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INSIDAN
PASTORN HAR ORDET
Tro, hopp o kärlek
Det har gått mer än tre månader sen
Gemensam Framtid firade sin första
konferens i Linköping. Ca 2000 deltagare möttes till gudstjänst i det jättestora tältet en kall Kristi Himmelsfärdsdag, men det fanns en inre
värme som inte gick att ta miste på.
Minnet av en gudstjänst som berörde
finns fortfarande kvar i mig. När vi
kom fick vi varsitt tomt A-4 ark. Den
unge predikanten från Fiskebäcks
Missionskyrka talade om Tro, Hopp
och Kärlek. Han uppmanade oss snart
att använda våra papper. Vi fick uppgiften att fundera över den församling
vi hörde hemma i och vad det var just
min församling behövde mest av i
nuläget – Tro, hopp eller kärlek.
Elimkyrkans Baptistförsamling fanns
i mina tankar och det var inte så svårt
att se att det finns gott om både tro
och kärlek i församlingen. Däremot
blev det en allvarlig upplevelse att
inse att vi tillsammans behöver mera
hopp. Vi uppmanades att skriva på
våra tomma papper och jag skrev ordet HOPP. Snart fick vi lyfta våra
pappersark i bön inför vår himmelske
Far som inget hellre vill än ge oss
mera av både HOPP, TRO OCH
KÄRLEK. Det blev en helig stund.
Trots att vi vilar i tron på en Gud som
bär oss, tror jag ändå att de flesta av
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oss har med sig erfarenheten att livet
ibland kan kännas tungt och hopplöst.
Bekymren hopar sig i familjen, på
jobbet… och det är svårt att se utvägar och lösningar. Hoppet är inte alltid det första vi tar fasta på.
Det finns paralleller mellan en familj
och en församling. Också i en församling kan bekymren hopa sig. Just
nu är det både oro och sorg i vår gemenskap och det är tungt. Det är
också en del av en församlings vardag att möta och bära det tunga och
svåra.
Hebreiskans vanligaste term för
”hopp” är tikwa vilket innebär att
vänta och bida. Grekiskans ”elpis”
innebär förhoppning och förväntan.
Personligen vill jag gärna att frågor
snabbt ska få sina svar och problem
lösas så fort som möjligt och jag inser
att detta att vänta, bida tiden och leva
i förväntan är en viktig utmaning för
mig. Kanske känner du igen dig?
Låt oss hjälpa och uppmuntra
varandra att vänta, bida tiden och leva
med förhoppning och förväntan. Det
finns hopp. Vårt främsta hopp är Gud
själv och hans nåd.
”Det är gott att hoppas i stillhet på
hjälp från Herren.” Klagovisorna
3:26

VARDAG & FEST
SÅDANT SOM BERÖR OCH SKA FIRAS

Plats för intern information
som inte visas här.

INBLICKEN

VÅR KYRKAS VERKSAMHET

Bilder från sommarens
församlingsläger

LÄGERBÅL

Foto: Tomas Petersson
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BESÖKET

NÄRHETEN TILL ANDRA

Se, jag sänder en ängel framför dig
för att skydda dig på vägen och
föra dig till den plats som jag har
bestämt.
2 mos 23:20

