Vinter 2020-2021,

Årgång 60-61

Jesus föddes i en mörk tid
Jag vet inte vilka associationer du har till Julen och vinterhalvåret. Jag tänker
ofta på hur mörkt det är ute, det är också en av anledningarna till att jag föredrar
sommaren. Visst är det vackert med alla julstjärnor i fönstren och alla tända ljus,
men det är ändå något med det där mörkret som kryper in under huden på mig. I år
är det också mycket annat mörker i vår värld. En världspandemi har dragit fram över
klotet och gjort denna Jul helt olik de flesta. De är tungt för många av oss. Kanske
är utmaningen lite olika för var och en, men alla brottas på något sätt med det som
händer runtomkring oss.
Det kan vara lätt att vi romantiserar Julen och Jesu födelse. Vi ska inte glömma
att den tid då Jesus föddes var allt annat än vackert romantisk. Israel var ockuperat
av Romarriket och folket levde inte i frihet. Många längtade efter förändring och nya
tider, precis som vi gör idag. Jesaja beskriver det på följande sätt:
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig
som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde
dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då
Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig
hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och
rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta. Jesaja 9:2-7
Jesaja talar om ett folk som vandrar i mörker och som bor i mörkrets land. Det
skulle kunna handla om Sverige år 2020 under pandemin. Men här kommer den
positiva nyheten: Jesus föddes in i det mörkret! Det var
mitt i det mörkret som Gud sände sin Son till världen Jesus världens ljus! Det ger oss hopp. Även i vårt mörker
finns det hopp om ljus. På samma sätt som Jesus kom till
ett folk och ett land i mörker kommer han till oss. Du och
jag kan orka med mörkret utanför vårt fönster därför att vi
har Guds ljus i vårt inre. Det folk som vandrar i mörkret ser
ett stort ljus – hans namn är Jesus!
God Jul och ett Gott nytt år!
Joel Backman
Pastor och föreståndare

H

erren är min herde mig skall intet fattas

Psalm 23 börjar med en stark bekännelse.
Det är mycket som fattas David om vi tänker efter. Han gick genom stora
svårigheter och växlade mellan hopp och förtvivlan. När vi känner att nu kan
det inte bli värre får vi läsa om Davids liv.
David var en man efter Guds hjärta trotts hans brister och tillkortakommande.
Han var så mänsklig så hela mänskligheten kan känna igen sig i David.
Men David hade förmågan att erkänna sina misstag och be Gud om
förlåtelse. Han bad om hjälp och i alla stunder förlitade han på sig att Herren
var hans herde. En herde leder.
Herren var hans herde både när han var kung David med all glans, när
han var hotat till livet och när han stod framför Goliat.
Att ha Herren som sin herde är inte direkt sammankopplat med ett perfekt liv utan misstag och utan bekymmer. Det har vi alla erfarenhet av. Ibland
är livet som vi önskar att det ska vara och ibland inte.
Herren som herde ser till att ingenting fattas oss. Ibland behövs ånger,
ibland behövs ett ödmjukt hjärta för att flytta blicken från sig själv och kunna
säga förlåt. Ibland behöver stoltheten sträcka på foten för att Gud ska få ta
lite plats. Ibland behövs mod och tröst. Ibland behövs kärlek till sig själv för
att kunna älska sin nästa. Det kan behövas också glädje och förtröstan. Det är
mycket som fattas oss människor. Herren har förmågan att fylla det som fattas
oss och sedan ta oss till gröna ängar och låta oss vila vid lugna vatten. När
vi har vilat en stund ger han oss ny kraft och leder oss på rätta vägar. Vi låter
oss ledas med insikten att han är vår herde och att det är herden som leder.
År 2020 lämnar sina spår i hela mänskligheten.
Är det lätt? Nej. Är det tryggt? Nej. Har framtiden och år 2021 bättre
prognos? Vi vet inte så mycket.
Det vi vet är att Herren är vår herde. Vi kommer att
behöva ta några rundor på gröna ängar och vila ofta vid
lugna vatten tills detta är över. Herden ser till att fylla
på med det som fattas oss. Att göra det är hans del
av arbetet. Att lita på detta och ta emot är vår del av
arbetet. Bibeln kallar oss för Gudsmedarbetare och det
ligger mycket i detta.
Önskar er Guds rika välsignelser kära församling
Rodica Dobondi

Om Herrens dag
”Var därför också ni beredda! Ty i en stund
när ni inte väntar det kommer Människosonen.” (Matt. 24:44; Folkbibeln.)

