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De flesta psalmer i Psaltaren är skrivna av David. Den 127:e psalmen däremot är skriven av 
Salomo. David, som var Salomos pappa, upplevde en kallelse att bygga upp Guds tempel 
igen. Trots hårt arbete fick David inte vara med och göra klart arbetet med templet, han fick 
lämna över det till Salomo. Med all säkerhet växte Salomo upp med detta tempelbygge. 
Hela hans barndom var säkerligen präglad av sin fars ambition att bygga klart templet. 
Det känns tryggt att säga att Salomo säkert visste mer än de flesta om att bygga. Därför 
tänker jag mig att hans ord om stora byggprojekt väger tungt. Vad hade han då att säga? 

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda 
förgäves. Om inte Herren vaktar staden är väktarens vaka förgäves. Förgäves stiger ni 
tidigt upp och går sent till vila, ni som sliter för ert bröd. Men sina vänner ger Herren 
framgång. Psaltaren 127:1-2 

Om inte Gud är byggherren är arbetarnas möda förgäves. Om vi inte tar våra 
instruktioner från Gud är risken stor att det enda vi gör är att bränna energi. Ingen 
vill arbeta förgäves. Ingen vill se tid och kraft försvinna ut i tomma intet. Vi vill kun-
na visa upp något för allt vårt slit. Då behöver vi lära oss att ta
instruktioner från Gud, att arbeta utifrån instruktion.  
Att lyssna. x

Frågan till oss blir då inte hur vi ska göra som 
församling, utan vad vill HAN att vi ska göra? Det handlar 
inte längre om vad vi vill, eller ens längtar efter, utan vad 
står det  i manualen? Vad säger byggherren? 

Om vi bygger som han vill blir bygget klart, annars 
finns risken att vi får lämna över det till någon annan att 
avsluta…             

Joel Backman, Pastor 
 

       
  

ATT VÅGA LÄMNA ÖVER 

TILL BYGGMÄSTAREN



 Det här året är annorlunda än alla andra år. Det är året som lärde oss på riktigt vissa 
begrepp: social isolering, distansering, att tvätta händerna lika länge som man 

säger Fader vår osv.
Vi har gått med funderingar, frågor, rädsla, hela tillvaron har satts på sin spets.  

Varför, hur är det möjligt, hur kommer detta att sluta?
 Jag vill minnas att Jesus visste allt som kommer att hända på jorden från att han 

lämnade jorden tills han kommer tillbaka. Han sa att vissa händelser måsta hända 
(Matt.24) Vi förstår inte varför och han förklarade inte heller. Det han sa är ”bli inte 
skrämda”. Han sa också att han har fått all makt i himlen och på jorden. Han sa att 
han lämnar oss inte ensamma att han är med oss alla dagar intill tidens slut. Det är 
det han sa och det är det vi har att förhålla oss till.

Makt är kontroversiellt. Det finns människor som har svårt för ordet. Det förknip-
pas med negativa händelser. Allt respekt för detta. Men makt är ett faktum och makt 
kan bli givet eller makt som tas. Vi sjunger i kyrkan att Jesus har all makt, makten är 
i Jesus händer. Jesus har fått all makt. Han säger inte att han har tagit all makt  från 
Fadern. Han har fått all makt. Den goda makten. Den makten erbjuder han församlin-
gen som är hans kropp.

 Att kunna gå i Jesus namn ock ge tröst och hopp till människor som behöver det 
är makten som församlingen har fått från Jesus. Var inte rädda säger Jesus. All makt 
har blivit mig givet. 

Han vet vad vi går igenom. Han varnade oss.  År 2020 och Covid19 var ingen 
överraskning för Jesus. Vi förstår inte varför. Vi är rätt begränsade.  Men han som bor 
i oss är mycket större än han som bor i världen.  Det är vårt fokus.

Vi vet inte alla konsekvenser som Covid 19 lämnar efter sig. Det vi kan gissa är 
att det kommer att finnas många människor som mår väldigt dåligt. Som är rädda och 
som saknar hopp.

