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INSIDAN
SOM JESUS

Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sin-
nelag, fria från självhävdelse och fåfän-
ga. Var ödmjuka och sätt andra högre än 
er själva. Tänk inte bara på er eget bästa, 
utan också på andras. 
(Filipperbrevet 2:1-11.)

Många uppmaningar i Bibeln känns 
riktiga så länge vi nöjer oss med att läsa 
dem. Vi hummar och nickar med. Så kom-
mer då provet, att försöka förverkliga och 
efterleva. Vara eniga med alla, hur lätt 
är det? I tanke och sinne? Inte hävda sig 
själv? Men om man har rätt då? Visst ska 
man tänka på andra, men vem tänker på 
mig? Dom andra tänker ju bara på sig själ-
va? Vad tänkte han på Paulus när han skrev 
detta? I fängelset skriver han det vi kallar 
”glädjens brev” och utmanar församlingen 
genom att säga att om det alltså finns tröst, 
uppmuntran, gemenskap, ömhet, medkäns-
la… gör då min glädje fullkomlig genom 
att visa enighet.

Han vädjar om enighet i församlingen. Man 
kan undra varför. Hade man speciella prob-
lem? Hotades församlingen av splittring? 
Det är inget vi vet så mycket om. Däremot 
kanske det handlar mer om en andlig prin-
cip, vilka värderingar som ska finnas och 
vara vägledande i den kristna gemenskap-
en.  Och hur detta ska gå till ger han själv 
svaret på. Låt det sinnelag råda hos er som 
också fanns hos Jesus Kristus. Eller som 
1917 års övers. säger: Var så till sinnes som 
Kristus Jesus var.

Det börjar alltså med att ha Kristi sinne, 
låta hans sinnelag råda. Nej, jag vet att 
det inte heller låter lätt, men detta är ändå 

en väg som faktiskt erbjuds oss, en väg 
till livsförvandling. Inte bara personlig 
coaching eller styling, utan en total make-
over, inifrån och ut. Ett nytt sinne. Kristi 
sinne. Den som är i Kristus är alltså en ny 
skapelse berättar Paulus för vännerna i ett 
annat brev, 2 Kor 2:17.

Detta nådens år, som församlingen nu hun-
nit halvvägs i, påminns vi ständigt om att 
det Gud gör med oss, i oss, och för oss, är 
bara nåd. Inget av egen kraft, inga egna 
försök att göra om oss, kan lyckas fullt ut. 
När vi välkomnar Kristus in i våra liv, gen-
om Guds nåd, blir förutsättningarna helt 
annorlunda. Den egna självupptagenheten 
är alltid en utmaning, men Kristi sinne är 
lösningen. 

Och hur förverkligar man detta nya liv i 
Eskilstuna och Sörmland? Som med allt 
annat. Det börjar med mig, med dig, med 
Elimkyrkan, med vännerna. Med oss. Idag 
är det inne med utmaningar. Här kommer 
sommarutmaningen från pastorn: Var så 
till sinnes som Jesus Kristus var.

Tf Pastor & föreståndare
Bengt-Göran Backman
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BIBELORDET
OM GUDS TROFASTHET

Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte 
ångra.  (Rom. 11:29. Folkbibeln.)

Versen ovan hör hemma i ett större
sammanhang, Romarbrevet 9-11, som 
handlar om Israels roll i frälsningshisto-
rien. 

Vid vår tideräknings början hade Israel 
bakom sig en nästan 2000-årig tradition 
som Guds utvalda folk. Det började med 
kallelsen av patriarkerna. Sedan följde de 
många gåvorna i form av löften, förbund, 
tempeltjänst, Lagen, etc. När Jesus verk-
ade i världen, var Israels folk oförmöget 
att i Honom känna igen sin Messias. Israel 
höll fast vid sin lagrättfärdighet i stället för 
att i tro bygga på den grundval, som Gud 
har anvisat: ”Se, jag har lagt en grundsten 
i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörn-
sten, en fast grundval. Den som tror på den 
behöver inte fly.” (Jesaja 28:16.) Frälsnin-
gens klippa blev den stötesten, som Israel 
föll på. (Jfr Rom. 9:32.)

