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Långsam Advent! 
Säkert känner du igen begreppet Fast Food. Snabbmaten  som går fort att 

laga och som inte är särskilt nyttig. Motkulturen Slow Food har växt 

fram. Den vill hjälpa oss att  varva ner och njuta av vällagad och smakrik 

mat istället för  att stoppa magen full av onyttig snabbmat. 
 

Utifrån Slow Food har ett internationellt nätverk bildats med en annan 

inriktning – Slow Cities. Någon började också reflektera över hur en 

långsam kyrka skulle kunna fungera – Slow Church!  
 

Vi kan lätt konstatera att vi lever i ett höghastighetssamhälle. Vi kan 

också se exempel på Fast Churches – snabba kyrkor, som snabbt fångar 

nya trender, som är snabba med att pröva nya arbetsformer osv. Den ena 

förändringen efter den andra avlöser varandra.  
 

Jag tror på en långsam kyrka. En långsam kyrka kan bli en viktig mot-

kraft till höghastighetssamhället.  Advent är här och frågan om ett lång-

sammare tempo blir ganska närgången. Vågar vi Långsam Advent? Vå-

gar vi se Långsam Advent som en möjlighet? Vågar vi vara en motkraft 

till det höga tempo som så ofta präglar de fyra veckorna före jul? Du får 

några ord att pröva i din egen reflektion: 
 

 Tid är en nådefull och barmhärtig gåva från Gud, inte en slav-

drivande herre. 
 

 Att se tiden som en gåva leder till förändring i våra attityder. 

Från uppfattningen att vi har tidsbrist till uppfattningen att vi 

har all tid vi behöver.  
 

 Att leva långsammare gör oss mera rörliga och lyhörda. 
 

 När vi lever långsammare har vi lättare att komma ihåg att vila. 

Att vila från arbete är en övning i tro och tillit.  
 

 Att leva långsammare handlar inte om att bli slö och ineffektiv. 

Det handlar snarare om att hitta den rätta takten. Varje männi-

ska har i grunden sitt eget tempo, sin egen rytm.  
 

 Längtar du efter ett långsammare liv, långsam Ad-

vent? Våga ta din längtan på allvar! 
 

En Långsam och Fridfull Advent önskas dig      Noomi 

      Tönnäng   
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En anteckning ur Marias antecknings-

böcker som är grunden för samtalen:  

”Tillvaron speglas i dåtid, då jag drömde 

om hur det skulle bli. Det är då det blir så 

svårt. Det är då jag måste behärska 

drömmarnas tillvaro och leva nu, i det 

som är långt bortom drömmar. ” 

Vilket privilegium att få lyssna på Maria 

som läser från sina anteckningsböcker.  

Vacker röst, duktig att formulera sig i ord 

och tanke. Kändes som det ena underbara 

citatet avlöste det andra – alla formulerade 

av Maria själv. Innehållet i anteckningarna 

– privata tankar under en tid av sjukdom 

och sorg ändå så fyllda av hopp och kär-

lek. Det blev lite frågor från oss deltagare 

men mest så lyssnade vi andäktigt på Ma-

rias röst, mindes vår egen relation till 

Kjell. Nu får vi vårda det vi har varit med 

om. 

Maria började skriva anteckningarna för 

nästan exakt ett år sedan när besked kom 

om Kjells cancer och ett år framöver, vil-

ket blev en vecka innan samtalen började. 

Tanken var att närma oss varandra, dela 

med sig hur det kan vara att leva med en 

person som är sjuk och vad döden innebär.  

TACK Maria för dessa fyra onsdagskväl-

lar. Vi var ca 20 personer som deltog och 

vi var enhälliga om att detta skulle kunna 

vara underlag  till en hel bok – om Maria 

vill. 

Maria och Kjell hade känt varandra i 28 

år. Maria beskrev sina barn som att ”jag 

har fött två, uppfostrat  tre, och älskar fyra 

som om de är mina”. Sommartorpet Lug-

net omnämns flera gånger. De har ägt 

1700-talstorpet i 25 år. Kärleksfull arbets-

plats omnämns. 

