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Årgång 59/60 

ELIMKYRKAN ESKILSTUNA 

 



KONTOR 
 
 
Livet är fullt av dagar. Många av dem flyger förbi, några känns som en evighet och ett fåtal 
förändrar allt. Du vet de där dagarna som man vet kommer att ändra ens livsberättelse. För 
en del kan det vara dagen man träffade sin livspartner, fick sitt drömjobb eller kanske 
dagen man blev förälder. Sen finns det även dagar som formar vårt liv på samma kraftfulla 
sätt fast i negativ riktning. Det är kanske dagen man fick ett svårt sjukdomsbesked, blev av 
med sitt arbete eller dagen då man skrev på skilsmässopappren.  
 
Världens historia är också fylld med sådana avgörande dagar. Dagar som format hela 
världens utveckling. En dag som satte hela världen i rubbning och sände oss i fel riktning 
var den dag då Adam och Eva valde bort Guds röst till förmånen för ormens. Den dagen är 
skälet till att vi idag brottas med ondskan, våld och hat. Tänk om den dagen aldrig hade 
hänt. Men nu har den hänt och vi får leva med dess konsekvenser. Varje dag.  
 
MEN! Det är inte den enda dag som påverkat vår historia. Så här i juletid behöver vi 
påminna oss om en annan dag som skedde för över 2000 år sedan. Lukas skriver om den i 
sitt evangelium. 
 

I dag har en frälsare fötts åt er i Davids 
stad, han är Messias, Herren.  
Lukasevangeliet 2:11 
  
Tänk att på samma sätt som ondska och 
hat på en enda dag forsade in som en flod i 
vår historia har även hoppet gjort det. För 
julen vittnar om att en dag för länge sedan 
föddes en frälsare, en räddare. Någon som 
skulle kunna göra upp med synden och alla 
dess konsekvenser. Vi får aldrig glömma 
att den dagen då Jesus föddes förändrade 
allt. Vi väntar nu inte längre på en räddare, 
han har redan kommit, och han har redan 
vunnit seger. 
 
Det är därför vi firar jul. Vi firar varje år den 

dag då allt 
förändrades. Den dag 
då hoppet åter tog sin 
plats hos 
mänskligheten i form 
av ett nyfött barn. Ett 
barn som skulle visa 
sig vara Messias, 
Herren.  
 
 

Joel Backman, Pastor och föreståndare  

 



KONTEXT 
Om Herrens nåd. 

”För ni känner vår Herres, Jesu Kristi, nåd, att fastän han var rik, blev han likväl 
fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.”  2 Kor. 8:9.  

I den här versen, som har en parallell i Fil. 2:6-11, sammanfattar S:t Paulus den 
urkristna församlingens kristologi, bekännelsen till Jesus Kristus.  

Att Jesus var rik syftar på hans tillvaro hos Gud före människoblivandet. Denna 
tanke på Kristi preexistens och enhet med Fadern finns på flera ställen i Nya 
Testamentet (Joh 1:1, Hebr. 1:2, Kol. 1:15). Om Kristi centrala ställning i 
skapelsen talar aposteln i Kol. 1:16: ”Allt är skapat genom honom och till honom.” 
Att Kristus är hela skapelsens förutsättning och mål betyder, att ingenting kan 
existera utan relation till honom.  Själv nämner Jesus sin tidigare existens hos 
Gud i Joh. 6:62 och i Joh. 17:5, där han ber: ”Fader, förhärliga du mig hos dig 
själv med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.”  

För vår skull har han som ägde Guds-skepnad lämnat sin plats i härligheten, blivit 
fattig och vandrat som främling på den jord, som var skapad genom honom. Jesu 
fattigdom är från början inskriven i Guds frälsningsplan, för att han genom sin död 
och sin uppståndelse skulle fullborda det verk, som han påbörjade i skapelsens 
morgon. Evangelierna skildrar Jesu fattigdom rent konkret. När Guds Ord av 
evighet föddes i Betlehem, fanns det ingen plats i härbärget (Luk.2:7). Senare 
under Jesu vandringar i Israel var det lärjungarna, som sörjde för hans uppehälle 
(Luk. 8:3). Han saknade det som är väsentligt för människan: bofastheten och 
hemmet. Jesus säger själv: ”Människosonen har ingen plats, där han kan vila sitt 
huvud” (Matt. 8:20). Hans namn ”Människosonen” antyder vem han var, han som 
var så fattig. Det var en fattigdom till det yttersta: korsdöden var en smälek, den 
yttersta skammen. En fruktansvärd vanära vilade för alltid över en korsfäst.  