Paulus brottas i Romarbrevet med frågan 
om hur det ska gå för Israel, som avvisar 
Guds barmhärtighet, uppenbarad i Kristus. 
”Har då Gud förskjutit sitt folk?” frågar 
han i Rom. 11:1. Svaret är ett tydligt nej, 
som har stöd i Skriften: ”Ty Herren för-
skjuter inte sitt folk, han överger inte sin 
arvedel” (Ps. 94:14). Därför finns det i alla 
tider en ”rest” eller ”kvarleva”, som pro-
feterna ofta talar om. Historien igenom är 
detta andliga Israel ett bevis på att Gud 
inte har förkastat sitt folk. Då profeten Elia 
klagade över att han var ensam kvar, fick 
han veta, att det i Israel fanns 7000 män, 
som inte dyrkade Baal utan höll fast vid 

Herren (1 Kon. 19:18). Paulus själv hör till 
denna kvarleva, som uteslutande litar på 
Guds godhet.

Israels fall blir till rikedom för de hedning-
ar, som tar emot evangelium. Den Messias, 
som Israel avvisar, blir kyrkans Kristus. 
Orden i Moses avskedssång i 5 Mos. 32:21 
går i uppfyllelse, när hedningar vänder sig 
till Israels Gud och inympas i olivträdet,  
symbol för Israel. Även om en del grenar 
har tagits bort, står trädet kvar; det huggs 
inte ner, eftersom roten är helig, avskild 
åt Gud. Ur denna rot har Kristus kommit 
(Jes. 11:1). Aposteln manar oss kristna till 
ödmjukhet, eftersom det är Israels heliga 
rot, som bär oss. Det finns en kontinuitet 
mellan det Gamla förbundets folk och den 
kristna församlingen, som har sina rötter i 
Gamla Testamentet. Efter en inblick i Guds 
eviga rådslut avslöjar Paulus för sina läsare 
denna hemlighet: då hedningarnas skara en 
gång är fulltalig, kommer Israel att accept-
era Guds barmhärtighet i Jesus Kristus. 
Guds löften till Israel kommer att gå i en 
underbar uppfyllelse, när hela Israel blir 
frälst. 

De sista verserna är en lovsång till den 
Outgrundlige, den trofaste Gud, som leder 
varje människa på den väg, som är nödvän-
dig för henne. 

Text                                                                           
Kerstin Ullerstad



4

INBLICK
RÖTTER

Det är sista kvällen på det bibelstudium 
som vi kallat Rötter. Runt borden på övre-
plan i Elimkyrkan sitter ett antal förvän-
tansfulla personer. Redan innan kvällens 
föreläsare Bengt-Göran Backman anländer 
har vi spånat lite om hur det kommer att se 
ut till hösten. Ett samtal som vi fortsätter 
med efter kvällens studie. Vi säger att det 
är viktigt med bibelstudier, att det är viktigt 
att vi får samtala och lära känna varandra. 
Att det är det öppna samtalet som är vik-
tigt. Rötter fördjupar vår tro, precis som 
rötter förgrenar sig ner i marken. 

Det material som använts under den här 
vårterminen är översatt från rumänska. Det 
har varit Ferry Dobondi, B-G Backman 
och Joel Backman som turats om att hålla 
i studierna på onsdagkvällar. Ämnena har 
varit Församlingen, Domen, Belöningar, 
Lidande och prövning, Liv i överflöd, Syn-
den, Guds frälsningsplan och Omvändelse. 
Kvällens ämne är Vittnesbördet som bär 
frukt. 

Nog kan vi tycka att rubrikerna för kvällar-
na stundom är mycket djupa, men samtalen 
blir precis så djupa som vi gör dem till. Hur 
djupt ner i ämnena vi når beror på våra oli-
ka erfarenheter och hur mycket vi ger av 
oss själva och våra personligheter.  Tid-
en är oftast alldeles för kort, men å andra 
sidan har det ju aldrig varit meningen att vi 
ska lösa hela bibelns mysterier på en enda 
kväll. 

