latinamerikanska gruppen.

E

E

Ingen gudstjänst

JANUARI
6

SÖNDAG

11:00

Trettondedag jul. Festgudstjänst. Storteam.
Org: Anna B Bister.

10

TORSDAG

18:00

Styrelse & Församlingsråd hos Dobondis

13

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Ungdomarna.
Temagudstjänst Hela mig. Nattvard (Mauricio).

16

ONSDAG

14:00

Terminsstart språkcafé

16

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

16

ONSDAG

15:00

Terminsstart stickcafé

16

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

H

I

I

17

TORSDAG

14:00

RPG i Pingstkyrkan. Susanne Davidsson.
Swedbank informerar om åldringsbedrägerier.
Anna-Maria Rose

18

FREDAG

19:00

Inledningsgudstjänst för Ekumeniska böneveckan i
Fors Kyrka.

Ekumeniska Böneveckan 19 jan – 25 jan
19

LÖRDAG

12:00

Lunchbön ute vid Guds Hand.

20

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Ferri Dobondi.
Musik Barbro Hedlund/Ingela Karp.

20

SÖNDAG

18:00

Festgudstjänst ekumeniska böneveckan. Plats
annonseras separat.

20

MÅNDAG

12:00

Lunchbön. Plats annonseras separat.

21

MÅNDAG

19:00

Övning för körmässa ”Andas in Andas ut” i
Elimkyrkan

22

TISDAG

12:00

Lunchbön. Plats annonseras separat.

23

ONSDAG

12:00

Lunchbön. Plats annonseras separat.

23

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

24

TORSDAG

12:00

Lunchbön. Plats annonseras separat.

25

FREDAG

12:00

Lunchbön. Plats annonseras separat.

25

FREDAG

19:00

Avslutningsgudstjänst för ekumeniska böneveckan i
Elimkyrkan.

26

LÖRDAG

10:00

Kvinnofrukost. Anmälan till Elisabeth Backman:
0760066445 eller elisabeth.backman@gmail.com

27

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Team Erik.
Missionsinsamling. Församlingsmöte.

28

MÅNDAG

19:00

Övning för körmässa ”Andas in Andas ut” i
Elimkyrkan

30

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

31

TORSDAG

19:00

Introduktion ALFA-kurs

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik Anna B Bister

I

J

J

J

FEBRUARI
3

SÖNDAG

J

5

TISDAG

19:00

Övning för körmässa ”Andas in Andas ut” i
St Eskilskyrkan

6

ONSDAG

19:00

Bibelseminarium

7

TORSDAG

18:30

Styrelse & Församlingsråd

10

SÖNDAG

11:00

Temagudstjänst Hela mig. Joel Backman
Org: K-E Magnusson.

12

TISDAG

19:00

Övning för körmässa ”Andas in andas ut” i
S:t Eskilskyrkan.

12

TISDAG

19:00-20:30 Samtalskväll

13

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

14

TORSDAG

14:00

RPG:s årsmöte i Baptistkyrkan i Kjula.
Trio från Elimkyrkan.

16

LÖRDAG

13:00-16:00 Övning för körmässa ”Andas in andas ut” i
Elimkyrkan.

17

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Körmässa av Johan Sundström
A
”Andas in andas ut”. Sångare och musiker från
S:t Eskilskyrkan och Elimkyrkan. Joel Backman
Nattvard (MP)

20

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag.

22

FREDAG

18:00

Gemensam Gudstjänst tillsammans med den
Latinamerikanska gruppen.

24

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Mauricio Campos. Team Erik.
Missionsinsamling.

B

27

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag.

B

2

LÖRDAG

15:00

Församlingens årsmöte.

B

3

SÖNDAG

11:00

Årsmötesgudstjäns. Tema Hela mig.
Joel Backman. Körsång. Lovsång.
Org: Barbro Hedlund/Erik Lindberg.

B

6

ONSDAG

19:00

Bibelseminarium.

C

A

A

A

B

Mars

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna.
Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
076 1131737
tomas.tp.petersson@gmail.com
Omslagsfoto: Boas Adolphi

Elimkyrkan
En del av Equmeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Tel köket: 016-13 02 98
Församlingens pg: 169975-0
Swish:123-1758689

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

Skolkyrkan pg: 498 55 14-1
Bankgiro: 5055-8980
Swish: 1230497420

Redaktion:
Suzan Östman Bäckman
Mathilda Backman
Anna Backman Bister
Boas Adolphi
Heidi Larsson
Tipsa oss gärna vad
vi ska skriva om!
Skicka det till:
mathilda.bee@gmail.com
eller till någon annan i
redaktionen.

Sjukhuskyrkan pg: 674515-2
Swish: 1236034755
Carina Thörn Diakon
072-5773234,
carina.torn@home.se

f

facebook.com/elimeskilstuna

Pastor:

Joel Backman

Ordförande:

Rodica Dobondi

Pastor, spansktalande:

Mauricio Campos

Pastor, arabisktalande:
Pastor, musik & ungdom:

Maher Zakeria
Erik Lindberg

Pastor, skolkyrkan:

Bengt-Göran Backman

www.elimkyrkan.com

016-12 69 70
070-562 69 70
joel@elimkyrkan.com
076-0843497
Dobondi_56@yahoo.se
073-5919105
musungo2017@outlook.com
swed-maryo@hotmail.com
016-13 02 98
076-846 22 10
erik@elimkyrkan.com
076-0245739
bg@elimkyrkan.com