K

yrkoårets sista söndagar, liksom
andra söndagen i advent, har texter, som talar om Kristi återkomst. Den
citerade versen är tagen ur ett textavsnitt (Matt. 24:35-44), som ingår i Jesu
eskatologiska tal, en samling Jesusord,
som handlar om den yttersta tiden.
Begreppet ”Herrens dag” kommer
från Gamla Testamentet. I de äldsta
texterna i Psaltaren är det en ljusets
och triumfens dag. Herrens dag är en
frälsningens och segerns dag som i
Ps. 118:24, där det står ordagrant enligt
grundtexten: ”Detta är den dag, då
Herren handlar.” Hos profeterna framhålls domsaspekten: ”Herrens dag är mörker
och inte ljus,” säger profeten Amos
(5:18), som på 700-talet f. Kr. förkunnade den renande domens dag. Herrens
dag medför både dom och frälsning.
”Bered dig, Israel, att möta din Gud,”
är profetens uppmaning i Amos 4:12.
Jesus talar om Människosonens
återkomst för att besvara lärjungarnas
frågor om vilka tecken, som ska förebåda Herrens dag. I sin undervisning
utgår Jesus från Gamla Testamentet och
anknyter till de urgamla profetorden.
Före Människosonens dag stundar det
svåra tider med bl.a. krig, hungersnöd
och naturkatastrofer. Allt detta hör med
till ”jordens villkor”, men anhopningen
av dessa ting annonserar sluttiden. Även
om vår tid är mycket svår, kan vi inte

veta, om det är den absolut svåraste och
därmed den sista tiden, eftersom ingen
känner till, vad mänskligheten måste gå
igenom före vår tidsålders slut.
Jesus säger, att ingen vet, när Människosonen kommer. Den kunskapen
finns inte i den här tidsåldern, eftersom
Herrens dag tillhör en annan tidsålder.
Under sitt jordeliv har därför inte ens
Guds Son någon kunskap om tidpunkten, som är Guds egen hemlighet. Den
yttersta dagen ska komma plötsligt, som
katastrofen på Noas tid. Därför förmanar
Jesus sina lärjungar att vaka, vänta och
vara beredda vid hans ankomst. Någon
”tidtabell” för sluttiden får lärjungarna
däremot inte. Den här tidsåldern kommer att ta slut, då människorna minst
av allt väntar det. ”Himmel och jord skall
förgå, men mina ord skall aldrig förgå,”
säger Herren (Matt. 24:35).
Att vara redo inför Kristi dag, det
innebär, att vi i oss själva blir till ingenting, men att Kristus blir allt för oss. Att
vara beredd, det betyder, att Kristus får
ta hand om oss, så att vårt liv blir fördolt med Kristus i Gud. Om detta skriver
aposteln Paulus. (Jfr Kol. 3:3; Gal.2:20.)
Den kristna tron håller fast vid
att världsförloppet är i Guds hand, att
ingenting är utanför Guds kontroll. Gud
kommer att föra sitt rike till seger den
dag, då vår korsfäste Frälsare, som har
dött för oss alla, kommer tillbaka som
den segerrike Konungen i Guds rike. (Jfr
Fil. 2:9-11.)
Kerstin Ullerstad

