Foto Boas Adolphi

Kyrkan är en missionsstation.

Församlingen är inte en organisation utan mål och mening. Tvärtom
har den fått tydliga instruktioner utav dess grundare om hur den ska
verka och vad som är dess syfte. Vi kan läsa några rader om vad
Jesus gav oss för uppdrag i samband med sin himmelsfärd:
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er
alla dagar till tidens slut." Matteusevangeliet 28:18-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är vårt största syfte.
Det är inte vårt enda syfte, men det är absolut det mest centrala. Du
och jag ska nå människor med det glada budskapet, evangelium,
om Jesus. Vi ska arbeta för att människor ska ta emot Jesus, låta
döpa sig och växa in i ett aktivt lärjungaskap. För att klara det behöver vi göra det Jesus först sade åt sina lärjungar att göra – gå därför
ut.
Du och jag har ett ansvar att se till att vår röst som församling och
det budskap vi står för inte bara hörs innanför våra egna väggar,
utan att det når ut till människorna på andra sidan. Här har du och
jag en oerhörd hjälp utav den teknik som idag finns tillgänglig med
livestreamade Gudstjänster, Podcasts etc. Vi kan med dessa medel
lätt ta oss ut till nya människor som tidigare inte har hört om Jesus.

Ytterst vet vi dock att kraften till att göra detta uppdrag finns att
hämta hos vår Herre själv. Det är ju trots allt med den deklarationen
som Jesus startar sin missionsbefallning: ”Åt mig har getts all makt i
himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!”.
Låt oss ta uppdraget på allvar denna höst och se till att Elimkyrkan
blir den missionsstation som Gud har tänkt att vi ska
vara. Tillsammans och med Guds kraft och stöd kan
vi göra det. Vi kan nå ut med evangeliet om Jesus!
Och se, Jesus är med oss alla dagar till tidens slut.
Joel Backman
Pastor och föreståndare
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Om Skaparen.
”Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det
osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är
skapat genom honom och till honom.” Kol. 1:16. (Folkbibeln).
Sedan aposteln Paulus i det föregående har talat om Jesus Kristus
som Frälsaren, tillägger han det citerade ordet om Kristus som skapelsens förutsättning. Därmed bekänner han, att Frälsaren har en absolut
ojämförlig ställning inte bara i Kyrkan utan i hela universum.
Bibeln är, från början till slut, mycket tydlig med att det bara finns en
enda allsmäktig Skapare och en enda skapelse. Enligt Nya Testamentet uppenbarar sig Guds skaparmakt i Kristus, Ordet, som i begynnelsen var hos Gud, och som allt har blivit till genom, såsom evangelisten
säger i Joh. 1:1-3. Paulus betonar i versen ovan, att allt är skapat i
Kristus och nämner först ”himlen och jorden” med allusion (= anspelning red. anm.) på skapelseberättelsen i 1 Mos. 1, där uttrycket
”himmel och jord” står för hela universum. ”Det synliga och det osynliga” lägger Paulus till, för att ingen ska tro, att det existerar några
oskapade, eviga väsen. I Kolosse fanns det nämligen en tendens att
vörda vissa högre änglaväsen (Kol. 2:18). Paulus klargör därför, att
sådana varelser inte ska dyrkas, då de är skapade och inte gudomliga
utan underställda Kristus. Samma budskap möter också i Hebr. 2:8:
”Allt har du lagt under hans fötter.” Jfr 1 Kor. 15:27; Ps. 8:7.
Inom den samtida judendomen räknade man med fem olika kategorier
av högre väsen. Paulus nämner här fyra av dem utan att bry sig om
någon särskild rangordning. En annan liknande uppräkning finns i Ef.
1:21. Budskapet är, att alla osynliga väsen, vilka de än må vara, är
underordnade Kristus. Det gäller också de makter som spelade en
dunkel roll i världshistoriens största ögonblick, Kristi död på Golgata,
där ett skenbart nederlag i verkligheten blev Frälsarens seger över de
makter som ville förinta Honom. Jfr 1 Kor. 2:8.
För att uttrycka Kristi centrala ställning i skapelsen använder Paulus
inte mindre än tre prepositioner. Världen är skapad i Honom, genom
Honom och till Honom, som är den osynlige Gudens avbild, som enSida 3