B-G har gitarren med sig. ”Du är den mitt 
hjärta söker, du är den min själ har kär, Du 
är den som jag behöver, min Konung och 
frälsare.” Vi sjunger tillsammans. Våra 

hjärtan söker Frälsaren, han som vår själ 
älskar och som vi så väl behöver. Precis 
så är det. Vi fortsätter sjunga sånger som 
berör på djupet. 

Det är det vi själva sett och hört som är det 
starkaste vittnesbördet. B-G jämför lärjun-
gaskapet med att gå som lärling i ett yrke. 
Vi får fortsätta att gå bredvid Jesus och lära 
oss. Vi deltagare turas om att läsa det ena 
bibelordet efter det andra. Bibeln säger att 
det inte är i vår egen kraft vi ska gå ut och 
vittna, utan istället med den Helige Andens 
ledning. Teorin ensam räcker aldrig till. 

Men hur skall de kunna åkalla den som de 
inte har kommit till tro på? Hur skall de 
kunna tro på den som de inte har hört? Hur 
skall de kunna höra utan att någon förkun-
nar? Hur kan någon förkunna utan att vara 
utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder ste-
gen av dem som bär bud om goda ting. 
Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty 
Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi 
förkunnade? Så bygger tron på förkunnels-
en och förkunnelsen på Kristi ord.

Orden är hämtade ur Romarbrevet 10:14-
17. Det handlar om att alla inte lyssnar till 
evangeliet.  B-G fortsätter att säga, att det 
är svårt att tro om ingen berättar. Någon 
måste vara utsänd att berätta. Den som 
berättar har något att säga, och någon vill 
höra! Tron kommer av Kristi ord. Vilka ska 
då få höra Kristi ord i nutid? 

Vi pratar om de naturliga mötena, med 
grannarna, arbetskamraterna och släkten. 
Det finns alltid lägen där det är möjligt att 
berätta vad vi sett och hört. 1 Petrusbrevet 
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3:15 säger oss att vi ska stå fasta i vår tro. 
Det är fantastiskt att kunna dela våra erfar-
enheter och drömmar med varandra. Det 
blir vi uppmuntrade av.  

Stimulerande är det också att läsa vidare i 
Apostlagärningarna 16:25 om att Gud är 
med i våra stunder av lovsång och vittnes-
börd. Plötsligt kan det inträffa saker som 
bara Gud står bakom – och så är det i sig 
ett vittnesbörd att berätta om.  Det är också 
en välsignelse att höra från andra som litar 
på Gud trots att det ibland kan vara tungt.

Vi sitter andäktiga och lyssnar när B-G 
berättar om sin flytt till Uppsala i unga år. 
Hur han valt kyrkan istället för det liv han 
levt innan och det svettdrypande tillfället 
när han skulle erkänna sitt val av umgänge 
på fredagkvällen. Vittnesbörd kan bli 
väldigt stapplande, men det viktigaste är 
att vi ändå vittnar. För att citera B-G: ”Ett 
kasst vittnesbörd är ändå ett vittnesbörd”. 
Den här sista kvällen dricker vi kaffe och 
äter glass. Medan vi njuter av detta berättar 
vi för varandra om vi tycker det är svårt 
eller inte att berätta och en lång stund får 
vi höra ett fantastiskt vittnesbörd från en 
man som varit uteliggare, men som upplevt 
Guds Ande i sin ensamhet. Han berättar 
den ena berättelsen efter den andra som 
verkligen vittnar om att Gud finns!

Jesus berättade ofta liknelser för att lärjun-
garna skulle förstå. En av oss läser under 
slutet av kvällen ur Matteusevangeliet 13:

En man gick ut för att så. När han sådde 
föll en del på vägkanten, och fåglarna kom 
och åt upp det. En del föll på de steniga 
ställena, där det inte fanns mycket jord, 
och det kom fort upp eftersom myllan var 
tunn. Men när solen steg sveddes det och 

vissnade bort eftersom det var utan rot. En 
del föll bland tistlarna, och tistlarna växte 
upp och kvävde det. Men en del föll i den 
goda jorden och gav skörd, hundrafalt och 
sextiofalt och trettiofalt.