Aposteln skriver, att Kristus blev fattig för vår skull, för att vi skulle bli rika. Det är 
för att ge någonting som han blev fattig. Bakgrunden är de profetiska orden i Jes. 
53. Den andliga fattigdomen är värre än den materiella. Människan har gjort sig 
fattig genom att avsäga sig Guds stora gåva för att i stället söka sitt eget. Ju 
längre människan går på den vägen, desto fattigare blir hon i ensamhet och 
meningslöshet. Därför har en Frälsare kommit för att söka upp de vilsegångna. 
Jesus Kristus avstod från sin plats i evighetens värld och kom till jorden för att 
föra oss till det eviga livet, som är den verkliga rikedomen. Detta är julens 
underbara hälsning till oss alla. 

Den som känner Guds nåd vet, att Nåden lyser allra klarast i Jesu självutgivande 
till vår frälsning. 

                                                                                                Kerstin Ullerstad  

 



HÖSTGLÖD – ekumenisk konferens i Sörmland 

Höstglöd arrangerades av ett flertal kyrkor i Eskilstuna kommun; Pingst 

Eskilstuna, Pingst Ärla, Johanneberg baptistförsamling, Fristadskyrkan och 

Elimkyrkan med bidrag från Bilda. 

Tre dagar och kvällar, 25 - 27 oktober 2019, med fullspäckat program. Initierat för 

tre år sedan av Elim församlingen. Det ekumeniska var synlig både i att 

pastorerna turades om att leda dagarna och att publiken var blandad från många 

olika församlingar. Läktaren användes vilket var en fröjd att uppleva.  

Mycket fanns att hämta från dessa dagar. För egen del så betydde Stefan 

Salmonssons föreläsning mycket. Ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Tre 

stolar användes för att 

representera livet, hjärtat och 

inflödet. In i hjärtat genom 

ögonen och öronen. Du är 

dörrvaktare över ditt eget 

hjärta och bör vara noggrann 

med vad du släpper in för det 

styr över hur du har det i ditt 

liv.  

Konferensen har sin egen hemsida www.hostglodskonferensen.se/ 

Konferensen började på fredagskvällen med en fantastisk konsert med Tobias 

Hedlunds Ensemble. Förutom härlig musik, inklusive blåsorkester, och sång 

fanns det flertalet seminarium, föreläsningar, predikningar samt många tillfällen 

för samvaro. Barnen hade sin egen Höstglöd med aktiviteter, en Tillsammans 

gudstjänst och barnmöten med Linda Lönn. 

På Elimkyrkans hemsida kan du lyssna (igen) på talarna från konferensen som 

Linda Bergling, Sara Wiklöf, Mita Näs, Stefan Salmonsson, Linda Lönn, Sven 

Almkvist. Micael Grenholm föreläste på nattmöte om vetenskapligt oförklarliga 

tillfrisknanden efter förbön. 

Det var mycket arbete med många inblandade att organisera och vara värd för 

konferensen. TACK till alla som arbetade och bidrog till en lyckad och proffsig 

konferens. 