sam kan motivera skapelsens existens. Han är hela skapelsens mål,
som allt är inriktat på. Till och med Lagen (Torah) har sitt mål i Kristus
enligt Rom. 10:4. Utan Kristus skulle världen aldrig ha blivit till. Utan
relation till Kristus kan ingenting existera. Hela universum är beroende
av Kristus och hör oskiljaktigt samman med Honom. Det är för Frälsarens skull som världen fortfarande existerar.
Om Kristi roll i skapelseverket och höga ställning vid Faderns sida vittnar också följande ord av S:t Paulus: ”Så har vi bara en Gud, Fadern,
från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är,” 1 Kor. 8:6.
Kerstin Ullerstad

Välkommen till Höstglödskonferensen helgen 29-31 oktober
Höstglöd arrangeras i år på plats i Elimkyrkan eftersom restriktionerna
har lättat och möjliggjort det för oss att kunna samlas. Konferensen är
för alla åldrar och sker i bred ekumenisk samverkan med andra församlingar i Eskilstuna.

I dagarna tre har vi gemenskap för att lovsjunga och be tillsammans
samt lyssna på bra förkunnelser från några av de bästa. Det blir lovsångskonsert, stor ekumenisk blåsensemble och kör samt mycket annat är planerat. Utöver det här har vi också barnaktiviteter, kvällsmöten
och nattmöten samt gudstjänst på söndagen så klart.
Planera in för en helg med församlingen den 29-31 oktober i Elimkyrkan!
Se mer info på annan plats i detta nummer!
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”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen,
låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger,
all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi
har framför oss.” Heb: 12:1
”Alla-helgona-helgen” som det kanske ibland kallas lite slarvigt, är något som
på senare år fått ökad betydelse i Sverige, inte minst bland unga, vilket syns
på ökad utsmyckning på gravplatser. Dagen firas den lördag som infaller mellan 31/10 och 6/11. I Sverige firas högtiden genom att tända ljus på gravarna,
en tradition som etablerades först efter andra världskriget. Temat i högtiden
är universellt: döden och minnet av de döda. Historiskt sett har det funnits
flera ritualer vid denna tid, också kopplat till temat skörd. I bondesamhället
markerade Alla helgons dag slutet på sommarhalvåret och början på vintern.
Katolska kyrkan har sedan medeltiden firat helgon som saknar egna dagar i
almanackan just på Alla helgons dag. Dagen efter firade man sedan alla själars dag, för döda familjemedlemmar, och dagen innan firades All Hallows
Eve, som lett till ordet Halloween. Under Sveriges katolska medeltid stöter vi
första gången på Allhelgonadagen i Vallentunakalendariet 1198. Den räknades då till andra klassens helger, och kom i betydelse närmast efter jul, påsk
och pingst. I Sverige behölls Allhelgonadagen som helg även efter reformationen på 1500-talet, fast helgonkult inte ansågs förenlig med den protestantiska och lutherska trosuppfattningen. Men Alla själars dag avskaffades. Seden att tända ljus på gravarna växte fram mot slutet av 1800-talet, och då
tändes framförallt ljus vid barns gravar. Fram till 1940-talet tändes ljus på gravar i Sverige framförallt i samband med julen. Alla helgons dag avskaffades
som helgdag på 1700-talet men återinfördes
1953 (Referenser på historiken är hämtat från
Nordiska museet).
Vi brukar som familj gå till minneslunden vid S:t
Eskils kyrkogård och tända ljus, eftersom vi har
långt till de gravar vi skulle vilja besöka. Det slår
mig då alltid att det är många unga som vandrar
där i tysthet, coola hiphop-killar som i tysthet
sitter vid ett ljus med tårar på kinderna. Jag ville
ta reda på hur några av våra församlingsmedlemmar upplever denna högtid.
Martti Bohlin säger att han har minnen av att
tända ljus vid gravar ända sedan han var liten.
Men något som han verkligen förknippar med
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Alla helgons helgen är vad det inneburit för livet som körsångare! Kören är
ofta ryggraden i gudstjänster vid större högtider, så också denna högtid.
Martti har sjungit i fyra körer parallellt, så mycket sjungande har det blivit!
Han säger att för några år sedan var det då striktare med klädsel vid en sådan högtid, men att han upplever att det har lättat upp. Fast när man sjunger i
en kör där man har kåpor, så spelar det ju ingen roll! Jag trodde att seden att
ta med barnen till kyrkogården var något nytt, men Martti berättar att det
gjorde han och Eivor när deras barn var små. Då gick de ofta på kvällen, för
att det var fint att se alla ljusen i mörkret. Men nu, när de inte har små barn
att gå med, säger han, att med ålderns rätt går de hellre tidigare på dagen!
Johanna Lindberg säger, när jag frågar henne, att de har en tradition att ta
med sina barn upp till minneslunden vid Husby-Rekarne kyrka. Där tänder de
ljus och samtalar om himlen och personer de känner som är i himlen.
Vad har Bibeln då att säga om denna högtid? Jo, att vi ska tänka på dem
som gått före, ”denna sky av vittnen” och ta dem som exempel för att orka
kämpa trons goda kamp själva! När Martti talade om att se ljusen i mörkret
med barnen, tänkte jag också på att Bibeln talar om att ljuset har övervunnit
mörkret, något du kan tänka på när du ser alla ljusen på kyrkogården. Det
krävs bara ett enda litet ljus för att lysa upp ett stort mörker.