Kjell fick prostatacancer som redan spridit 

sig till skelettet. Män testas tyvärr inte som 

för bröstcancer. Det är ett enkelt blodprov, 

svårtolkat och osäkert i diagnostiken men 

bara ett prov som kan rädda så mycket. 

Symtom för prostatacancer kan vara fre-

kventa toalettbesök, urinvägsinfektion, 

värk i ljumsken mm. 

Inget av detta led Kjell av, men fick en 

kraftig njurbäckeninfektion en månad in-

nan cancerbeskedet, då han var på resa i 

Ryssland. Den ryggvärk Kjell känt av un-

der sommaren handlade naturligtvis om 

 Samtalskvällar med Maria Öhrvall om tema Närhet                          

5, 12, 19 och 26 oktober 2011 
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den infektionen, men ont i ryggen har 

han alltid haft, så det var ingen mer 

tanke på det. 

I ett års tid kretsar livet runt döden. Det 

är lätt att tänka på att jag ska bli över-

given, att jag ska bära framtiden själv 

– men vem är jag att tro i min enfald 

att jag ska överleva honom, skriver 

Maria.   

Boken om Moder Teresa med titeln 

”Kom, var mitt ljus”, talade till Maria. 

Några andra meningar tagna ur anteck-

ningsböckerna: 

På vägen hem efter Gudstjänsten (17 

april) säger  Kjell ”För var och en som 

predikan betydde något för, kan jag ta 

smärtan på eftermiddagen”. Din 

smärta Han bar. 

Buketterna med blommor som avlöst 

varandra har betytt livet. 

Jag har 1000 miljoner ord kvar att 

säga. 

Den 7 juni 2011 kl.07.39. ” Du får gå 

nu älskade Kjell.” 

Kjell kunde uppenbarelseboken som 

om han var en del av den. Vi alla är en 

del av den sista tiden och måste slåss 

för evangeliet. 

Psalm 91 har följt Kjell och Maria un-

der hela tiden. Det fick en annorlunda 

betydelse nu när Kjell är framme. 

Vi undrar hur det kommer sig att Maria 

vill dela med sig av sina tankar från 

denna tid. Maria svarar att hon gör det i 

ett enda syfte; att förmedla hopp och få 

berätta vad evigt liv betyder för henne. 

Maria är stark som kan dela med sig till 

oss och visar sin sorg i stilla tårar när 

det blir för många minnen när hon läser 

sina rader. 

Gruppen reflekterar på att det är svårt 

att veta vad man ska säga och göra för 

att trösta någon i sorg. Lätt att säga 

eller göra sådant som smärtar men 

också viktigt att finnas där. Kanske är 

det svårare för svenskar än för vissa 

andra kulturer. 

Maria återberättar att någon sa ”Du står 

i alla fall på benen”.  Marias svar säger 

så mycket med välformulerade ord.  

”Jag har stått på dem hela tiden och 

ibland sitter jag.” 

Samma vecka som Kjell fick sitt be-

sked, men ett år senare, flyttar Maria 

till ny lägenhet. Deras dröm, som de 

pratat om, och som skulle ske när bar-

nen hade flyttat ut. Lägenheterna för 

Maria och Karolina är Guds verk. Helt 

klart. Många fina bevis om att flytten 

var rätt för dem. 

Maria sammanfattar detta år och dessa 

kvällar. Formulerar det i en mening 

från Paulus ord i Romarbrevet 8:18: 

Jag menar att våra lidanden i denna tid 

ingenting betyder mot den härlighet 

som skall uppenbaras och bli vår. Men 

Maria lägger också till ”Vi har ett 

hopp, en framtid och ett mål. Resan gör 

vi tillsammans.” 

Vi tackar dig Maria för din frimodighet 

och öppenhet. Maria berättar att hon 

från början inte skrivit för att dela med 

sig, men att det blev klart för henne i 

september. En deltagare reflekterar att 

det var förberett med samtalskvällar 

som tidigare arrangerats i Elim. Kjell 

ville att vi skulle träffas och prata om 

svåra saker. 