En tid av omställning
Tonårsarbetet har hunnit börja träffas på plats i kyrkan och samtidigt erbjuda
de som varit med via länk att fortsätta vara med via länk. Hela arbetet har fått en
mer hemgruppsliknande karaktär eftersom vi inte har öppet för allmänheten genom
nattcafé. Detta ger plats för de lite mer personliga samtalen och de frågor som man
inte är lika bekväm att ta i en stor grupp eller ett ungdomsmöte.
Precis nu har de nya restriktionerna kommit och vi har återigen börjat träffas
enbart digitalt. Detta är såklart säkrast men det kommer med vissa svårigheter
också. Det är lättare att hålla fokus när vi sitter i en grupp än när man har en skärm
framför sig, det är lättare att sjunga och be i grupp än när man sitter framför en
skärm.
MEN!
Det är inte omöjligt att be
tillsammans, sjunga tillsammans
och ha gemenskap digitalt.
Vi ber för en snar framtid där
vi får träffas igen, bjuda med vänner till kyrkan igen, dela gemenskap igen och söka Gud och be till
Jesus igen. Den tiden hoppas och
tror vi kommer snart.
Vid pennan, Erik Lindberg.
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Kampanjen är ett samarbete mellan Heart of Evangelism och lokala kyrkor i Mälardalen.
Vill du hjälpa till? Det behövs volontärer redan nu för alla arbetsgrupper. Vad
passar för just dig?
Förbön, bidra ekonomiskt, jobba med bönevakt, marknadsföring & PR, Evangelisation, musik, barnmöten, teknik, värdtjänst, servering, inreda, städning, eller
uppföljningsaktiviteter.
Kontakta kontaktpersonen i vår församling vilket är Joel Backman eller skicka mail
till info@det-finns-hopp.se Representanter i styrgruppen är Suzan Östman Bäckman och Joel Backman

DET FINNS HOPP KAMPANJEN
med Sebastian Stakset –
framflyttad till 28 – 30 januari 2022
Stiga sports arena, Eskilstuna

Höstglöd
I år arrangerades Höstglöd på internet och sändes från Elimkyrkans lokaler 21 –
25 oktober. Det blev en hem-ferens – ett underbart kreativt nytt ord för mig.
Proffsigt arrangerat med många talare, samtal mellan olika församlingsmedlemmar och våra pastorer Joel Backman och Erik Lindberg. Ett gediget utbud med
en visning varje kväll – onsdag, torsdag, fredag och lördag samt söndag förmiddag.
På kvällarna var det också barnens Höstglöd, dessa kan ni också uppleva igen från
Höstglöds hemsida eller Elimkyrkans Youtube kanal.
Nu kan du se sändningarna från alla tillfällena i sin helhet igen, eller för första
gången, från höstglödskonferensen på Elims Facebook sida.
Talarna var Richard Lundgren, Josefin Lennartsson, Sofia Munoz, Lennart Torebring och Helen Friberg. Frikostigt med tillfällen för förbön och chans att dela med sig.
Min egen reflektion på årets Höstglöd är att jag var mycket glad över att Höstglöd arrangerades och den gav ett mycket proffsigt intryck. Sen är vi mycket välsignade med våra egna pastorers predikningar.
Fantastiskt utbud, med sång, samtal och förbön.
Fantastisk att Höstglöd arrangerades 2020!
TACK till er alla som gjorde denna hem-ferens möjligt!
Höstglöds hemsida – www.hostglodskonferensen.se
Suzan Östman Bäckman