Integration
Stefan Larsson och Heidi Romero träffades
på församlingens gemenskapsläger för två
år sedan, innan dess hade de bara känt
varandra ytligt. Stefan berättar att lägret
var startpunkten och att de successivt under
det följande året lärde känna varandra under olika träffar i kyrkan.
Heidi växte upp i El
Salvador och flydde
senare till Sverige där
hennes äldre bror redan
bodde. Heidi har varit
tillbaka en gång till El
Salvador för åtta år
sedan. I sommar har en
person som står Heidi
nära varit på besök i
Sverige för första
gången. Heidi har tre
barn – sonen Fabrizzio
är 18 år och döttrarna Emelie 13 år och
Jasmine 8 år. Heidi har fyra bröder i Sverige varav två i Elimförsamlingen. Heidi
blev medlem i Elim församlingen för fem
år sedan och har haft sin tro sen tidigare.
Heidi deltar i den spansk-talande delen av
församlingen.
Stefan växte upp i norra Ångermanland,
flyttade till Eskilstuna 1983 och blev medlem i Elim strax därefter. Stefan har tre
barn – sonen Pontus 25 år och döttrarna
Victoria 23 år och Desirée 19 år. Stefan
deltar i den svensk-talande delen av församlingen.
Vi samtalar om integration. Hur upplevs
olikheter och likheter? Hur mycket behöver
personer uppskatta varandras kulturella
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bakgrunder?
Heide nämner att integration inte är lätt för
flyktingar. Sverige är annorlunda än El
Salvador. Barnen har ofta lättare att anpassa sig.
De två länderna har sina olikheter men
mycket är ju beroende på våra egna
personligheter. Vad
som är vad kan
ibland vara svårt att
veta. Stefan beskriver sig som
”fyrkantig” och vill
gärna planera vad
som ska hända medan Heidi beskriver
sig som mer flexibel
och impulsiv. Är det
deras personligheter
eller en påverkan
från deras hemland?
Maten skiljer sig rätt mycket från de olika
länderna. Stefan beskriver maten från El
Salvador som starkare i smaken, med
många rätter gjorda av majsmjöl. Exempel
är pupusas – små tortillas fyllda med ost
eller fläsk mixat med majsmjöl. En annan
rätt är Tamales som är foliepaket med
kyckling och grönsaker i majsdeg som kokas i vatten. Heidi nämner matjessill som
en svensk rätt. Det är många nya smaker att
ta till sig.
Andra olikheter är i beteenden. Ett exempel
som nämns är när svenskar väntar på en
buss står de ofta med 1 ½ meter mellanrum
och väl inne i bussen sitter svensken ofta
med ett tomt säte mellan varandra, om de

BESÖKET
NÄRHETEN TILL ANDRA

kan. -Kanske är det för att svensken bor
glesare, funderar Heidi.
Svenskar har många annorlunda traditioner, t.ex. Nyårsafton. Att samla familjen är
viktigt för Heidi som tycker det är viktigt
att ha sina nära och kära samlade för att
kunna ge dem en kram på nyår och fira in
det nya året tillsammans tack vare Gud. I
Sverige firas det nya året ofta med kompisarna. Ett annat exempel är midsommar
som för många svenskar är en av de stora
helgerna på året. I år var Heidi och några
av hennes släktingar med och firade midsommar hos Stefan men efter ett tag avvek
de för fredagens gudstjänst på spanska.
Heidi hade ansvar för en del av den och det
kändes viktigt att inte missa gudstjänsten.
Midsommarfirandet kändes inte lika viktigt.
Stefan kan inte prata spanska, bara enstaka
ord, men förstår ibland av sammanhanget
vad som menas. T.ex. beskriver han att
han känner igen när ett barn blir tillsagt
eller när någon ska skicka en kaffetermos.
Heidi pratar flytande svenska.
I september blir det bröllop för Stefan och
Heidi. Det blir ett bröllop som hålls i Elimförsamlingens lokaler för de närmsta i familjen. När jag frågar om det är några speciella traditioner från deras respektive länder så svarar Stefan att genom att det inte
blir ett traditionellt kyrkbröllop så är det
inga skillnader. Maten som bjuds blir
ganska svensk.
I Elimförsamlingen bedrivs både spansk-,
arabisk- och svensktalande gudstjänster,
bibelstudier och samvaro. För att citera
Cruz Rosales Vasques (Mama Cruz). ”Att
vi talar olika språk spelar ingen roll, det är
kontakten med Gud som är viktigast. ”

Stefan säger att det är tydliga gränser mellan de olika delarna av Elimförsamlingen,
men betonar att vi är EN församling. Heidi
och Stefan upplever att de spanska och
svenska gudstjänsterna firas annorlunda
även om grundupplägget är det samma.
Språket gör att den spansk talande gudstjänst upplevs annorlunda. Lite mer lovsång i den spanska och pågår kanske lite
längre – eller upplevs det bara så.
Stefan förstår att det behövs tillfällen att ha
gudstjänst på sitt språk, vore dock fint om
vi kunde ha samling tillsammans med lovsångskvällar, studier eller laga mat ihop.
Heidi svarar att vissa vågar inte, språket
kan vara ett hinder, från båda håll. Båda är
överens om att de inte vet varför. Både
Stefan och Heidi instämmer att församlingen behöver de olika delarna ännu mer
framöver. Vi behöver varandra säger de.
Heidi berättar att det är fler spansktalande
personer på söndags gudstjänsterna men
ofta bara två svensktalande på fredagsgudstjänsten. Väl värt att fundera på. Vi föreslår att fler ska ta initiativet att besöka de
olika gudstjänsterna - vänta inte på andra!
Heidi nämner också att det finns möjlighet
att få gudstjänsten översatt till svenska på
fredagar. Gudstjänsten är fredagar kl.18
och brukar vara klara till kl.19.30
Avslutningsvis säger Heidi att Sverige har
förändrats och det är hög tid att de kristna
församlingarna visar vägen. ”Vi måste återupptäcka kyrkans identitet, som inte har
gränser! I Kristus är vi ett, oavsett om man
är latinamerikan, grek, muslim, jude eller
svensk och resterande kulturer.”
Suzan Östman Bäckman
5