Suzan Östman Bäckman 
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        RPG Förr och Nu! 
För att börja från början så tillkom 
RPG-riks som organisation 1974 allt i 
avsikt att samla frikyrkoförsamlingar-
nas 65+are i en gemenskap byggd 
på den kristna värdegrunden, men 
oberoende av politiska och religiösa 
uppfattningar. 
Resultatet blev en org. med mer än 
50000 medlemmar där församlingar-
na kom att stå som garant för med-
lemsavgiften genom den kollektiva 
anslutningen. 
Detta var egentligen ingen bra lös-
ning lokalt sett, emedan de flesta för-
samlingsmedlemmar inte ens visste 
att man tillhörde RPG. 
Ovan sagda tillhör det förflutna. 
 

Vad gäller nu? 
Vår riksorganisation har f.n. en stor 
och gedigen uppgift nämligen att till-
sammans med de större pensionärs-
organisationerna ingå i de av rege-
ringen tillsatta kommittéer där vi har 
överläggningsrätt avseende äldrefrå-
gor, remiser mm. Tyvärr är vårt man-
dat f.n. endast på dispens beroende 
på att vårt medlemsantal enbart når 
upp till hälften av de 30000 medlem-
mar som regeringen kräver. 
För övrigt är RPG också represente-
rat i Landstingens o Kommunernas 
pensionärsråd. 
Flera förbundsordföranden har kom-
mit och gått. 
 

2004 kom vår förre missionsförestån-
dare Birgit Karlsson att axla rollen 
som ny förbundsordförande samt i 
okt. 2005 anställdes Anders Eng-
ström som ny 
förbundssekreterare. Dessa två per-
soner har förändrat RPG-riks till en 
helt ny org., bl.a. genom information, 
förändring av stadgar, förändring och 

samordning av tidningen Seniorpos-
ten, införande av internet och mycket 
annat. 
 För närvarande är Sten Gunnar He-
din, Södertälje, se och häpna: en 
man ännu inte pensionär,  men som 
ändock påtagit sig förbundsordföran-
deposten. En fantastiskt inspirerande 
man. 
 

Vid årsstämman 2006 beslutades att 
fr.o.m.1 jan. 2008 skall personligt 
medlemskap införas, vilket innebär 
att församlingarna inte längre står 
som medlemsgaranter. 
Detta innebär i sin tur att trycket på 
distrikt och lokala RPG-grupper ökar 
vad beträffar medlemsrekrytering, 
ekonomi mm. 
 

Hur ser det då ut i vårt lokala RPG i 
Elimkyrkan? Vi har sedan ett antal år 
tillbaka samverkat med pingstkyrkans 
RPG, samt på senare tid även med 
S:t Eskilskyrkan med gemensamt 
programutbud bestående av före-
drag, allsång, bibelstudier sommarre-
sor, men inte att förglömma våra 
glada kaffestunder vid dukade bord. 
Genom denna samverkan har många 
nya kontakter kommit till stånd och vi 
upplever en fin och god gemenskap 
när vi samlas. 
 

Medlemsstocken för Elimkyrkans del 
består av drygt 50 personer, varav ca 
15-20 personer är aktiva, varför inte 
fler är aktiva är en fråga som ännu 
inte fått något svar. Det som vi gläds 
över är att det för 2010-2011 tillkom-
mit 15 nya medlemmar varvid några 
är mellan 30-40 år. Du som ännu inte 
blivit medlem är HJÄRTLIGT VÄL-
KOMMEN med!                              
                            forts. sid 11            
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P R O G R A M       
1  Tor kl 14.00     RPG i S:t Eskils-
kyrkan. ”Gamla läsarsånger” 
Curt Sannefur och Sonja Lindgren. 
 