Suzan Östman Bäckman 

http://www.hostglodskonferensen.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vintage Brass 

Blåsensemblen Vintage brass 
övar varje måndag i Elimkyrkan. 
Det började för sex år sedan när 
Hasse Axelsson blev 
uppmuntrad av sin fru att 
återuppta sitt trumpetspelande.  I 
hänsyn till sina grannar så 
frågade Hasse styrelsen om han 
kunde öva i Elimkyrkan. Tänk 
vad ett positivt beslut kan leda till 
mycket gott. Över tid ökade gruppen till en kvartett och sedan behövdes ytterligare en 
musiker på grund av tillfällig frånvaro och sedan blev de kvintett. Gemensamt har herrarna 
att de älskar musik, är pensionärer och ville träffas. Kvintetten består nu av Hasse 
Axelsson (Euphonium), Lars-Göran Birgersson (Trombon), Åke Lundin (Althorn), Kjell 
Fröberg (trumpet) och Ferri Dobondi (trumpet).  Alla har de haft eller har någon anknytning 
till en församling. När jag intervjuar så är andra trumpetaren, Kjell Fröberg, i Spanien.  

I andra konstellationer spelar några av herrarna i Ekumenisk blåsorkester och Mälarbrass. 
De har gemensamt att de mer eller mindre också sjungit i kör men nu räcker inte rösten till 
för några. Att spela blåsinstrument är att istället använda läpparna som stämband. Det 
kräver sitt med att träna muskler i läpparna och stort behov av att kunna arbeta upp ett 
stöd med andningen. Det är en färskvara säger Åke och de andra instämmer. 

Ferri är musikansvarig och tillsammans med Lars-Göran tar de fram musiken. Vintage 
brass kvintetten har över 100 musikstycken i pärmen redo att spelas, en fantastisk mix av 
en hel del Mozart, Beethoven, Vivaldi, Händel och inte att förglömma Bach som är 

blåsarmässig musik. De vill klinga så bra som 
instrumenten kan och klassisk musik är ofta skriven 
för den här besättningen. Lars-Göran har bidragit 
klassiskt, med många stycken från 1400 – 1500 talet, 
och Ferri med andliga sånger. Tillsammans arrangerar 
Ferri och Lars-Göran om stycken för att passa fem 
stämmor.  

Herrarna är samstämmiga att det är roligt med den 
lilla gruppen, där alla har sin egen stämma, vilket 
kräver att de måste anstränga sig då det krävs för 
ingen att ta stöd av och hör om de spelar sin ton rätt.   

Förutom att vi njuter av Vintage brass i Elimkyrkan så 
har kvintetten haft flera spelningar i Kloster med 
lunchmusik, Centrumkyrkan i Kungsör, Kjulabaptist 
och biblioteket i Torshälla samt för RPG. De skulle 
kunna spela mera men säger själva att de inte 
marknadsför sig. Fler borde få tillfälle att njuta av 
dessa välspelande herrar. Nästa tillfälle i Elim är första 
advent med kör och brass och sedan 4 december 
spelar Vintage brass i Centrumkyrkan Kungsör. 

Suzan Östman Bäckman 



    KONTINUITET 

DECEMBER 

1 SÖNDAG 11:00 FÖRSTA ADVENT Gudstjänst. Joel Backman.      7              

   Musik: Anna Backman Bister, Brass, sångare m.fl. 

4 ONSDAG 15:00  Stickcafé. Sista för året. 

  17:00 Barngymnastik. Sista för året.  

  19:00 Bibelseminarium. Sista för året.                              7  

8 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman.                                     7                                 
  Musik: Anna Backman Bister, Sofia Clewemar, 
  Nora.Jullunch (anmälan senast 1 dec). 

11 ONSDAG 14:30-16:00 Språkcafé.  

12 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. Luciafirande.  

13 FREDAG 18:00 Tonår + nattcafé. Sista för året.  

15 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg.                                       8
   Musik: K-E Magnusson, Erik Lindberg + ungdomar.
   Julgåva till församlingen.  