BIBELN

KERSTIN STUDERAR
Om den frigörande sanningen.
Jesus sade till de judar, som hade
satt tro till honom: ”Om ni förblir i
mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”
Joh. 8:31-32 (Folkbibeln).

Dessutom var de ättlingar till Abraham,
som kallades Guds vän (Jes. 41:8).

Många av dem som var med i templet
den där dagen, reagerade emellertid
negativt på Jesu ord. De ansåg sig
vara lika fria, som de alltid hade varit.
Plötsligt kom de inte ihåg slaveriet i
Egypten. Inte heller tänkte de på att de
faktiskt var slavar under den romerska
ockupationsmakten, som var nog så
påtaglig i Israel. Än mindre stod det
klart för dem, att alla människor är slavar under fördärvsmakterna synd och
död. De var stolta över Mose lag, som
de försökte följa efter bästa förmåga.

Sanningen, Kristusbudskapet, möter
oss i den Heliga Skrift. Många tror, att
en kristen inte behöver Bibelns ord.
Raka motsatsen sägs i det ovan citerade Jesusordet med adress till evangeliets läsare i alla tider. Kristi sanna
lärjungar håller fast vid Herrens Ord,
som skänker oss både äkta frihet och
det eviga livets gåva (Joh. 8:51). Jfr
Rom. 6:18; Gal. 5:1; 1 Petr. 2:16.

Jesus lovade frihet, eftersom Han
visste, att Han var sänd av Fadern,
som skulle försona hela världen med
sig själv genom Sonen. Den frigörande
De här verserna hör till den undervissanningen är Kristus som Frälsare från
ning, som Jesus meddelade, då judar- syndens makt och skuld. Löftet om bena firade lövhyddohögtid i Jerusalem.
frielse blev verklighet genom Jesu
Högtiden firas fortfarande till minne av korsdöd. Därefter kunde en allmän amden långa ökenvandringen efter befriel- nesti utfärdas. De mörkrets och dödens
sen från slaveriet i Egypten. Jesus ank- fångar, som tog emot det glada budnyter till festens tema genom att tala
skapet om Kristi seger, fick lämna sina
om verklig befrielse. Scenen utspelas i fängelser. Denna befrielse erbjuder
Jerusalems tempel, där Jesus enligt
Kristus, så länge världen består, men
tidens sed har satt sig ner för att under- många tackar nej till Guds gåva. Om
visa den stora skara, som har samlats Jesu egen tid talar Johannesprologen
omkring honom. Det är inte första
(Joh. 1:11): ”Han kom till sitt eget, och
gången, som människorna lyssnar på
hans egna tog inte emot honom.”
Mästaren från Galiléen; några har reSkapelsens Herre blev inte mottagen
dan en spirande tro på Herren.
av de skapade varelserna.
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Kerstin Ullerstad

AKTUELLT
ATT BE FÖR OCH GÅ PÅ

Ingenting är ditt—Ingenting är ditt
Endast lågan i ditt bröst
Lågan som brinner för andra
Allt annat kan tas ifrån dig.
Verner von Heidenstam

SEPTEMBER
2 Sön kl 11.00 Gudstjänst med
nattvard. Vittnesbörd och bön. Team
Anders. Församlingssång: Birgitta Fryk
Servering.
Grupp A
18-19
Samling till bön
4 Tis RPG Länspensionärsdag i Trosalundskyrkan, Trosa. Anmälan senast
25 aug.
5 Ons kl 18.30 Bibelstudium på
svenska
6 Tor kl 18.30 Styrelse och församlingsråd
9 Sön kl 11.00 Gudstjänst Noomi
Tönnäng. Team Latinos. Församlingssång: J-E Johansson. Församlingsmöte.
Servering.
Grupp B
18-19 Samling till bön
12 Ons kl 19-20.30 Ondskan i världen. Samtalskväll m. Maria Öhrvall.
Fika.