kl 18.00    Bibelstud. på arabiska 
  
kl 18.30   Styrelse-och förs.råd 
 
2  Fre kl 18.00  Gudstj.  på  spanska
  
3  Lör kl 17.00  Gudstj. på arabiska 
 
4  Sön  kl 11.00 Gudstjänst Noomi 
Tönnäng. Nattvard (Mauricio Cam-
pos).  Team Håkan. Håkan Persson 
orgel.  Församlingsmöte Servering                                  
                                           Grupp A                      
  
6  Tis kl 18.00  Bibelst. på spanska 
 
7  Ons  kl 16.00    Stickcafé  
  
kl 18.30  Bibelst. på svenska 
 
8  Tor kl 18.00  Bibelst. på arabiska 
 
9  Fre kl 18.00  Gudstj. på spanska 
 
10  Lör kl 17.00  Gudstj. på arabiska 
 
11  Sön kl 15.00   Musik i Juletid, 
Volvos musikkår. Andakt Noomi Tön-
näng. Missionsinsamling. Servering.                    
                                             Grupp A 
 
13 Tis  kl 18.00  Bibelst. på spanska 
 
15  Tor kl 14.00  RPG i Elimkyrkan. 
Luciafirande. 
 

kl 18.00  Bibelst. på arabiska 

 
16  Fre  kl 18.00  Gudstj. på spanska 
 
17  Lör kl 17.00  Gudstj. på arabiska 
 
18  Sön  kl 11.00  Familjeguds-
tjänst .Söndagsskolans terminsfest. 
Helene Ahlberg. Servering.     

Grupp B 
    
20 Tis  kl  18.00  Bibelst. på spanska 
       
22 Tor kl 18.00  Bibelst. på arabiska    
 
 

24  Lör   kl 11.00  Julafton. Samling 
kring krubban i S:t Eskilskyrkan. C-G 
Ydrefors. Malin Jörtsö-Larsson och 
barngrupp 
       

kl 18.00  Julfirande med Latinameri-
kanska gruppen 
           

kl 23.00  Midnattsgudstjänst. Helene 
Ahlberg. Musik. Julgåvan.    Grupp B 
 

27  Tis  kl 18.00     Bibelstudium på 
spanska 
 

29  Tor kl 18.00   Bibelstudium på 
arabiska  
 

31  Lör  kl 17.00  Ekumenisk nyårs-
bön i S:t Eskilskyrkan 
 

 kl 18.00    Nyårsfirande med Latina-
merikanska gruppen. 

DECEMBER 

Jul-  nyårs- och trettondedagshel-
gerna firar vi tillsammans med S:t 
Eskilskyrkan 
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P R O G R A M                  JANUARI 

 

1  Sön  kl 16.00  Nattvardsgudstjänst 
i Nyårstid,(Ola Widen), Noomi Tön-
näng.  Simon Disman musik. K-E 
Magnusson orgel. Servering   
                                             Grupp C 
 
3  Tis kl 18.00  Bibelst. på spanska  
       
5  Tor kl 18.00  Bibelst. på arabiska 
 
6  Fre kl 15.00  Musik i Trettonde-
dagstid. S:t Eskilskyrkan. C-G Ydre-
fors. 
 
 kl  18.00  Gudstjänst på spanska 
  
7  Lör kl 17.00  Gudstj. på arabiska 
 
8  Sön  kl  11.00  Gudstjänst Noomi Tön-

näng. Team Latinos. Birgitta Fryk orgel.  

Servering                                   Grupp C 

                                      

10  Tis  kl 18.00  Bibelst. på spanska 

 

11  Ons  kl 18.30  Bibelst. på svenska 

 

12  Tor kl 18.00  Bibelst. på arabiska 

 

13  Fre  kl 18.00  Gudstj. på spanska 

    

14  Lör kl  17.00  Gudstjänst  på ara-
biska 
 
15  Sön  kl 11.00  Talarstolsbyte. 
Pastorerna i Eskilstuna byter talarstol 
med varandra. Team Anders. Anders 
Eklund orgel. Servering.        Grupp D 
                                       