Musik i juletid

Julen är en tid som oftast präglas av mycket gemenskap i olika former. Jag
tror de flesta har minnen av olika former av jul-kalasande, det kan vara i familjen, släkten, vänner, kyrkan eller i någon förening. I Elimkyrkan har vi ju också
dessa traditioner, och inte minst har vi församlingens julbord som brukar vara en
kalas-höjdpunkt för många. Vid dessa jul-kalas brukar musik nästan alltid höra
till! Glada sånger om julen och mycket skratt, barn som springer och busar under
bords-dukarna. För mig, är det jul-kalas. Att få ha också den typen av gemenskap
och glädjas med sina syskon i Herren, är verkligen ett privilegium.
I år blir det annorlunda. Och jag liksom många andra, känner säkert att det
är något verkligt viktigt som saknas. Därför har jag gjort ett litet video-klipp med
julsånger som vi kan sjunga tillsammans, som du kan låsa upp med en QR kod här
bredvid. Be någon om hjälp om du inte vet hur
det fungerar! Om du får stora problem med
koden, så maila erik@elimkyrkan.com så kan
du få en annan väg till klippet.
Klippet är gjort så att det finns möjlighet
för dig att tillsammans med mig tända ett
adventsljus, och också ta fram något julfika,
pepparkaka och glögg kanske? Mellan sngerna
kan du pausa lite och julmysa. Texterna finns i
klippet så du kan sjunga med!
/Anna

Foto: Tomas Petersson
Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Jesaja 9:12

Här finns lite att pyssla med!
Det är ett ord-kul där det gäller att hitta orden som står i listan. De finns nånstans i den stora rutan! Ringa in dem!
Sedan är det ett läs-bingo! När du har läst 10 min på en tisdag, kryssar du av
den rutan osv. För att en ruta ska få kryssas ska man ha läst 10 min på det sätt som
rutan anger.
För båda pysslen gäller, att när du klarat ett – ta ett kort på det och skicka till
erik@elimkyrkan.com. Ange namn och adress så får du ett pris på posten!

Min barndoms Jular
Följ med mig till min barndoms Jultradition, till Vennersdal, ett soldattorp i
Småland, i Hälleberga, utanför Orrefors. Vi flyttar tillbaka tidsperioden till mitten
av 1950-talet till ungefär 1970. Min morfar ägde ett soldattorp bestående av ett rum
med eldstad och en liten kammare. Det fanns ingen hall, man kom rakt in i köket
som var en mycket smal gång med järnspis, husets värmekälla. Där gången slutade
fanns en dörr till en kallvind, och trappan upp användes som skafferi. Ingen elektricitet, inget indraget vatten. Brunn med iskallt vatten som frös till is om natten, men
vi hade plåthink som tur var. Utedass med två sitthål. Här bodde morfar ensam,
och en av mina mostrar i ett hus längre bort.
Min mor hade nio syskon, fyra av dem fanns nära. Vi firade alltid Julen tillsammans i detta torp, under hela min uppväxt. Alla kom, och hur vi fick plats förstår
jag inte. Vi formligen satt på varandra under minst tre dagar. Min mor och närmaste systrarna med sina män, någon familj med många barn och alla med minst ett.
Mostrarna trängdes i den smala hallen/köket och gjorde all julmat på järnspisen.
Kokade skinkan, dopp i grytan, revben, jansons frestelse, lutfisk, prinskorv, köttbullar, inlagd sill i mängd, ägg, gröt och hembakat bröd. Allt var hemlagat på plats!
Halvfabrikat fanns inte. Det kändes som 30 grader varmt, alla fönster immade igen.
Morfar satt mitt i allt och slog med käppen när vi ungar sprang runt på den lilla yta
som fanns. Och mitt på julaftons dag gick vi ut och högg en julgran. Skogen var ju
helt inpå huset… Så kläddes den, och när vi åt julmaten tände vi ljusen i granen.
Levande ljus! Överallt levande ljus, varmt, ombonat, doften av mat, glada miner
och mycket skratt och prat. Kusiner som inte sett varandra på ett tag och vuxna
som delade livet.
Jag älskade dessa Jular! De ger mig fortfarande glädje när jag tänker på dem,
dessa helger berör mitt innersta på ett sätt. Här fanns gemenskapen, familjen,
glädjen, förväntningar, omsorgen om oss barn, alla kusinerna. Hos min moster
som bodde i närheten drog man med tiden in elektricitet. Så när TV kom, och Kalle
Ankas Jul började sändas på 1960-talet, så utökades traditionen för oss barn. En
annan viktig tradition var morbror Börje som alltid gick ut och skulle köpa tidningen
(mitt i skogen?) och jag som aldrig fattade något. Jag tyckte synd om Börje som
alltid missade den snälla tomten som kom sakta från skogen och lyste i alla fönster
med en lykta. Mitt hjärta stannade nästan när han knackade på dörren. En enorm
lycka för alla barn när vi alla fick julklappar av den rödklädde mannen från skogen!
Och efter all mat, klappar och gröt, så skulle vi sova, vuxna och kusiner skavfötters
i utdragssoffor av äldre modell! I princip alla sov över två nätter!