18-19

Samling till bön

19 Ons kl 18.30 Bibelstudium på
svenska
23 Sön kl 11.00 Missionsgudstjänst.
Eva o Ingvar Skeppstedt. Team Anders. Församlingssång: Anders Eklund
Extra insamling t internationella missionen.
Grupp C
18-19 Samling till bön
26 Ons kl 19.00 Skolkyrkans årsmöte
i Pingstkyrkan.
26 Ons kl 19-20.30 Kontrollbehov
och prestige. Samtalskväll m. Maria
Öhrvall. Fika.
27 Tor kl 14.00 RPG i Elimkyrkan.
B.G Hallqvists Dikter för vuxna o barn.
Marianne Lindroos berättar o läser dikter och vi sjunger tillsammans.
27 Tor kl 18 - 21 Ledarkraft - Inspiration för ledare i Elimkyrkan. Mat, seminarier, nattvard. (GF-arrangemang)

13 Tor kl 14.00 RPG i Pingstkyrkan.
Beatriz och Hans-Göran Patring sjunger 30 Sön kl 11.00 Gudstjänst. Håkan
och spelar.
Persson. Eva Magnusson m fl.
16 Sön kl 11.00 Gudstjänst. Mauricio Församlingssång: K-E Magnusson.
Campos. Team Håkan. FörsamlingsInsamling till Sjukhuskyrkan.
sång: Håkan Persson. Servering
Grupp C
Grupp B
18-19 Samling till bön

Bibelstudium på spanska:
Varje tisdag kl 18.00

Gudstjänst på spanska:
Varje fredag kl 18.00

Bibelstudium på arabiska:
Varje torsdag kl 18.00

Gudstjänst på arabiska:
Varje lördag kl 17.00

Bem-vindo Bienvenido ברוך הבא
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OKTOBER
3 Ons 18.30 Bibelstudium på
svenska

J E Johansson Ev. kyrklunch med
samtal om predikan.
Grupp D

7 Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard. Ferri Dobondi. Ingela, Mona,
Barbro. Församlingssång: Barbro Hedlund. Servering.
Grupp D

17 Ons kl 18.30
svenska

Bibelstudium på

kerna. Rolf Fredriksson, utrikeskorrespondent, berättar om händelser i
Bryssel och Berlin.

25 Tors kl 14.00 RPG i Pingstkyrkan.”Får jag lämna några blommor…”
Gry Graaf sjunger med oss i olika musikstilar.

21 Sön kl 11.00 Gudstjänst i. Annika
Nilsson. Team Anders. Församlings10 Ons kl 19-20.30 Olika livsmönster. sång: Anders Eklund. Insamling till
Skolkyrkan. Servering
Grupp E
Samtalskväll m. Maria Öhrvall. Fika.
11 Tors 14.00 RPG i S:t Eskilskyr- 24 Ons kl 19-20.30 Evigheten. Samkan. Stormöte Bakom de stora rubri- talskväll m. Maria Öhrvall. Fika.

11 Tor kl 18.30 Styrelsemöte
13 Lör Hur hel kan en
församling bli? Undervisningshelg med LarsÅke W
Persson
Undervisningspass 1: 17.oo18.00
Servering
Undervisningspass 2: 18.30-19.00
Extra insamling t Equmenia

27 Lör Ledardag för församlingsråd
och styrelse
28 Sön kl 11.00 Gudstjänst. Noomi
Tönnäng. Församlingssång: Birgitta
Fryk. Extra insamling till internationella missionen. Församlingsmöte. Servering
Grupp E
31 Ons kl 18.30
svenska

Bibelstudium på

14 Sön kl 11.00 Gudstjänst LarsÅke
W Persson. Team Latinos Förs.sång:

”Tro, hopp och humor” - Afternoon tea för kvinnor
Kerstin Sjunnesson berättar om sin väg till tro.
Fors församlingshem 6 oktober kl 16.00
Ingen anmälan, pris 50:-