Genom Rötter blir vi förankrade i det 
djup som bibeln har, och därifrån får vi 
båda stadga och näring. Kvällen är slut. Vi 
påminner varandra om glädjen i att få mö-
tas på det här sättet och vår längtan efter att 
få höra fler vittnesbörd. 

Text
Maria Öhrvall

RÖTTER
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INBLICK
KERSTIN NILSSON AVTACKAD

I samband med årsmöteshelgen 28
februari och 1 mars avtackades Kerstin 
Nilsson för sina elva år som församlingens 
ordförande. Joel Backman höll tacktal 
både vid lördagens årsmöte och i gudstjän-
sten på söndagen. På lördagen ”tog pastorn 
fasta på Kerstin Nilssons trygga ledarskap 
med ”ett gott hjärta i ledarskapet”. Pastorn 
ansåg, att han själv, tack vare Kerstin Nils-
son, hade vuxit under de två åren i försam-

lingsarbetet, och att han inte så lätt skulle 
ha kunnat komma in i församlingen utan 
Kerstin Nilssons goda ledarskap.”(Citerat 
ur årsmötesprotokollet) 

Foto
Maria Hedlund
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Har du som jag funderat på hur det kan 
vara i himlen?  Jag har läst två böcker som 
beskriver himlen på ett fantastiskt sätt.

Den första boken heter Himlen finns på 
riktigt av Todd Burpo och Lynn Vincent.
Den är en fyra år gammal pojkes berättelse 
om hur han lämnade sin kropp efter en op-
eration och får besöka himlen och se allt 
fantastiskt som finns där. Han beskriver 
Jesus, änglarna, hur stor Gud är och hur 
mycket Gud älskar oss.

Den andra boken, Till himlen och tillbaka, 
är skriven av neurokirurgen Eben Alex-
ander. Från bokens baksida: “som läkare 
visste han att nära-döden-upplevelse bara 
är ett spratt som hjärnan spelar oss när den 
utsätts för extrem stress. Men efter att han 
själv hamnat i en sju dagar lång koma än-

drade han uppfattning.
– Följ med i den andliga världen och ta del 
av det som händer efter döden!”

Jag stärktes i tron på himlen och jag tror 
att du också kan få en ny syn av det som 
väntar oss efter att vi vandrat färdigt här 
nere på jorden.
Läs och väx – i tron!

Text
Thord Polhage

BOKRECENSION
TVÅ BÖCKER OM HIMLEN
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AMAZING GRACE

En av de viktigaste uppgifterna vi har 
i kyrkan är att nå ut till vår omvärld med 
budskapet om Jesus Kristus, och bjuda in 
människor att ta emot honom som sin fräl-
sare. Precis det gör vi på de samlingar som 
vi har valt att kalla för Amazing Grace – 
alltså oändlig nåd. Amazing grace är mötet 
dit du tar din granne, arbetskamrat, komp-
is eller familjemedlem som är intresserad 
av den kristna tron men som ännu inte vet 
vad de ska tro riktigt. Här varvar vi spän-
nande livsberättelser med musik och en 
stark predikan som alltid erbjuder en in-
bjudan att ta emot Jesus. Än så länge har 
vi inte hunnit ha så många Amazing Grace 
möten, men vi har insett att det är samlin-
gar vi behöver satsa på. Vid varje tillfälle 
har vi fått möta människor som uttryckt en 

längtan, en del har varit hos oss som aldrig 
förut besökt kyrkan. Amazing Grace är vår 
form utav väckelsemöten helt enkelt. Föru-
tom att vi till dessa samlingar har lyckats 
samla riktigt spännande livsberättelser, har 
vi också spelat in dem och lagt ut dem på 
youtube för alla som vill se. Har du mis-
sat någon av dessa vittnesbörd, så gå själv 
in på www.youtube.com och leta rätt på 
elimkyrkans sida, där även alla vittnesbörd 
ligger.