I min barndoms Jul ingick Gud på ett särskilt sätt. En del skulle säga att det var
bara tradition… Men i den traditionen fick jag mina första upplevelser av helighet
och storslagenhet, känslan av något större. Traditionen berättade något. Juldagen
började alltid med Julotta i Hälleberga kyrka. För det mesta gick vi, det var några
kilometer, någon gång hämtades vi med häst och släde! Kallt ute, oftast meterhögt
med snö. Fullsatt varm kyrka, med så mycket ljus som jag aldrig sett! Och fast jag
inte förstod vad prästen sa, så talade det till min inre längtan. Med tiden fick jag
veta att prästen på den tiden, som hette Broddmar, hade konfirmerat mor, och även
var hennes vigselpräst. Och när jag var på besök i tiden för min konfirmation, så
var han kvar som vikariepräst, och jag fick ett mycket fint samtal med honom. Som
familj gick vi aldrig i kyrkan annars, men Julottan var mycket speciell! Sammantaget
är min barndoms Jular kanske de vackraste minnen jag har från uppväxttiden. Och
på ett sätt en inledning, en introduktion, till en egen längtan efter den gåva Gud
gav.
Teckningen av morfars torp gjorde jag som 30-åring på plats.
Ett barndomsminne.
BG Backman

Vårt sista julminne från Rumänien
Året var 1984. Det var kallt minus 26 grader och en meter snö.
En rumänsk och kanske inte bara rumänsk jultradition är att natten mellan julafton och juldagen går man hem till varandra och sjunger julsånger utanför fönstret.
Det kallas för ”la colindat”. Man brukar bli inbjuden för att värma sig och få lite gott
och sött i sig.
År 1984 gick vi till ”la colindat” med kören från vår församling. Den natten är
mycket folk i rörelse ute på gatorna.
Vi var i ett stort bostadsområde med höga hus när vi hörde en blåsorkester
spela” O stilla natt.” Hela kören skyndade sig dit. Det var en av pingstkyrkornas
blåsorkester som spelade.
Vi stod framför dem och sjöng. Det var magnifikt. Vi säger fortfarande att den
bästa konsertsalen är bar himmel, 26 minusgrader och en meter snö.
Medan vi sjöng och ackompanjerades av blåsorkestern kom hundratals människor på balkongerna ide höga husen. Några sjöng och alla applåderade. Klockan var
nästan 4 på morgonen.
Juldag och annandag jul är det julfirande.
I kyrkan är det gudstjänst både på förmiddag och eftermiddag. Då medverkar
alla körer, ungdomar och barn. Familjer träffas hemma hos varandra. Tomten kommer på juldagen.
Vad äter man? Julkorv som vi i Sverige har döpt till Dobondis korv. Kåldolmar
med surkål är ett måste. Olika sorters sallader, syltor och stekt kött. Man börjar med
förrätt sedan är det soppa sedan varmrätten sedan kåldolmarna sedan desserten.
Många kakor. Julgran har vi också.