 Oavsett ålder och samfundstillhörighet, har man Jesus i sig kan man ge hopp 
och tröst. Evigt hopp och tröst.  Det är Jesus som ser till att man får kraft och vishet 
för detta. Inte egna prestationer inte vår duktighet utan det är han som bor i oss. Idag 
är frälsningens dag.

Vi behöver uppmuntra varandra och vi behöver hjälpa människor 
att hitta meningen med livet. Vill vi göra det kommer Jesus att 

bistå oss med allt han kan. Och han kan Allt.
 Önskar er Guds rika välsignelser kära församling. 

Rodica Dobondi 

 



Om den Heliga Skrift
”Ty allt vad förut är skrivet, det är skrivet 
oss till undervisning, för att vi genom den 
uthållighet och tröst som Skrifterna ger 
skall ha hoppet.” (Rom.15:4; Reformation-
sbibeln.)

 Nya Testamentet existerade inte år 
56, då S:t Paulus skrev brevet till de 

kristna i Rom. Skrifterna, som aposteln 
syftar på i den citerade versen, är Israels 
Heliga Skrifter, dvs. Gamla Testamentet. 

”Lagen och Profeterna” var ett sam-
manfattande namn på de skrifter, som 
Israel hade fått i arv från fäderna. Skrif-
terna var en dyrbar skatt, en gåva av 
Gud med rikedomar, som det var viktigt 
för Guds folk att ta vara på. I synago-
gans gudstjänst läste man därför flera 
texter, som tolkades i den följande pre-
dikan. Vid sidan av gudstjänsten bed-
revs ett intensivt skriftstudium, för att 
man skulle få vägledning för detta livet 
men också vinna frälsning och evigt liv.

Jesus delade sitt folks vördnad för 
Skriften som Guds ord. Som Människoso-
nen, sänd för att åstadkomma en evig för-
soning, säger Jesus om sin undervisning: 

”Ni skall inte mena, att jag har kommit för 
att upphäva lagen eller profeterna. Jag har 
inte kommit för att upphäva, utan för att 

fullborda” (Matt. 5:17). 

I detta ord ligger Jesu messianska 
program inneslutet. Hans jordiska gär-
ning, som är förebådad i Skriften, når 
sin kulmen med döden på korset, för 
våra synders skull, och uppståndelsen, 

för vår rättfärdiggörelses skull. Med 
detta frälsningsverk var det som Je-
sus fullbordade de Heliga Skrifterna.

De första kristna vördade Skrifterna, 
eftersom dessa var sanktionerade av Jesus 
Kristus. För urkyrkan var Gamla Testamen-
tet inte en lagbok utan en uppenbarelse-
bok, där Gud tillkännager sitt rådslut och 
erbjuder liv och frälsning. Man studerade 
Gamla Testamentet flitigt och tolkade Jesu 
liv och gärning i Skriftens ljus. Aposteln 
Paulus behöver därför inte uppmana till 
skriftläsning utan erinrar sina läsare om 
en av de rikedomar, som Skriften har att 
ge, nämligen tröst. Då bekymmer, sorger 
och prövningar hopar sig, är givaren av 
all tröst Gud själv eller den Helige Ande, 
som Jesus i sitt avskedstal kallar för ”Pa-
raklet”, en titel som i äldre översättnin-
gar återges med ”Tröstaren” (Joh. 15:26). 
Den Helige Ande påminner oss om Jesu 
utläggning av den Heliga Skrift, där nam-
net Herren alltid syftar på Jesus Kristus: 

”Kasta din börda på Herren, han skall 
uppehålla dig” (Ps. 55:23). 

”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han 
oss” (Ps. 68:20).