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte
övervunnit det.” Joh 1:5
Anna Backman Bister
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Hälsning från ungdomarna.
Nu har hösten börjat och träffarna på fredagskvällarna i Elimkyrkan
likaså. Restriktionernas lättande kom i rätt tid för att vi skulle kunna ta
upp verksamheten utan vidare bekymmer och starten har varit mycket
uppskattad. Cornelia som har börjat teamträningsskolan lägger en del
av sin tid till fredagskvällarna och några nya personer som började
delta i somras har fortsatt att besöka fredagarna och blivit en del i ungdomarnas gemenskap.

Nu i helgen var ungdomarna ute tillsammans med bussmissionen och
evangeliserade med bullar, kaffe och böner på Fristadstorget. Detta
gav mycket till ungdomarna som blev inspirerade att göra fler satsningar för att nå ut med budskapet om Jesus utanför kyrkans väggar.
Förhoppningsvis kan detta engagemang leda till en enad satsning
med fler ungdomsgrupper i Eskilstuna. En av ungdomarna sa något
som fångade min, Eriks, uppmärksamhet. ”Jag kände liksom att jag
ville stanna kvar på torget längre när dom andra ungdomarna åkte
hem. Sådär på stan var ju jag för några år sen, vilsen.” Tänk vilket sätt
för ungdomarna att både betjäna, inge hopp och växa i sin tro när de
kan dela den vidare med andra.
Med stor förväntan på vad hösten kommer med så tackar vi Jesus för
ungdomarnas hjärta.
Vid pennan Erik Lindberg

Inbjudan till höstläger!
4-6 november åker Elim Ung ut till Lärsätergården för ett tre-dagars höstläger tillsammans
med ungdomar från Centrumkyrkan i Kungsör!
Häng med du också! Mer info kommer finnas
inom kort!