Bibelstudium på spanska:
Varje tisdag kl 18.00

Gudstjänst på spanska:
Varje fredag kl 18.00

Bibelstudium på arabiska:
Varje torsdag kl 18.00

Gudstjänst på arabiska:
Varje lördag kl 17.00

Willkommen Добро пожаловать
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NOVEMBER
3 Lör kl 11.00 Alla Helgons Dag.
Gudstjänst Noomi Tönnäng.
Ellinor Ohliv. Församlingssång: Håkan Persson

18 Sön kl 11.00 Gudstjänst.
Noomi Tönnäng. Församlingssång: K-E Magnusson. Församlingsmöte
Grupp G

4 Sön kl 18.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst i Fristadskyrkan
Grupp F 22 Tors kl 14.00 RPG i S.t
Eskilskyrkan. Antikrundan
8 Tors kl 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Levi Petrus och Sven Lidman 22 Tor kl 18.30 Församlingsråd
- triumf och tragedi.” Ivar Lundgren och styrelse
berättar
11 Sön kl 11.00 Gudstjänst. K- E
Magnusson. Team Anders Församlingssång: Anders Eklund. Servering
Grupp F

25 Sön kl 11.00 Gudstjänst
Rodica Dobondi. Team Latinos
Församlingssång: Birgitta Fryk. Insamling till internationella missionen. Servering
Grupp G

14 Ons kl 18.30 Bibelstudium på
28 Ons kl 18.30 Bibelstudium på
svenska
svenska
17 Lör Familjedag i Pingstkyrkan (ytterligare info kommer)

Bibelstudium på spanska:
Varje tisdag kl 18.00

Gudstjänst på spanska:
Varje fredag kl 18.00

Bibelstudium på arabiska:
Varje torsdag kl 18.00

Gudstjänst på arabiska:
Varje lördag kl 17.00

Välkommen

نرحبWelcome
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UTSIKTEN

Det som skiljer en person från en
annan är inte vad vi får, utan vad
vi gör med det vi har.

DRÖMMAR – VISIONER

Nelson Mandela

Den största religionen
Det är svårt att ta in världens sanna natur när man är omgiven av Ulriksdals
Slottspark. Den lilla dammen, där jag
förtärde min medhavda sallad - på vilken
det stod - 'Ät den på en vacker plats'
ligger spegelblank, delvis täckt av näckrosblad och lyses upp av solens strålar
som filtreras genom den gamla knotiga
eken. Men de pratar knappt om annat
än Eurokrisen på radion, så man dras
obönhörligen tillbaka till den sidan av
verkligheten. Den ena experten efter
den andra uttalar sig. - Vi måste stimulera ekonomin, låna ut mera pengar så
att vi kan få fart på konsumtionen igen,
säger några av de initierade. Jag är
verkligen ingen expert på ekonomi, men
så mycket förstår jag, att det var det beteendet som ledde oss hit. Kan mer av
samma verkligen leda någon annanstans?
Vad skulle alla dessa fantastiska ekonomer ge för råd om de vore, säg, alkoholterapeuter? Kanske skulle det låta ungefär såhär: -Du måste mångdubbla ditt
drickande om du vill bli nykter. Hur blir
utfallet av en sådan terapi? Nu påstår ju
vissa att ekonomin har egna lagar som
tycks sväva fritt, totalt befriade av tyngdlagen. Och vi får verkligen hoppas att de
har rätt.
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- Att mer lån löser skuldkrisen, trots att
det samlade skuldberget redan nu överstiger de samlade tillgångarna.
- Att bankerna kan fortsätta att låna ut
30 gånger den summa som lånas in,
eller kanske öka den ytterligare, för inte
så länge sedan låg man på 5 gånger de
inlånade tillgångarna.
- Att vi
skall öka konsumtionen från en redan
absurd nivå, 80 % av det vi redan köper
är sådant vi egentligen inte behöver, och
dränka planeten som sedan länge har
kippat efter andan, i ännu mer sopor.
Tillväxt är mantrat i den nya religionen,
ledd av Mammon, vilket är ett av hans
namn, vi kan de andra också... Tillväxt
är 'bra' för den tillåter oss att fortsätta
köpa sånt vi inte behöver för pengar vi
inte har. Tillväxten har blivit så viktig att
inte bara inkomsterna räknas dit, utan
även utgifterna. Så därför är slösandet
så positivt, ju mer vi spenderar ju högre
tillväxt. Då förstår man ju hur viktigt det
blir att inte strypa krediterna. Det blir ju
allt för frestande att låna ut pengar som
inte finns, just för att skapa tillväxt. Min
egen ekonomi måste vara väldigt gammaldags, jag får bara mindre pengar
kvar ju mer jag slösar.
Undrar om inte de gamla Florentinarna
under renässansen var de som startade