Den tröst, som Skriften ger, erbjuds 
i synnerhet den människa, som misströs-
tar och ber om Frälsarens bistånd. Skrif-
tens många löften om nåd och förlåtel-
se väcker då hoppet om evigt liv. I Joh. 
6:37 säger Herren: ”Den som kommer till 
mig skall jag sannerligen inte kasta ut.” 
                                                                         

Kerstin Ullerstad



 Hösten börjar, skolor startar och mycket känns som förut, fast det inte är det än. 
Ungdomsträffarna har haft ett visst uppehåll under sommaren men vissa träffar 

har vi haft. Grillkväll hemma hos mig och ett mini-läger som några av ungdomarna drog 
ihop helt själva är några av sakerna. Behovet av att träffas och möta medmänniskor 
finns överallt och ungdomar som inte är medlemmar i församlingen har frågat mig om 
när vi kan börja igen. Allt är inte klart med planeringen i skrivande stund men det ser 
ut att bli en ungdomshemgrupp under hösten som kommer träffas på fredagarna, inte i 
kyrkans lokaler och utomhus så länge vädret tillåter. Vi ser fram emot en väldigt speciell 
höst där vi, ungdomarna, längtar efter att se Guds verk i våra medmänniskor och i oss.

                   

     Bless!
 Erik Lindberg, ungdomspastor.

 En hälsning från arasbisktalande gruppen
Hej allihopa,
Vi hoppas att allt är väl och att alla mår bra och är friska.
Under corona tiden från den 14 mars slutade vi med möten i kyrkan p.g.a corona.Då 

började vi istället med en live-sändning på Facebook. Det var ganska bra när folket tittade på 
sändningarna och skickade böner så att alla kunde delta i Gudstjänsten och be tillsammans.

Vi har köpt ljudutrustning för att förbättra live- sändningen 
och vårt mål är att Guds ord ska nå ut på ett tydligt och fint sätt. 
Vi ber också för alla som behöver Guds välsignelse i sina liv.

Sändingstider
Torsdagar kl.18:30 Bibelstudie 
Lördagar kl.17:00 Gudtsjänst



Skolstarten på gymnasieskolan!

 Våren som Skolpastor slutade mycket annorlunda. Ganska många planerade lektio-
ner, några temadagar och ett studiebesök i kyrkan ställdes in med kort varsel, från 

23 mars stängde gymnasieskolorna lektionerna i skolan och övergick till digital under-
visning, föreläsningar via Zoom, Microsoft Team Meeting och liknande webbinarium. 
Det drabbade mitt uppdrag med lektionsmedverkan rätt hårt, för redan förra hösten 
var tuff, tid gick då åt till krishantering i samband med dödsfall, och det var lite färre 
skolbesök i klassrummen än tidigare. Till våren hade jag lyckats få fler bokningar, men 
även våren startade med krishantering, och efter Coronautbrottet så genomfördes de 
sista lektionerna för Skolkyrkans räkning i början på mars. Också jag erbjöd skolorna 
lektionsmedverkan/föreläsningar digitalt, men de flesta hade fullt upp med att bara få 
allt att fungera för egen del, så vi som brukar besöka skolorna kom i andra hand. 

Men nu är det på gång igen! Från 10 augusti har jag fört samtal med lärare, och 
levererat mailutskick till alla gymnasieskolor. De jag talat med är positiva, men ännu 
vet man inte riktigt hur allt blir. Några har redan uttryckt att jag är välkommen, men 
man vill inte boka besök förrän skolan börjat rulla på ordentligt. Man utgår från att alla 
ska vara på gymnasierna, men ändå finns osäkerhet på hur det ska kunna genomföras.

Tack för att ni ber för oss i skolorna denna höst. Om det någonsin varit viktigt 
så tror jag att denna höst kan vara en ödesfråga. Vi är inte självklara som Skolkyrka i 
skolans värld, även om många uppskattar det vi gör. Men om det blir svårt i skolan, 
och trångt om plattformen och elevkontakterna, så kommer förstås skolans egna ut-
bildningar allra först, och vi externa föreläsare får avvakta. ”Be då också för oss att 
Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus” skriver 
Paulus i Kolosserbrevet 4:3. Jag har absolut citerat det tidigare, men det känns som 
att det är extra viktigt nu. 

Tack för att ni ber för oss som ska vara församlingarnas representanter i skolorna 
genom Skolkyrkan, och förstås för alla de lärare och elever som är Kristusrepresentanter, 
Kristusbrev, i skolans värld varje dag!