22 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman                                      8  
   Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp/Kör
   Missionsinsamling. Nattvard (Stefan B) 

25 ONSDAG 11:00 JULDAGEN. Gudstjänst. Joel Backman                 9
   Musik: Sofia Clewemar /Ingela Karp /Barbro
   Hedlund.                                        

                 Gudstjänst Bibelstudium 

 Svenska             Söndagar kl 11:00  

 Arabiska Lördagar kl 17:00 Torsdagar kl 18:00 

 

Stickcafé             Onsdagar udda veckor kl 15:00 start 28/8 

Språkcafé             Onsdagar kl 14:00-16:00 start 15/1 

Andakt  Tisdagar & Onsdagar kl 9:30-10:00  

Tonår + nattcafé Fredagar kl 18:00 

Barngymnastik Onsdagar udda veckor kl 17:00 

Barnsång  Måndagar 10:00-12:00 start 13/1 

 
 

 



31 MÅNDAG 17:00 NYÅRSAFTON. Nyårsbön. Joel Backman.             1
   Musik: Anna Backman Bister m.fl.  

JANUARI 

5 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg.                                       1
   Musik: K-E Magnusson. 

8 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium.                                                     2 

10 FREDAG 18:00 Tonår + nattcafé. Första samlingen för året.  

12 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Tema: Jesus helar.      2
   Musik: Sofia Clewemar. 

15 ONSDAG 14:00 Språkcafé. 

  15:30 Stickcafé 

  17:00 Barngymnastik  

  19:00 Mirakelonsdag                                                         2 

16 TORSDAG 18:00 Styrelse och församlingsråd hos Dobondis.  

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 19 Jan – 25 jan. Se separat annonsering.  

19 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Johanna Hedlund.                                2
   Musik: Erik Lindberg. Församlingsmöte. 

22 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag.                                                        3 

23 TORSDAG 14:00 RPG S:t Eskilskyrkan. Anna Maria Rose.  

  18:30 Träff för hemgruppsledare.  

26 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman.                                     3
   Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp.
   Misssionsinsamling. Nattvard (Francisc D) 

29 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag.                                                        3 

FEBRUARI 

2 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman.                                     3
   Musik: Sofia Clewemar 

5 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium.                                                     3 

6 TORSDAG 14:00 RPG:s årsmöte i Elimkyrkan. Trio.  

 



9 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Tema: Jesus helar.      4
   Musik: Anna Backman Bister m.fl.  

12 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag.                                                        4 

13 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd.  

16 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Hemen Derki, VOIS Norrköping.          4 

19 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag.                                                        5 

20 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan. Blommor och grönt.           

   Gunnarsbo trädgård.  

23 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Fransisc Dobondi.                                5
   Musik: Kören Corazon. Missionsinsamling. 

   Nattvard (Maria P.) 

26 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag.                                                        5 

29 LÖRDAG 15:00 Församlingens årsmöte.                                          5 

MARS 

1 SÖNDAG 11:00 ÅRSHÖGTID. Joel Backman.                                 5
   Musik: Anna B Bister/Sofia Clewemar/Ingela Karp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Kontakt utges av Elimkyrkans 

Baptistförsamling i Eskilstuna. 

Ansvarig utgivare: 

Tomas Petersson 
076 1131737 
tomas.tp.petersson@gmail.com 
 
Omslagsfoto: Boas Adolphi 
 

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Mathilda Backman 
Anna Backman Bister 
Boas Adolphi 
 

Tipsa oss gärna vad 

vi ska skriva om! 

Skicka det till: 
mathilda.bee@gmail.com 
eller till någon annan i  
redaktionen. 
 

 
Material bör skickas i god tid 
inför varje period, senast 
10 februari 
10 maj 
10 september 
10 november 
 
Skicka till: 
mathilda.bee@gmail.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 pg: 674515-2 

Swish: 1236034755 

Carina Thörn Diakon 

 072-5773234, 

carina.torn@home.se  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elimkyrkan.com 

Pastor:  Joel Backman  070-562 69 70 
    joel@elimkyrkan.com 
Ordförande:  Rodica Dobondi  076-0843497 
    Dobondi_56@yahoo.se 
Pastor, arabisktalande: Maher Zakeria  swed-maryo@hotmail.com 
Pastor, musik & ungdom: Erik Lindberg  076-846 22 10 
    erik@elimkyrkan.com 
Pastor, skolkyrkan:  Bengt-Göran Backman 076-0245739 

bg@elimkyrkan.com 
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