17 Tis kl 18.00  Bibelst. på spanska 
 

18  Ons  kl 16.00  Stickcafé 
 
19  Tor kl  14.00  RPG i Pingstkyrkan. 
Visor, gospel, tankar om livet och 
tron. Håkan Israelsson. 
 
19 Tor kl  18.00  Bibelst. på arabiska 
 
20 Fre  kl 18.00  Gudstj. på spanska 
 
21 Lör kl 17.00  Gudstj. på arabiska 
 
22 Sön  kl 11.00  Gudstjänst med bi-
belavskiljning. Besök av Margareta 
och Evan Flood, Gideoniterna. Noomi 
Tönnäng Team Håkan. Håkan Pers-
son orgel. Insaml.  t. Gideoniterna.     
Servering                              Grupp D 

 
24 Tis kl 18.00  Bibelst. på spanska 
 
25 Ons  kl 18.30  Bibelst. på svenska 
 
26 Tor kl 18.00  Bibelst. på arabiska 
 
27 Fre  kl 18.00  Gudstj. på spanska 
    
28  Lör  kl  17.00  Gudstj. på arabiska 
 
29  Sön kl  11.00  ”Intill jordens yt-
tersta gräns” Missionsgudstjänst. 
Sven Ohm.  Missionsinsamling. Team 
Danne. Britta Lundqvist orgel.       
Servering                               Grupp E    
     
31 Tis  kl  18.00  Bibelst. på spanska 
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VÄCKELSE I VÅLDSAM STAD 

Mauricio Campos, pastor för Elimkyr-

kans spansktalande grupp, bär med sig 

många starka intryck från sitt besök i 

Colombia under hösten. Under tre veckor 

vistades han i Cali, en stad i västra 

Colombia med tre miljoner invånare. 

Han fick delta i ett läger under en vecka 

och under resten av tiden besökte han sex 

olika församlingar. 
 

– Cali är en våldsam stad, berättar Mau-

ricio. Under september månad begicks 

inte mindre än 150 mord och våldssta-

tistiken är hög. Jag kände ingen där när 

jag kom dit, men jag blev mycket väl 

mottagen. Kontakten förmedlades genom 

en av medlemmarna i spanska gruppen i 

Elimkyrkan, som har sin bakgrund i Cali. 

Vi har som latinamerikansk grupp blivit 

imponerade av det arbete som försam-

lingarna i Cali gör och kände att vi ville 

stödja det. 
 

Problem i tullen 
 

Totalt hade Mauricio med sig tio tusen 

dollar i kontanter, pengar som samlats in 

av latinamerikanska kristna i Sverige. 

Vid mellanlandningen i Bogotá uppstod 

problem med att föra in en så stor summa 

pengar. Pengarna var i sin ordning dekla-

rerade, men det väckte misstankar att en 

person som var född i El Salvador hade 

svenskt pass. Passet kollades mycket 

noga, bland annat mot Interpols register, 

innan Mauricio släpptes vidare. 
 

De församlingar som Mauricio besökte 

är ganska nya och har mellan två- och 

trehundra medlemmar. Församlingarna 

bedriver ett omfattande socialt arbete, 

som att på kvällarna söka upp uteliggare 

för att bjuda på varm dryck och bröd och 

dela ut filtar. Man har även ett arbete 

bland ensamma mammor. Viktigt för 

församlingarna är också evangelisation 

bland ungdomar och att utveckla cell-

grupper. Den familj som Mauricio fick 

bo hos drev på dagtid en hälsovårdskli-

nik och på kvällarna gjorde man om lo-

kalerna till kyrka. 
 

Stark  ekumenik 
 

– Jag blev mycket imponerad av den 

goda ekumeniken, säger Mauricio. För-

samlingarna samarbetar verkligen! Pasto-

rerna möts en gång i veckan till bön och 

planering. När man har bestämt sig för 

en gemensam satsning, går alla in för den 

och lägger den egna verksamheten åt 

sidan. Behöver man hyra en stor lokal 

delas kostnaden lika. Ett exempel på det 

är att församlingarna hade ett stort ung-

domsmöte i en velodrom, alltså på en 

arena för cykeltävlingar. Det goda sam-

arbetet tror jag bidrar till att det är väck-

else och att församlingarna växer. 
 