God Bless - Skolpastor BG



Websändningar -HTV - Himmelsk TeleVision

 Himmelsk Television, HTV, Jag kallar det så för vi sänder ju det himmelska bud-
skapet. I förra numret så berättade jag om uppstarten av det hela.  Nu har vi 

haft en intensiv period med många inspelningar och live sändningar.
Detta har också resulterat i nya erfarenheter, vi svetsats ännu mer samman som 

ett team. Ett team med spännvidd i åldrarna.

Krister Nilsson som TOM. Technical Operating Manager. TOM överser all teknik, 
personal samt säkerhet.
Boas Adolphi, Anders Clewemar, Ljudtekniker - ljudmixare
Erik Lindberg som Producent, bildmixer, BING. Bildingenjör, lovsongsångs ledare 
samt ungdomspastor. En mångsidig ung man
Antonio Campos har också kommit in i teamet, går parallellt med Erik för att lära sig 
bildarbetet. En glad ung man med många kvalite’er

Trots åldersskillnaderna, eller kanske just därför, så fungerar samarbetet mycket 
bra, vi trivs att arbeta ihop.Naturligtvis önskar vi att få in fler intresserade i HTV 
teamet.

Tekniskt så har vi också utvecklats. Tre nya videokameror, ny dator, nya bildskärmar 
för bildmixning.  Ljudet sköts nu från den ordinarie ljudmixern, som är utsliten och 
kommer förhoppningsvis att ersättas med en digital mixer. TV delen har flyttat till 
platsen framför ljudet i kyrksalen. Detta gör det praktisk lättare att arbeta tillsammans 
ljud och bild.

Jag  tror   att  websändningarna – HTV kommer att behövas även då när kyrkan 
öppnas upp.

Boas Adolphi



KREATIV VERKSTAD

 Läsåret 2019/2020 har varit historiskt inte minst med tanke på Corona- pandemin 
som sveper över världen. Verksamheten i Elim har sett radikalt annorlunda ut 

under våren 2020. Men Gud är densamme och är med oss i verksamheten som den ser 
ut nu, och som den kommer se ut framöver. Han vet vilka planer han har för oss – och 
det är planer för en framtid där Guds ande kommer att vara utgjuten! 

Vi vill inbjuda dig till att börja eller fortsätta din kreativa process i ditt hem, samla 
ihop små snuttar av melodier, ackord, texter, fraser, bilder eller skulpturer, skapelser av 
tyg, blommor, fotografier, bakverk, dans….

Under året har tankar tagit form hos flera personer samtidigt, om att samla ihop 
den musik som skrivs och spelas i och runt Elim. Att skriva och spela in en skiva med 
musik som skrivits av oss som är aktiva i Elim, en skiva med sånger som funkar för 
livets alla dagar. Jag har valt att ge den arbetsnamnet  ”Lovsång för var dag”. Men efter 
att inbjudan gått ut via mail till församlingens medlemmar, har tanken väckts hos flera 

– att också genomföra en vernissage med skapat material. Vi tror att det kommer från 
Gud och att det kan bli fantastiskt! 

Vi vet att Gud är en skapande Gud och att vi är hans avbilder, han har lagt ner 
evigheten i våra hjärtan. Tillsammans kan vi använda de gåvor och den längtan som 
Gud lagt ner i oss för att skapa – och lova honom. Endast fantasin sätter gränser för 
detta! Det finns heller ingen åldersgräns. 



Tänk på Samuel som kallades i unga år, eller Simson som redan i moderlivet utval-
des till Guds tjänare, och Mose som var 80 år när ökenvandringen började! 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet 
täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. 