För anmälan & info kontakta:
Anna.backman-bister@gmail.com
0763191739
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Program oktober – november 2021
Webb: Gudstjänster och Mirakelonsdag: https://www.elimkyrkan.com
https://www.facebook.com/elimeskilstuna; You Tube – elimkyrkan Eskilstuna

Vardagsandakt måndag-fredag, på webbsidan:
https://www.elimkyrkan.com

Stickcafè onsdagar udda veckor kl 15.00

Oktober
1

Fre

kl 19.00

Ungdomssamling

3

Sön

kl 11.00

Gudstjänst Joel Backman.
Grupp 2
Musik: Ingela Karp / Barbro Hedlund / Mona Nordberg

6

Ons

kl 19.00

Bibelseminarium

7

Tors

kl 14.00

RPG 65+ Gudstjänst i Pingstkyrkan
”Mitt hjärtas sång” med AnnaMaria Rose.

kl 18.30

Styrelse och församlingsråd

10 Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Grupp 3
Musik: Anna Backman Bister. Nattvard. (Joel B)

13 Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

14 Tor

kl 19-20

Samling för Hemgruppsledare

15 Fre

kl 19.00

Ungdomssamling

17

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Erik Lindberg.
Grupp 3
Musik: Sofia Clewemar. Församlingsmöte.

20

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

21

Tor

kl 18.30

Samling för Omsorgsguppledare

22

Fre

kl 19.00

Ungdomssamling

24

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Grupp 4
Musik: Boas Adolphi / Karl-Erik Magnusson
Insamling till missionen

27

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag
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Grupp 3

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 4

28

Tor

kl 14.00

RPG i St Eskilskyrkan. ”Farmor berättar” med
Ruth Hasselgren

HÖSTGLÖD OBS! Alla grupper tjänstgör någon gång
under helgen!
29 – 31
29

Fre

kl 19.00

Linda Alexandersson
Grupp 1
Musik: Erik Lindberg och ungdomarna servering

30

Lör

kl 10.00

Bön för ”Det finns hopp”

Grupp 5

kl 13.00

Seminarium med Lars Gunther,
därefter servering

Grupp 6, 7

kl 15.00

Gudstjänst med Lars Gunther

Grupp 6, 7

kl 19.00

Gudstjänst med Joakim Lundqvist
Grupp 2, 4
Musik: Anna Backman Bister, Sofia Clewemar m fl
därefter servering

kl 11.00

Avslutningsgudstjänst. Daniel Viklund
Grupp 3, 5
Musik: Hemmabrass och körsång, servering

31

Sön

November
3

Ons

kl 19.00

4—6

Bibelseminarium

Grupp 5

Läger på Lärsäter för ungdomarna

6

Lör

kl 11.00

ALLA HELGONS DAG. Minnesgudstjänst. Grupp 5
Joel Backman. Musik: Monica Johansson Eklund och
Anders Eklund

7

Sön

kl 18.00

Musikkväll med ungdomarna

Grupp 5

10

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

Grupp 5

11

Tor

kl 14.00

RPG i Pingstkyrkan. ”Elvis i våra hjärtan” med Bernt
Nordström och Stig Andersson

kl 18.30

Styrelse och församlingsråd

12

Fre

kl 19.00

Ungdomssamling

14

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Erik Lindberg.
Musik: Damkör Nattvard. (Stefan B)

Grupp 5

17

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 6

19

Fre

kl 19.00

Ungdomssamling
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21

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Erik Lindberg. Församlingsmöte

Grupp 6

24

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 6

26

Fre

kl 19.00

Ungdomssamling

28

Sön

kl 11.00

1:a ADVENT Gudstjänst. Joel Backman. Grupp 6
Musik: Brass och körsång. Missionsinsamling

Höstglöds talare
Linda Alexandersson – pastor Equmeniakyrkan i Arvika, författare med en diger bokproduktion på runt 20 titlar och är bland annat känd för boken Bibeln på 48 sidor samt
Vägen, sanningen och livet ut, en grundkurs i kristen tro. Linda vill skriva om Bibeln och
tro på ett lättillgängligt sätt, det ska vara roligt och spännande att läsa.
Lars Gunther – teolog, pastor Equmeniakyrkan Hestra och bloggare bland annat med
inriktning på frågor om vetenskap och kristen tro.