Gud jul från oss
Rodica och Ferry Dobondi

Jul i Ukraina
Den är inte som i väst, eller?
Svaret är att man fram till 2017 tillämpade den Julianska kalendern, då man
firade Jul, den 7 Januari
Från 2017 så införde man också den protestantiska julen där den 25 december
är en nationell helgdag
Ett barn undrade; är Jesus född två gånger nu?
Nyårsafton är den stora helgen då man tar in julgranen dekorerar den och
Farbror Frost kommer och lämnar presenter. Farbror Frost har sitt ursprung i slavisk
mytologi.
En julsång som är komponerad av den Ukrainske Mykola Leontovych med
text av Peter J. Wilhousky och som heter ”Schedryk” har spritts vida omkring. På
Engelska heter den ”Carol of the Bells.”
På Svenska ”Hör, klockors sång.” Julen är här, alltid så kär, gläd er och sjung,
Ding, dång, ding, dång ...
Vad äter man då.
Enligt ortodox tradition så skall det finnas tolv rätter på bordet.
Detta kan nog variera beroende på olika omständigheter.
Soppan Borsch, rödbets soppa med tillbehöret pampushki, små bröd som man
doppar i vitöksolja, hör dock till bordet, samt mycket kallskuret kött, aladober,mm.
Man dricker kompot, hemgjord saft. Ukrainare tycker om att sjunga och förstås
finns ”Shedryk med, vid dessa helger.”
”Julen är här, alltid så kär, gläd er och sjung, Ding,dång,ding,dång,,,,”

QR koden till sången
”Schedryk”
God jul
och ett gott nytt år
Boas och Mirjam Adolphi

E

n hälsning från arabisktalande gruppen

Hej Elimkyrkan!

Vi hoppas att ni alla är vid gott mod i dessa tider. Vi vill bara säga att vi uppskattar
er som våran moderkyrka och vi är så tacksamma för de böner ni ber för oss i VOIS
Norrköping. Den här pandemin har fått oss alla att tänka om och tvingat oss alla att
anpassa oss snabbt till den rådande situation. Det är kul att se hur ni i Elimkyrkan
har växlat om till det digitala så kvickt, allt för att så många som möjligt ska få höra
Guds ord och budskapet om Jesus.
I VOIS så har vi fått vara med om 4 dop (mitt under en pandemi) våra ledare
växer i kärlek till Gud, varandra och församlingen. Vi ser hur Gud har haft sin hand
över oss som kyrka och vi är oerhört tacksamma för hans nåd. Gud bär oss och vi
ser tydligt att även om allt annat skakar runtomkring så fortsätter Jesus att bygga sin
kyrka.
Vi vill önska er alla en välsignad december och vi ber att Gud får ge er styrka,
visdom och glädje mitt i dessa tider. Fortsätt gärna med att be för VOIS, vår stad
Norrköping och för oss som pastorer.
Allt gott och Guds välsignelse till er!
/ Hemen & Irena
QR koden till Irenas hälsning

Program December 2020 – Februari 2021
Webb: Gudstjänster och Mirakelonsdag:www.elimkyrkan.com
https://www.facebook.com/elimeskilstuna; You Tube - elimkyrkan Eskilstuna
Vardagsandakt måndag-fredag, på webbsidan: htpps://www.elimkyrkan.com
Bibelstudium på arabiska torsdagar kl 18.00 när kyrkan öppnas för samlingar igen.
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Ons kl 19.00		
3
Tor kl 18.30		
6
Sön kl 11.00 		
				
				
kl 18.30		
9
Ons kl 19.00		

Bibelseminarium 				
Grupp 3
Extra församlingsråd
Gudstjänst. Erik Lindberg. 			
Grupp 3		
Musik: Gospel Anna Backman Bister
Insamling till Det finns Hopp kampanjen
Bönevandring Stiga Arena 			
Mirakelonsdag				
Grupp 3

10

Församlingsråd och Styrelse

Tor

kl 18.30		

13
Sön kl 11.00		
Gudstjänst. Joel Backman 			
Grupp 3
				Musik: Erik Lindberg/Antonio Campos
				m fl Luciatåg 					
16
Ons kl 19.00		
Mirakelonsdag
			