Gud sade: »Ljus, bli till!« Och ljuset blev till.  1 Mos 1:1-3
 Jag kommer att fungera som projektledare för det hela, och du som vill medverka med 
material är varmt välkommen att kontakta mig! Detta har många redan gjort. När sep-
tember kommer, kommer vi ses (digitalt eller i verkligheten) och ha vår första kreativa 
verkstad. Detta ska få vara en process där vi skapar tillsammans, är tanken! Vi är alla 
delar av Kristi kropp, vi kompletterar varandra! Du kan också skapa i din kammare, på 
det sätt du längtar och är van vid.  Eller testa något helt nytt! Detta är något vi kan 
arbeta med nu i distanseringens tider. När vi kan mötas igen – kan vi ha en fantastisk 
vernissage med musik och utställning  av diverse, du som tycker om att baka kan delta 
med detta! 

I Bibeln beskrivs Elim som en oas i öknen, en plats med 12 källor och 70 palmer. 
Efter att Israeliterna varit där, kom de till den plats där Gud gav dem manna i öknen. 
Tänk om vi kan få vara en sådan oas för människorna i Eskilstuna! Jag hoppas att vi 
ska kunna vara med och bidra med att sprida Guds livgivande vatten från källorna i 
Elim, som ursprungligen flödar från  en skapande Gud! 

De bröt upp från Mara och kom till Elim. Vid Elim fanns det tolv källor och sjuttio 
palmer, och de slog läger där. 4 Mos 33:9. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes 
strömmar stillas deras törst. Ps 36:9

Avslutningsvis en tacksägelsedikt av Susanne Björkskog, ett fint exempel på kreativitet:

Tack Gud och våran fader, tack för ditt lovade land, 
tack för att vi engång får mötas vid evighetens strand. 
Tack för ditt ord och för din frälsning vi vann. 
Tack för din eviga kärlek, evig sann, 
tack för din oändliga låga som du tände, som aldrig försvann. 
Tack för segern du övervann, 
och till det eviga liv som vi återfann.
Tack för den gemenskap vi har med varann. 
Och att vi förevigt får prisa ditt namn.
Susanne Björkskog, 2020

Maila mig om du är intresserad av att delta på något sätt!
Anna.backmanbister@gmail.com

Gud välsigne dig! 
/Anna



 Vad församlingen betyder för dig 
i tider som denna?

 En av förmånerna att skriva för församlingsbladet som del av redaktions-
gruppen är att samtala med olika församlingsmedlemmar. Att denna gång sam-
tala om vad församlingen betyder för dig, speciellt i tider som denna med co-
vid-19 och de restriktioner som vi lever med. Kontakten med sin församling är 
nog alltid viktigt, men föränderlig beroende på var i livet en person befinner sig.

Vilken glädje att få prata med Kajsa-Lisa Wennberg som närmar sig 90 år, Florance Toma 
som fyllde 66 år i juli och Antonio Campos som fyller 21 år i september. De är födda 1931, 
1954, 1999.  Själv är jag född 1965 och kan bara instämma att församlingen är av betydelse.

 Kajsa-Lisa har åldern och hälsan som begränsat möjligheten att delta, även innan 
Covid-19. Minnen och den nära församlingsgemenskapen genom åren med t.ex. körså-
ng har betytt att hon fått många vänner och upplevelser både med uppträdanden 
i kyrkan och på turné till flertalet länder utomlands. Elim har haft en mycket aktiv 
kör för många år sedan. Kajsa-Lisa har också varit diakon sedan slutet på 60 talet 
och var med när Håkan Persson blev kallad som ungdomspastor till församlingen. 
Kajsa-Lisa berättar att det inte är så många vänner kvar i livet när man blivit så här 
gammal. Telefonsamtalen från de församlingsmedlemmar som hör av sig är viktiga, 
besöken lika så även om det i denna influensatid är bara besök till dörren. Orkar inte 
läsa församlingsbladet, och inte böcker heller, säger Kajsa-Lisa och beskriver att hu-
vudet inte orkar fatta. Även om jag låter pigg som en mört så är det fel, skenet bed-
rar säger Kajsa-Lisa.  De digitala sändningarna har Kajsa-Lisa inte kunnat ta del av 
– Vi är inte så bra vi gamla med det digitala. Har ingen som hjälper säger Kajsa-Li-
sa som fortfarande klarar sig bra med att bo hemma. Däremot är det tv som funkar 
bäst, mitt sällskap säger Kajsa-Lisa. Vi nämner 80 plus luncherna som församlingen 
arrangerat en gång per år. Kajsa-Lisa uppskattade att bli hämtad, tillsammans med 
andra, för att äta mat och tycker det är trevligt att träffas. De äldre i församlingen 
känner Kajsa Lisa till och har minnen när de umgåtts. De yngre och de som anlänt 
på senare år är inte lika lätta att känna igen. Det viktiga med församlingslivet är att 
man har kontakt med Gud, sen har man kontakt med varandra och förtroende. Det 
är bra med grupper, där man lär känna varandra i mindre grupp hälsar Kajsa-Lisa.