Joakim Lundqvist – förste pastor Livets Ord i Uppsala med fokus på församlingens internationella arbete och grundaren av den kristna skolorganisationen Ny Generation.
Daniel Viklund – kapten Frälsningsarmén Strängnäs-Eskilstuna.
Mattias Gustafsson – pastor Fristadskyrkan Eskilstuna och Sjukhuskyrkan.

Vill du vara med och sjunga under Höstglödskonferensen?
Varmt välkommen att vara med i den ekumeniska kören som kommer att sjunga
under höstglöd!
Vi övar torsdag 7, 14 och 21 oktober kl.19.00 i Elimkyrkan! Vi sjunger lördag kväll
30/10 och söndag fm 31/10.

Alla varmt välkomna hälsar Anna Backman Bister och Sofia Clewemar! Anmälan
och frågor till anna.backmanbister@gmail.com
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Vi tänder ett ljus och minns de som gått före oss, på livets väg har de
gått,
och nu i frid de vila i himmelsk tid
utan strid,
blott en dag ska vi med nå vårat
mål på andra sidan stranden
där vi igen kan hålla våra nära och
kära i handen,
sitta tillsammans igen vid andra sidan stranden
där ljuset aldrig slocknar och Herrens famn tar vid.
Susanne Björkskog
Foto Tomas Petersson

Preliminärt program Höstglöd
Fredag
Bön och lovsångskväll kl.19 – 21 med Linda Alexandersson, samling för barnen med
bibelbingo och pyssel under ledning av Annika Andersson Pingstkyrkan. Ekumeniskt
ungdomsmöte.

Lördag
kl 10 Bön för ”Det finns hopp” - Mattias Gustafsson.
kl 13 och 15 Seminarium resp gudstjänst med Lars Gunther.
kl 19 Gudstjänst med Joakim Lundqvist, följt av Nattcafé. Filmvisning för de mindre
barnen.
Söndag
kl 11 Gudstjänst. Daniel Viklund, Hemmabrass, ekumenisk kör.
Mer information hittar du på Höstglöd konferens egen hemsida https://
www.hostglodskonferensen.se/
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Söndagsskolan hösten 2021
Hej!
Mitt namn är James Bond och jag
arbetar som bonde. Jag åker runt
i världen med mina djur och nu vill
Foto Tuva-Lisa Landberg
jag få flytta in hos er på söndagsskolan ett tag! Det är ett hårt jobb
att vara bonde men min bondgård är mycket speciell. Här bor det bara
djur som du kan läsa om i min favoritbok! Här finns allt från lejon till får,
och dom har allihop spännande saker att berätta.
Vilken bok det är? Det får du se om du kommer på söndagsskolan!
Jag hoppas vi ses!

Ekonomi
Vår duktiga kassör har förhandlat med banken och dels fått ner den avgift vi betalar för varje gång någon swishar en slant till oss, med 50 öre,
dels öppnat ett bankgirokonto för församlingen, allt för samma årsavgift
som vi betalat hittills. Eftersom bankgiro erbjuder bättre/enklare uppföljningsmöjligheter än plusgirot uppmanar vi alla som har stående inbetalningar till plusgirot att istället göra dessa till vårt nya bankgiro som är
5720-8423. (Plusgirot kommer tillsvidare att finnas kvar.)