den här lånekarusellen redan på 1400talet. De evigt pågående krigen mot
grannstaterna Pisa och Siena blev slutligen alltför dyra och kassakistan var tömd.
Vad göra? Sluta kriga? Nej, självklart inte!
Efter att alla möjligheter till finansiering
tycktes omöjliga, så kläckte någon den
briljanta idén; -Vi lånar av oss själva! Så
föddes obligationsmarknaden som idag
omsätter astronomiska summor. Ju dummare och mer riskfyllda projekten är, desto
högre ränta. Girigheten hos investerarna
driver dem till att satsa pengar i allt sämre
papper, s.k. skräpobligationer för att avkastningen som utlovas är högre. Högriskinvestering innebär, som benämningen
antyder, att man riskerar att förlora sina
pengar. Dock, allt oftare, så går investeraren mer eller mindre skadeslös ur situationen för att stater går in och täcker upp
förlusterna, dvs du, skattebetalare. De
eventuella vinsterna däremot får man behålla själv. Vart tog den höga risken
vägen, och varför? Jo , eftersom tillväxten
är lika viktig i denna religion som förlåtelse
i Kristendomen, så är tillgången på låtsaspengar obegränsad. Man pumpar bara in
mer pengar i det svarta hålet i den heliga
tillväxtens namn, och den enda eventuella
kostnaden som uppstår skickas längst ner
i pyramiden. Bara du lånar tillräckligt
mycket behöver du inte betala tillbaka, för
om skulden blir så stor att tillväxt försvåras
för den globala ekonomin, så måste du
räddas till varje pris. Ekonomi förresten,
betydde inte det hushållning av resurser
en gång i tiden. När ändrades den definit-

ionen? Ekonomerna kanske tänker att
man kan gå på vattnet, som Jesus gjorde.
Ursäkta, om jag förhåller mig något skeptisk till under som sker i girighetens namn i
motsats till Jesu under som skedde i kärlekens namn.
Hur kan då människor gå på detta? frågar
sig vän av ordning. Svaret är att när vi
lämnar Guds väg så reduceras vi till djur,
vilket ju också mycket riktigt ofta påpekas i
den svenska samhällsdebatten. (Även en
blind höna hittar ibland ett korn.) För att få
in ett djur i en bur lägger man in mat, det
känner de flesta till. Hur man får in en
människa i samma bur är för de flesta helt
obekant. Ingen är väl så korkad? Nej, det
är sant, ingen är så korkad, alla är det!
Eftersom nästan alla sitter där så förstår
man naturligtvis inte att man redan sitter i
en bur. Hur kan man bli viss om sin position då? Jo, om man på andra sidan gallret
lägger pengar, makt och statusprylar, och
om man då börjar längta ut, förstår man
att man har förlorat sin frihet. Betyder det
att pengar = frihet? Nej, för de ligger inte
på den sidan gallret, det var bara ett hypotetiskt resonemang, det som tilltalar vår
girighet och styrs av den leder alltid in i
buren, inte ut. Utanför buren finns en slags
frihet som världen inte känner, friheten att
leva för att välsigna andra människor och
inte bara tänka på sig själv. För den som
tycker att det låter konstigt att man kan bli
friare av att tillfredsställa andras önskningar än sina egna, frågar jag: Är det
konstigare än att betala med pengar som
inte finns?
forts. s.12 —>
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Forts. fr. s.11 —> Var det inte Karl Marx som sade att religionen är ett opium
för folket? Det gäller i så fall alla statusstyrda religioner, inklusive som det senare skulle visa sig, hans egen. 'Konsumtionismen' är den största religionen
som världen hittills har skådat. Människor inbillar sig nämligen att den inte är en
religion och kombinerar den gärna med tron på 'den enda sanna Guden'. Undrar
vad Gud tycker om det?
Ulf Sandholm

INBLICKEN

VÅR KYRKAS VERKSAMHET
Ann-Britt – En bönekvinna
När man ska
träffa Ann-Britt
Hedin för att
samtala om bön
är Elimkyrkans
bönerum en
naturlig plats.
Ann-Britt har
under många år
tillhört församlingens förebedjarteam som
finns till hands
för personlig
förbön i gudstjänsterna, och
bönen har en
mycket framskjuten plats i hennes liv.

och då är det som om Jesus knackar på min hjärtedörr. Då ber jag honom
stanna hos mig, leva med
mig och att han ska visa
mig vägen. Det är ju han
som är vägen, sanningen
och livet.