 Florance är aktiv i den arabiska gruppen sedan starten och sitter i styrelsen för för-
samlingen. Församlingen är Jesu kropp, en andra familj för varje person börjar Florance 
sitt svar. Svårt att förklara säger Florance, men jag tycker hon beskriver det bra. Flo-
rance nämner omsorgsgruppen och att vara i kyrkan på förbön. Med viruset och det 
digitala som då började, passar inte just nu när Florance försöker återhämta sig från 



en operation och behöver vila både kropp och själ. Florance läser bibeln hemma, ber 
och går promenader med en kompis där de sjunger och ber när de går. Låter härligt 
tycker jag.  Att prata om Jesus och Gud är kyrkan säger Florance. Speciellt passande 
i dessa tider tänker jag att ens kristna tro inte är länkat till en byggnad. Att hjälpa 
andra utan att få betalt är viktigt och då är Gud med en säger Florance. Det är fint att 
ha kontakt med varandra, att vi frågar om varandra, att vi besöker varandra fortsät-
ter Florance. Om jag älskar mig själv så kan jag göra mer för andra hälsar Florance.

 Antonio Campos sommarjobbar på Munktellbadet i serveringen just nu och fortsät-
ter sina studier på pastorsprogrammet i Örebro till hösten. Under en tid praktiserade 
Antonio i församlingen som del av sina studier. Antonio är också som församlings-
medlem aktiv vid gudstjänsterna och med ungdomarna. Församlingens gemenskap 
kan inte jämföras med någon annan folksamling säger Antonio. Det som är så unikt, 
fortsätter Antonio, är att med en församling är det en väldig gemenskap där både 
unga och äldre kan finnas. Antonio nämner hemgruppen, men det var innan Covid, 
och då kunde det vara svårt att hinna på kvällen efter studierna. Omsorgsgruppen 
träffas vid tjänstgöringen och är mån om varandra där och då. Sedan restriktionerna 
så umgås ungdomarna via nätet och plattformar. Vid några tillfällen har de träffats 
för att grilla och bara hängt vid bra väder, Corona anpassat så klart. Fortsätter restrik-
tionerna så behöver det satsas mer på att ungdomsgruppen behöver träffas på något 
sätt säger Antonio. Inspelningarna kräver nu mycket av Erik och Antonio.  Guds-
tjänsterna är lite mer vardagliga, och Antonio tycker ändå att det attrahera unga som 
äldre och att budskapet når ut till församlingen.  Det har varit en omställning för 
församlingsmedlemmar och större delen av dem är äldre och inte så datakunniga för 
gudstjänster på nätet. Antonio har hjälpt till med teknik och kameror för inspelningar. 
Det behöver läggas många timmar för att det ska funka så att inspelningen ska bli så 
bra som det kan. Proffsigare än jag trodde det skulle vara säger Antonio och jag kan 
bara stolt hålla med.  Intressant nog så säger unga Antonio att han saknar den rik-
tiga träffen. Skönt att veta att alla kollar samtidigt kl.11 söndagar säger han. Känner 
ändå att ha något sätt, men vet inte hur, att församlingen ska kunna se varandra. 
De som är äldre och inte går ut så mycket behöver det lite extra funderar Antonio. 

 
Tre röster om vad församlingen betyder för dem. Vad betyder församlingen 

för dig? Kontakta någon och samtala gärna vidare om detta och mycket mer. 