Församlingstillväxten innebär ibland 

praktiska problem för församlingarna. 

Kyrkorna blir för små, och det är inte 

ovanligt att man måste riva väggar och 

bygga om för att skapa mer plats. 
 

Utmanande läger 
 

Under sin första vecka i Colombia deltog 

Mauricio i ett läger för ungdomar och 

unga vuxna, där han även fick undervisa 

vid ett par tillfällen. Totalt deltog runt 

175 personer i lägret, varav åtskilliga inte 

var avgjorda kristna. Ofta hade de kristna 

ungdomarna betalat avgiften för de kom-

pisar som de bjudit in. Annars skulle 

många inte ha haft råd att vara med. Läg-

ret inleddes med ett, om man jämför med 

svenska förhållanden, ovanligt inslag. 
 

– När deltagarna anlände fick de lämna 

in sina mobiltelefoner och det var ingen 

som protesterade, berättar Mauricio.  
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Ungdomsmöte i en cykelvelodrom i Cali. 

Bilder från en söndagsgudstjänst, 

kl 07.00! 

Syftet var att man lättare skulle kunna 

koncentrera sig på undervisningen och 

inte bli störd av något utifrån. Var  man 

tvungen att ringa ett viktigt samtal fick 

man givetvis hämta ut sin telefon, men 

det var inget som missbrukades. 
 

Lägrets avslutningsgudstjänst gjorde ett 

starkt intryck på Mauricio. 
 

– Deltagarna bad för varandra, och flera 

vittnade om att de upplevt en befrielse i 

någon form. Till exempel berättade en 

man att han varit på väg att skilja sig från 

sin fru, men under veckan kommit på 

andra tankar. Till sist skrev alla ner sina 

drömmar och önskningar inför Gud och 

som en symbolhandling släppte man upp 

ballonger som fick stiga mot himlen. 
 

Besöket i Colombia har gett Mauricio 

Campos ny inspiration i arbetet med att 

stödja trossyskonen i Latinamerika. 

 

Rolf Sundström 
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Personligt 

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  
Kerstin Ullerstad 
 

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         Manusstop    
5      dec—jan       8 jan  

OBS! 

Bytt adress? Telefonnummer? E-post? 

Hjälp oss hålla våra register och sändlistor aktuella 

– vi får inga andra uppgifter än de vi får från dig! 

Meddela ändringar till  tomas.tp@glocalnet.se 

alternativt  0761-131 737, gärna som sms – en 

muntlig uppgift blir lätt fel! 

Om du tycker att du får fler ex av Kontakt till 

familjen än du behöver: hör av dig till Tomas 

Petersson! 

Meddela Tomas Petersson  även du som vill 

att tidningen skall komma hem till dig  via e-

posten! 

 Behöver du någon att  

samtala med? 
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 
 Ola Widén          016-42 20 06 
   

Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen. 

Plats för intern in-

formation 

Plats 
för in

tern in
-

form
atio

n 
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Din förberedning = vår valberedning 
 

Att förbereda sig inför något man ska göra kan ibland handla om att plocka 
fram de olika ingredienserna man behöver för det färdiga resultatet. Det 
gjorde vi på höstens upptaktsmöte, då vi hade chansen att skriva ner in-
formation på en lapp om det vi är bra på, det vi skulle vilja göra. Vad stod 
det på din lapp? Eller du som inte var med; vad skulle det kunna stå på din 
lapp? 
Vad tycker andra att du är bra på? Vilket är ditt bidrag till Kristi kropp? 
Vilka ingredienser behöver Gud i sin kyrka? Vilken ingrediens kan du iden-
tifiera dig med? 
 