Att få bedja för andra ser
Ann-Britt som en stor
förmån. Detta blev något
av en kallelse i samband
med hon att gick kursen
”Som fisken i vattnet”
under Kjell Öhrvalls ledning.
– Jag satt och stavade mig igenom alla de där
frågorna och till slut var det orden bön och
– Bönen betyder oerhört mycket för mig,
församling som lyste fram på ett särskilt sätt.
säger hon. I bönestunden får jag koppla av
Församlingen behöver bön. Den insikten har
och känna Guds närvaro. Jag får överlåta mig växt hos mig mer och mer. Det är en fantastill hans omsorg, och det är en stor nåd att få tisk nåd att få bedja för andra och att få visa
vara hos Gud och i hans händer. Jag börjar
på Guds omsorg. Och när jag saknar ord, då
alltid med att lägga bönestunden i hans hand, får jag sucka till Gud.
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Ibland blir bönen bara att jag nämner ett
namn inför Gud, och det kan gälla människor både i och utanför kyrkan.
Ann-Britts böner gäller ofta människor
som sörjer eller är sjuka, men hon ber
också för människorna i Skogsängen, där
hon är bosatt. Böneområdet sträcker sig
också upp till Viptorp, där många bor.

på bussen. Jag använder mig också av en
bok som betyder väldigt för mig. Det är en
andaktsbok som heter Till ljus och kraft på
livets väg. Den fick jag av pastor Edvin
Ström när jag gick ut bibelskolan och den
håller än i dag.

Sin vardag har Ann-Britt främst ägnat åt
hem och familj, men hon har även arbetat
som dagmamma, bland annat åt familjer
inom församlingen. Hon avslutar vårt samUppväxt i Elim
tal med att citera en känd sångstrof, som
Ann-Britt har tillhört Elimkyrkan i nästan hon upplever som en verklighet i sitt eget
hela sitt liv. Hon är född i Malmköping och liv.
flyttade med sina föräldrar till Eskilstuna
när hon var sex och ett halvt år. Föräldrar- En liten stund med Jesus, o, vad den jämna, som ursprungligen kom från Nyköping, nar allt
anslöt sig då till Elim, och här har Annoch ger åt hela livet en ny och ljus gestalt.
Britt gått i söndagsskola, juniorer och även
i bibelskola. Hon är tacksam över sina föräldrar, som hon även ser som ett föredöme
när det gäller bönen.
– Det är stort att få ha Gud i sitt hjärta,
säger hon. Vi människor behöver verkligen
Ann-Britt har två bönestunder om dagen,
en högre makt som styr.
en på morgonen och en på kvällen.
Text och foto
– Jag håller på mina bönestunder, och är
Rolf Sundström
jag inte hemma så kan jag be i bilen eller
Fler bilder från sommarens läger —->
GRILLNING

Foto: T.
Petersson
Foto: Heidi Romero
Foto: Stefan Larsson
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Avskild
Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
JAKOBSBREVET 4:4