Suzan Östman Bäckman



En minnesbild från ”forna tider”

 Sitter och tittar på gamla bilder från vår aktiva tid i Skogstorps Baptisförsamling, 
innan den ”hoppade upp i knät på storasyster Elim”.

Bifogar här en bild som visar vår GK-patrull ”Apacherna” och ledare som var 
med på GK-lägret vid Lärsätersgården, juni 1980.

Det var ett distriktsläger med deltagare från ett flertal församlingar på distrik-
tet,bl. a. även från Elim. Ledarna på bilden är Gerd Urby och Lilian Lundin.

Åke Lundin,
även jag då ungdomsledare i Skogstorp

DET FINNS
HOPP

DET FINNS
HOPP

DET FINNS
HOPP

kampanjen
DET FINNS HOPP

är flyttad till framtid!
Om Gud så vill blir det på 

slutet av januri 2022. 



Ibland pratar vi i församlingen 
om lunch 80+, varför då?

 Sedan några år tillbaka är vi några som tänkt att vi ville uppmärksamma våra äldre 
församlingsmedlemmar. Många av dessa har under en lång följd av år varit aktiva 

stöttepelare i församlingen och dess liv. Med tilltagande ålder och krafter som alla 
gånger inte räcker riktigt till blir kontakten med församlingen naturligen inte så aktiv. 
Men, längtan till församlingen och omsorgen om församlingen kvarstår i oförminskad 
styrka – minst.

För att delvis råda bot på detta kom vi på tanken att arrangera en lunch någon eller 
några gånger i församlingsvåningen. Lite fint dukat, lite fest, lite umgänge, lite sång, 
lite nattvardsfirande och många minnen. 

Vi har träffats en eller två gånger varje termin. För dem som inte på egen hand 
klarar att ta sig till och från kyrkan finns det alltid frivilliga som fixar transporten. 
Kriterierna för att få en inbjudan är att man under innevarande år fyller 80 år eller är 
äldre. Dock har det alltid varit självklart att om man önskat ta med sig någon gäst går 
det alldeles utmärkt, oavsett ålder. 

Våren 2020 blev ju inte som vanligt. Inte heller för våra luncher. Det kändes torf-
tigt att behöva helt ställa in och samtidigt var det ju helt omöjligt att arrangera lunch 
som vi varit vana vid. Vad göra? Jo, vi lagade mat, packade i lådor och bärkassar. Bjöd 
in till en lördag, 23 maj, då vi vid samma klockslag åt ”gemensam” lunch, fast på olika 
håll. Några hämtade sin mat, andra fick den hemkörd och levererad på ett Coronasäkert 
sätt. 

Vi som ordnade till lunchen hade kul. De som fick del av den vågar jag påstå 
uppskattade den. Vi kommer tillbaka i höst, jag lovar!

Krister Nilsson



KALENDER

Webb Gudstjänster och mirakelonsdag:  https://www.elimkyrkan,se,  
https://www.facebook.com/elimeskilstuna; YouTube - elimkyrkan Eskilstuna
Vardagsandakt måndag-fredag, på webbsidan: htpps://www.elimkyrkan. se
Bibelstudie på arabiska Torsdagar kl 18.00

       

OKTOBER
                                          .   
1.10 Onsdag  18.30 Träff för Omsorgsgruppsledare         
4.10   Söndag  11.00 Gudstjänst Mattias Gustavsson, Fristadskyrkan     Grupp 7
   Musik: Ingela Karp och Barbro Hedlund
7.10    Onsdag 19.00 Bibelseminarium     Grupp 8
8.10 Torsdag  18.30 Styrelse och församlingsråd             Grupp 8 
11.10    Söndag   11.00   Gudstjänst.  Ferri Dobondi               Grupp 8  
   Musik: Anna Backman Bister.                                       
   Nattvard. (Maria P) 
   Insamling till Equmenia (Ungdomsförbundet)
14.10 Onsdag  19.00 Mirakelonsdag               Grupp 8  
18.10 Söndag  11.00 Gudstjänst. Temasöndag. Joel Backman. 
   Musik: Anna Backman Bister    Grupp 8  
   Missionsinsamling
18.10 Söndag  15:00  Församlingsmöte  