Text
Johanna Lindberg

Foto
BG Backman
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AKTUELLT
JUNI

7 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Irena Derki. 
   Församlingsmöte.    Grupp C  
   Musik: Sofia Clevemar    Servering.

14 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. 
   Nattvard.(Giovanni)    Grupp C
   Musik: Birgitta Fryk   Servering.

21 Sön kl. 18:00 Ekumenisk gudstjänst i St Eskilskyrkan. BG Backman.
        Grupp D

28 Sön kl. 11:00 Ekumenisk gudstjänst. Josef Nsumbu.
   Missionsinsamling     Grupp E
   Musik: Ingela Karp/Barbro Hedlund.  Servering.

Välkommen    بحرن
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AKTUELLT
JULI

1 Ons kl. 18:00 GRILLKVÄLL PÅ GÅRDEN BAKOM KYRKAN.
   Kl. 18:00 tänder vi grillen. Du tar med det du vill grilla, äta
   och dricka. Kaffe och te serveras.

5 Sön     kl. 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Elimkyrkan. Mauricio Campos.
                      Team Latinos.     Grupp F
   Musik: Karl-Erik Magnusson.   Servering  
      
8 Ons kl. 18:00 GRILLKVÄLL på gården bakom kyrkan. Se 1:a juli.

12 Sön kl. 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan. BG Backman.
        Grupp J
     
15 Ons  kl. 18:00 GRILLKVÄLL på gården bakom kyrkan. Se 1:a juli.

19 Sön  kl. 11:00 Ekumenisk Gudstjänst i Elimkyrkan. Polos Safa.
   Nattvard (Maria H). Missionsinsamling. Grupp G
   Musik: Birgitta Fryk.    Servering

22 Ons kl. 18:00 GRILLKVÄLL på gården bakom kyrkan. Se 1:a juli.

26 Sön kl. 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Fristadskyrkan/ZionsTemple
   BG Backman.    Grupp H

29 Ons kl. 18:00 GRILLKVÄLL på gården bakom kyrkan. Se 1:a juli.

Welcome    Добро пожаловать

AKTIVITETER VARJE VECKA JUNI-SEPT
Bön varje tisdag kl. 10:00-11:00

Uppehåll under sommaren, starttid med-
delas senare

Bibelstudium på spanska
varje tisdag kl. 18:00

Språkcafé
varje onsdag kl. 14:00-16:00

Uppehåll under sommaren, starttid med-
delas senare

Stickcafé START 9 SEPT
varannan onsdag kl. 15:00 udda veckor 

(OBS! Tiden!)
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AKTUELLT
AUGUSTI

2 Sön kl. 14:00 Gudstjänst  i Elimkyrkan. Erik Lindberg, BG Backman
   Musik: Karl-Erik Magnusson.  Grupp I
        Servering

5 Ons kl. 18:00 GRILLKVÄLL på gården bakom kyrkan. Se 1:a juli.

9 Sön kl. 11:00 Gudstjänst i Elimkyrkan. ”Överdriven Nåd” BG Backman.
   Nattvard (Mauricio). Team Jessica    Grupp 
A
   Musik: Erik Lindberg.    Servering                                    

12 Ons kl. 18:00 GRILLKVÄLL på gården bakom kyrkan. Se 1:a juli.

16 Sön kl. 11:00 Gudstjänst i Elimkyrkan.  Rodica Dobondi.
   Musik: Birgitta Fryk.   Grupp B
        Servering

23 Sön kl. 10-16 SAMLINGSSÖNDAG vid Barva Bygdegård
   Tag med dig det du vill äta och dricka under dagen. 
        Grupp C