JOHANNES DÖPAREN skulle aldrig bli anställd i vår tid. Ingen församling skulle
vilja ha honom. Han var en PR-katastrof. Han ”var klädd i kamelhår och hade ett
läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung” (Mark 1:6).
Vem skulle vilja se en sån typ varje söndag?
Hans budskap var lika trubbigt som klädseln: en hård, naken utmaning
till omvändelse eftersom Gud var på ingående.
Johannes döparen hade en enda sak i sikte: att vara Kristi röst. Allt hos
honom koncentrerades till detta. Hans kläder. Hans diet. Hans handlingar. Hans
krav.
Man behöver inte vara lik världen för att påverka den.
Man behöver inte vara lik alla andra för att påverka dem.
Man behöver inte sänka sig till deras nivå för att lyfta dem.
Heligheten strävar inte efter att vara speciell. Heligheten strävar efter att vara lik
Gud.
Saxat från MAX LUCADO: Alla dagar nära
Dimman bryter genom solen, allt blir
mjukt, ulligt och oskarpt
Smutsen finns inte lika mycket längre
Jag kan låtsas på riktigt att jag är ren,
oförvitlig, självklar och trygg
En hotande siluett av ljus skymtar
genom dimman, penetrerar nästan
det grå
Mina drömmar löses upp, allt jag
egentligen är drar sig tillbaka, kryper
in under golvlisten i det sunkiga
köket med det schackrutiga golvet som
en gång var så blänkande
En naken glödlampa, täckt av damm,
svänger fram och åter, skickar
skuggor av inbillad trygghet upp på
den halvt avflagnade tapeten
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Diskbänken orkar inte längre
reflektera ljuset
Liten, mindre, får inte göra fel, blir
ännu mindre
Någon leker katt och råtta,
jag är råttan
Ljus och mörker byter ständigt plats,
vem är min vän?
Passion stavas apati, eller tvärtom
Vågar inte ställa några löften, varför
dröjer du?
Hör steg i luften. Jesus? Är det du?

Ulf Sandholm

ÅTERBLICKAR
BROR-ERIK SPEGLAR VÅR DÅTID
Elimkyrkanfyller150år
ELIMKYRKANS SJU ÅRTAL
Vi vet från Bibeln att sjutalet är heligt på många sätt. Vi behöver bara erinra
om skapelseberättelsens sju dagar och den sjuarmade ljusstaken. På samma
sätt kan vi tänka på vår församlings historia med hjälp av sju årtal. Alltså:
1. År 1866 bildades Eskilstuna baptistförsamling. Pastor var C.V. Schyberg
2. År 1875: Elimkapellet invigs. Pastor Gut-Olof Larsson tillträder
3. År 1910: Elimkyrkan invigs. Hjalmar Danielson blir dess föreståndare
4. År 1916: Församlingen firar 50 år med bl.a. Danielsons minnesskrift
5. År 1933: 133 personer lämnar Elimkyrkan och går över till Salemkyrkan
6. År 1966: Församlingen firar sina 100 år med en skrift av Carl-Einar Hedeback
År 2016: Församlingen fyller 150 år.
Framtiden är oviss men inte med nödvändighet mörk och dyster!
”Skåda framåt, se det dagas, nya tider börja gry...” (J. Grytzell, 1903)
Bror-Erik Ohlsson

Varför skriva en jubileumsbok?
Ja, det kan man fråga sig. Är det någon som är intresserad, kommer någon att
sätta sig och läsa den, kommer någon att spara den till andra generationer?
Förmodligen är det flera som svarar nej på den frågan, medan det finns andra
entusiaster. Så är det med allt vi företar oss. Och nu vänder vi oss till dig som
tror att jubileumsboken kan bli något läsvärt, till dig som vill vara en del av den.
Många sitter inne med små korta berättelser, livshistorier, minnen och fotografier. Berätta för oss, skriv ner ett minne på en lapp och ge till oss, visa bilder och
låt oss låna. Att jubilera är att minnas men också att göra avstamp mot framtiden
och lägga vissa förlegade historier bakom oss. Vi kommer att förstå det bättre
när jubileumsboken är klar, och hur gammal eller ung du än är så är du en del
av det förflutna. Välkommen med ditt bidrag!
Redaktionen genom Maria Öhrvall
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VILL DU TALA
MED NÅGON?
Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna

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.

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
4
dec—febr

Manusstop
9 nov

Elimkyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Församlingens pg: 169975-0
Ungdomsrådets pg: 36 83 02-6
Tel. köket 016-13 02 98
Pastor: (vakans fr. 22/8 –11)

Noomi Tönnäng 016-12 69 70 alt. 0705-62 69 70

noomi@elimkyrkan.com
Pastor, spansktalande:
Sjukhuspastor:
Ordförande:
Kassör:

Mauricio Campos 016-14 49 43
Håkan Persson 016-10 45 78
Kerstin Nilsson 016-42 35 56
Miriam Parsmo 016-262 55

mauricio_60@hotmail.com
kerstine.nilsson@telia.com
m@parsmo.org

www.elimkyrkan.com
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