HÖSTGLÖD 21-25.10.2020 

Ons-lör   18:30 - 19:00 Live-studio 
  19:00 Gudstjänst 
  20:00 Live-studio med förbön
25.10 Söndag  10:30 Live Studio
  11:00 Gudstjänst 
Talare: 

Lennart Torebring, We are one church (tidigare Södermalmskyrkan)
Sofia Munoz, We are one church (tidigare Södermalmskyrkan)
Helen Friberg, Regional Kyrkoledare Equmeniakyrkan 
Richard Lundgren, Riksevangelist Equmeniakyrkan



28.10 Onsdag 19.00 Mirakelonsdag      Grupp 9
31.10 Lördag  11.00 ALLA HELGONS DAG     Grupp 9

   Minnesgudstjänst. Joel Backman.     
     Musik: Ingela Karp och Barbro Hedlund 

NOVEMBER
1.11 Söndag  Ingen gudstjänst                   
4.11 Onsdag 19.00 Bibelseminarium.     Grupp 1 
5.11 Torsdag 18.30  Samtal om lärjungaskap
   anmäl till expeditionen om du kommer                                                                                                                                
8.11       Söndag  11.00 Gudstjänst. Joel Backman    Grupp 1 
   Musik: Erik och Ungdomarna                     
11.11 Onsdag   19.00 Mirakelonsdag     Grupp 1
12.11 Torsdag  18:30 Styrelse och församlingsråd
15.11 Söndag 11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg    Grupp 1 
   Musik: Brassgrupp/ Sofia Clewemar         
   Nattvard. (Joel B)
18.11 Onsdag 19.00 Mirakelonsdag     Grupp 2
19.11 Torsdag 18.30 Omsorgsgruppsledarsamling  
21.11 Lördag 18:00 Lovsångskväll Live  Erik, Sofia m fl. 
22.11 Söndag  11.00 Gudstjänst. Joel Backman.     Grupp 2

   Musik: Karl-Erik Magnusson.       
   Församlingsmöte. tid meddelas senare   
25.11 Onsdag 19.00 Mirakelonsdag     Grupp 2
29.11 Söndag 14.00 1:a ADVENT  Gudstjänst. Joel Backman     
   Missionsinsamling 
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Kontakt med Elimkyrkan utges av
Elimkyrkans Baptisförsamling i Eskilstuna

Ansvarig utgivare
Tomas Petersson
076 1131737 
tomas.tp.petersson@gmail.com

Redaktion:
Anna Backman Bister
Boas Adolphi
Suzanne Östman Bäckman
Mirjam Adolphi

Joel Backman
Föreståndare, pastor
070-562 69 70 
joel@elimkyrkan.com 

Rodica Dobondi
Ordförande
076-0843497 
rodicadobondi2@gmail.com

Maher Zakeria
Pastor, arabisktalande 
073- 540 18 02
swed-maryo@hotmail.com
 
Erik Lindberg
Pastor, musik & ungdom 
076-846 22 10 
erik@elimkyrkan.com 

Bengt-Göran Backman
Pastor, skolkyrka
076-0245739 
bg@elimkyrkan.com

Elimkyrkan
En del av Equmeniakyrkan 

Nygatan 25
632 20 Eskilstuna 

exp@elimkyrkan.com 

Församlingens pg: 169975-0 
Swish: 123-1758689

 

Skolkyrkan
pg: 498 55 14-1 

Bankgiro: 5055-8980 
Swish: 1230497420

Sjukhuskyrkan
Carina Thörn Diakon

pg: 674515-2 
Swish: 1236034755

Välkommen att vara med och skapa Kontakt. Skriv, skicka din bild eller tipsa oss 
gärna vad vi ska skriva om! 

Skicka det till: mirjam@adolphi.se; Mob. Mirjam 072 -203 04 08
Material bör skickas i god tid inför varje period, senast: 10 februari; 10 maj; 10 sep-
tember 10 november

www.elimkyrkan.com