Att säga nej till ett uppdrag kan för någon vara nödvändigt, men det som är 
än mer nödvändigt är att du kommer med din ingrediens för att helheten 
ska kunna bli ett gott resultat. En nypa salt gör smak till allt! 
Det är vi tillsammans som är kyrkan. Ingen uppgift är onödig eller inte värd 
något. Smått som stort är nödvändigt. Det är liksom bara det färdiga resul-
tatet som i slutänden blir en kyrka, en helhet.  
 

Förbered dig inför nästa års kyrka genom att höra av dig till valberedning-
en senast den 11 december med vad du kan bidra med. Ditt bidrag kan 
passa in där något annat fattas, eller behövas ändå.  
 

Maria Öhrvall, 016-121306 
Krister Nilsson, 016-423556 

              forts fr. sid. 5     

Vi är inte enbart en grupp med käppar 
och rullatorer. 
 

Några sammanfattande ord: 
RPG – riks är huvudman för distrikt och 
lokala föreningar, samordnar kontakter 
med regeringens kommittéer och utskott 
avseende äldrefrågor, remisser mm. 
Medlemsstocken är f.n. drygt 15000 
medlemmar, borde vara det dubbla. 
Vårt RPG-distrikt omfattar Sörmland/
Östergötland. 
Distriktsordförande är Roland Lundkvist, 
Nyköping. Tyvärr är Sörmland  inte re-
presenterat i vårt Landsting p.g.a. för få 
medlemmar. 

Lokalt här i Eskilstuna har vi en ordina-
rie + en suppleant som representanter i 
det kommunala pensionärsrådet. 
Fr.o.m. 2008 har församlingens kollek-
tiva ansvar upphört och personligt med-
lemskap är gällande. 
Medlemsavgiften för 2012 är 125 kro-
nor. 
För övrigt söker vi i RPG efter bästa 
förmåga genomföra vår programverk-
samhet och därmed även vara försam-
lingens kontaktyta med den äldre gene-
rationen. 
 

 
Elimkyrkans programråd/ Karin Johans-
son, Rune Johansson, Åke Andersson. 
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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 
Ungd.pastor:  Helen Ahlberg  016-42 07 77  helen@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  parsmo@skogstorp.com 
     

 

www.elimkyrkan.com  

Utveckling 
 

TECKNINGAR AV BARN OCH APOR 
 

Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna har 100 tusentals barnteckningar, som kommit från 

skolor i hela vårt land. I början på november hade arkivet lyckats locka ett 80-tal perso-

ner till ett seminarium, ”Kungen är naken!” vilket innebar en hel dag med intressanta 

föreläsningar om barns bilder som kunskap. Väggarna var fyllda av teckningar, som 

barn och apor hade gjort.  Någon kommentar till varför man gjorde denna sammanställ-

ning fanns inte. Jag tänkte inte mer därpå – då. 
 

Först några dagar senare kom bilderna fram i det medvetna. Ville man med bilderna 

stödja tanken att vi härstammar från aporna? Den här utvecklingsläran myntades av Dar-

win. Enligt honom styrdes  utvecklingen av slumpvisa förändringar. Vidare förfäktade 

han, att levande arter utvecklats ur tidigare arter, som hade lägre intelligens. Darwins 

uppfattning att vi härstammar från aporna, den har kritiserats skarpt av många teologer 

och andra i ämnet insatta personer. Jag minns att jag under studieåren i Uppsala mötte 

Darwins åsikt om människornas ursprung. Jag förstod att den gick stick i stäv mot Bi-

belns skapelsetro. Särskilt rektor Erland Sundströms hårda kritik gjorde djupt intryck på 

mig. Jag tror alltså inte att människor och apor är släkt med varandra. 

 

Bror-Erik Ohlsson. 

 

Trettondag Jul kl 14 i Öja kyrka.  Kom till 

BRÖLLOP för GUN-BRITT o. BROR-ERIK! 

Buss fr. Elimkyrkan kl 13. Hemkomst kl 16. 

100 kr inkl förfriskningar. Ring 016-14 82 11. 