Grupp 4
20
Sön kl 11.00		
Gudstjänst. Joel Backman 			
Grupp 4
				
Musik: Internationell julmusik 		
				Barbro Hedlund/Anders Eklund
			
Missionsinsamling. Nattvard (Ferri D).
25
Fre
kl 11.00		
JULDAGEN Gudstjänst. Joel Backman
Grupp 4
				
Musik: Musikrådet 		
kl 18.00		
Julens timma med julens sånger
				Medverkande: Daniel Viklund frälsningsarmén
				tillsammans med Elimkyrkan och
				Kjula baptisförsamling
31
Tor kl 17.00		
NYÅRSAFTON
				
Nyårsbön. Maria Hedlund
Grupp 9
				
Musik: Anna Backman Bister

JANUARI

3
Sön
kl 11.00		
Gudstjänst. Rodica Dobondi
				Musik: Erik Lindberg
6
Onsd kl 18.00		
Trettondags bön			
10
Sön
kl 11.00
Gudstjänst. Joel Backman
				
Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp m fl
13
Ons
kl 19.00
Mirakelonsdag				
14
Tor
kl 18.00		
Församlingsråd och styrelse hos Dobondis
16
Lö
kl 19.00		
Upptaktsmöte
				”Jag gör allting nytt”

Grupp 9
Grupp 1
Grupp 1

17
Sön kl 11.00		
Upptaktsmöte. Gudstjänst. Joel Backman
Grupp 1
				Musik: Anna Backman Bister
				Nattvard (Maria P)
20
Ons
kl 19.00		Mirakelonsdag				Grupp 2
24
Sön
kl 11.00		
Gudstjänst. Erik Lindberg 			
				Musik: Anders Eklund

27

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag				

31
Sön
kl 11.00		
Gudstjänst. Joel Backman
				Musik: Sofia Clewemar
				Missionsinsamling
				Församlingsmöte

		

Grupp 2

		
Grupp 2
Grupp 2

FEBRUARI

3
Ons
kl 19.00		Bibelseminarium 				Grupp 3
7
Sön
kl 11.00
Gudstjänst. Maria Öhrvall
				Musik: Erik Lindberg
10
Ons
kl 19.00		Mirakelonsdag				Grupp 3
11
Tor
kl 18.30		
Församlingsråd och styrelse			
Grupp 3
14
Sön
kl 11.00		
Gudstjänst. Morgan Carlsson 		
Grupp 3
				
om kyrkan är öppen annars Joel Backman
				Musik: Sofia Clewemar
17
Ons
kl 19.00
Mirakelonsdag				
Grupp 4
21
Sön
kl 11.00		
Gudstjänst. Joel Backman 			
Grupp 4
				
Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp 		
				Församlingsmöte 			
24
Ons
kl 19.00		
Mirakelonsdag 				
Grupp 4
28
Sön
kl 11.00		
Gudstjänst. Erik Lindberg 			
Grupp 4
				
Musik: Anna Backman Bister.
				Missionsinsamling. Nattvard (Joel B).

MARS

6
Lör
kl 15.00		
Församlingens årsmöte			
7
Sön
kl 11:00		
Årsmötesgudstjänst 			
				Joel Backman m fl

			

					

Församlingens pg: 169975-0
Swish:123-1758689

		
		
		

Grupp 5
Grupp 5

Kontakt med Elimkyrkan utges av
Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna
Ansvarig utgivare
Tomas Petersson
076 1131737
tomas.tp.petersson@gmail.com

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

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 september 10 november

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

Elimkyrkan

En del av Equmeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
exp@elimkyrkan.com

Rodica Dobondi
Ordförande
076-0843497
rodicadobondi2@gmail.com

Församlingens pg: 169975-0
Swish:123-1758689

Maher Zakeria
Pastor, arabisktalande
073- 540 18 02
swed-maryo@hotmail.com

Skolkyrkan

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

Erik Lindberg
Pastor, musik & ungdom
076-846 22 10
erik@elimkyrkan.com

Sjukhuskyrkan

pg: 674515-2
Swish: 1236034755
Carina Thörn Diakon

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

https://www.elimkyrkan.com