Kyrkoavgift
Har du funderat på att anmäla dig som givare av Kyrkoavgift? Kyrkoavgiften inkluderas i det skatteavdrag som görs på lön/pensioner etc och
kan vara ett sätt att öka sitt givande ”utan att det märks så mycket”.
Det belopp som dras fördelas mellan samfundet och den lokala församlingen. Läs mer på Skatteverket eller på Equmeniakyrkan. Anmäl
på Equmeniakyrkans hemsida före utgången av oktober månad för att
det ska gälla under nästa år.
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Glädje och tacksamhet
Efter mer än 1,5 år av restriktioner börjar vi se ljuset
i tunneln.
Med försiktighet ser vi fram emot att komma tillbaka
till det normala, till det som var innan pandemin.
Vågar vi? Hur kommer framtiden att se ut och vad är
det normala?
Alla dessa tankar och känslor efter en så lång tid med pandemi är helt
befogade. Vi är skapade att kunna tänka och känna. Det har vår skapare lagt i oss. Han är sådan och vi är skapade till hans avbild.
Att vara glad och tacksam är också grundat i känslor och tankar. I tuffa
omständigheter kan det vara svårt att vara glad och tacksam. Man vet
att man borde vara det. I Bibeln står att vi ska vara glada och vara
tacksamma. Hur gör man det när det tar emot?
Här får vi hjälp av den Helige Ande som öppnar för oss en annan verklighet än den som vi upplever just i svåra tider.
Frälsningen, Guds omsorg just nu i det som är jobbigt, möjligheten att
komma direkt till Gud genom Jesus, medvetenheten att vi är i förbund
med honom genom Jesus. Gud sviker inte sitt förbund.
Bön är också ett verktyg som hjälper oss att känna glädje och tacksamhet.
Allt Gud är, hans väsen och karaktär och hans kärlek till just mig, lägger grunden till min glädje och tacksamhet. Han som inte har svikit någon som kom till honom ärligt, med hela hjärtat, kommer inte att svika
mig heller. Det räcker långt för att vara tacksam och känna glädje. Sedan får jag räkna med att han har sin almanacka som inte alltid stämmer överens med min almanacka, men det är hans som gäller för han
är Gud.
Galaterbrevet och Psalmerna är bra ställen i Bibeln att läsa om människor som trots omständigheterna var tacksamma och kände glädje.
Paulus uppmuntrar Galaterna att alltid vara glada. Konstig nog med
tanke på att han satt i fängelse och de bad och var oroliga för honom.
Han kunde ha blivit dödad. Han borde ha varit orolig och bett om förbön. Varifrån kom hans glädje?
David var hotad till livet. Ibland kände han att Gud hade övergivit hoSida 13

nom. Han var ensam i ödemark och hotad. Samtidigt finns psalmer
skrivna av David där han kände stor tacksamhet och glädje. Han bad
Gud att skapa i honom ett rent hjärta.
Det är uppmuntrande att veta att idag är vi inte de första som brottas
med olika svårigheter i livet. Det fanns de före oss och det kommer de
efter oss. Som barn till universums skapare får vi ett helt annat perspektiv. Vi kan be om hjälp och förlita oss på det. Det gjorde de före
oss och det kommer de att göra efter oss.

Tacksamhet över att kunna be om påfyllning när min glädje och tacksamhet håller på att ta slut.
Tacksamhet över att kunna lyfta blicken och se det som är där ovan.
Med detta kommer också friden. Friden som övergår allt förstånd.
Önskar Er Guds rikliga välsignelser kära församling
Rodica Dobondi

Gören portarna höga och dörrarna vida.
Psaltaren 24:7-10

Ja så kändes det när Elimkyrkans portar äntligen öppnades, efter den
långa karantänen.
Att äntligen få träda in i vår vackra kyrka, och träffas och umgås med
varandra var underbart. Vi har visserligen haft sändningar av Gudstjänster och mirakelkvällar, på internet, där jag själv varit involverad.
Men att få träffas igen på riktigt, så att säga överträffar allt. Vi har alla
varit drabbade av pandemin och isoleringen från nära och kära. Vi är
en familj, Guds familj och vi behöver varandra. Att se pastorn predika
inför en levande publik, och inte bara en kamera var en härlig syn. När
man som jag satt vid ljudmixern och hörde psalmsång stämma upp
från bänkraderna, så var det en Lisa för själen. Man blev glad inombords.
Jag fröjdas i Herren, att vi åter kan träffas i vår vackra kyrka.
Boas Adolphi
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Kontakt med Elimkyrkan utges av
Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna

-

-

Församlingens bg: 5720–8423
Swish:123-175 86 89

-

-

https://www.elimkyrkan.com
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