27 Tors   RPG Storsamling på Hjälmargården, Läppe.
   Gemensam bussresa. Anmälan senast 2 augusti.  
  
30 Sön kl. 11:00  Upptakt. Tillsammansfest i kyrkan. Joel Backman.
   Missionsinsamling.   Grupp D
   Musik: Team Sofia.   Servering

Bem-vindo    Bienvenido

AKTIVITETER VARJE VECKA JUNI-SEPT
Bibelstudium på svenska START 9 SEPT
varannan onsdag kl. 19:00 jämna veckor

Ungdomssamling Vuxentro
varje onsdag kl. 19:00-21:00

Uppehåll under sommaren, starttid med-
delas senare

Bibelstudium på arabiska
varje torsdag kl. 18:00

Gudstjänst på spanska
varje fredag kl. 18:00

Gudstjänst på arabiska
varje lördag kl. 17:00
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AKTUELLT
SEPTEMBER

3 Tor kl. 14:00 RPG i Elimkyrkan  

 kl. 18:30 Styrelse och församlingsråd

6 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg.
   Blåskvartett    Grupp D
        Servering

13 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. ”Fostrande nåd” Joel Backman.
   Team Håkan. Församlingsmöte.  Grupp E
   Musik: Håkan Persson.    Servering

17 Tor kl. 14:00 RPG i St  Eskilskyrkan. Meteorolog HeleneTronstad.

20 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Giovanni Flores. 
   Erik Lindberg/Johannes Hedlund. 
   Nattvard (Maria P).   Grupp E
   Musik: Erik Lindberg

 kl. 18:00 Internationell gudstjänst.

27 Sön kl. 11:00 Joel Backman.
   Missionsinsamling.   Grupp F
   Musik: Ingela Karp och Barbro Hedlund. Servering

Willkommen    אבה ךורב

SAKNAR DU HEMGRUPP?
Kontakta Joel Backman,

0705-62 69 70
joel@elimkyrkan.com
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Om du känner längtan efter en
Gudtjänst på engelska, så kan vi nu i Elim-
kyrkan äntligen erbjuda den möjligheten 
för dig på våra Internationella Gudtjänster. 
Det är Gudtjänster helt på engelska, både 
musikmässigt men även i predkan, och 
alla som vill är välkomna. De samlingar 
vi hitills har haft har varit väldigt välbes-
ökta och vi har sett att hungern efter des-
sa möten varit stor. Det finns många både 
i och utanför vår församling som uttryckt 
att dessa tillfällen varit vad dem verkligen 
längtat efter.
Samlingarna har varit enklare och mer 
avskalade än de gudtjänster församlingen 
har på söndag förmiddagar, och efteråt er-
bjuds det fika i lilla salen. Dessa tillfällen 
av fika och gemenskap har öppnat upp för 

många viktiga samtal och vi har känt en ge-
menskap byggas mellan människor vi förut 
inte skulle haft en chans att träffa i kyrkan 
om allt skulle varit som vanligt, på sven-
ska. Vårt hopp för framtiden är ännu fler i 
Eskilstuna ska höra talas om dessa möten 
och att vi kan nå ut till dem som söker en 
kyrka på ett språk de enklare kan förstå.

Text och Foto 
Johanna Lindberg

INTERNATIONELLA GUDSTJÄNSTER
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SÖNDAGSSKOLAN

Under vårterminen har vi i
 söndagsskolan arbetat utifrån ett material 
som heter “Himmelrik”. Det utgår ifrån 
kyrkoårets texter och har varit både roligt 
och lätt att arbeta med!
Sedan vi införde 2 grupper i söndagskolan 
har vi märkt att det kommit fler äldre barn, 
och en ny ungdomsgrupp har formats. Där 
uppe i kupan har de djupa bibelsamtal till-
sammans men även pingisspel och gemen-
skap. Drömmen är att kunna köpa in ännu 
fler roliga spel och filmer så att ungdomar-
na kan hänga där och trivas i gemenskapen 
i kyrkan. Vi har också märkt att de riktigt 
små barnen börjat komma med på samlin-
garna med sina föräldrar mer och mer och 
det är bara roligt! Alla vuxna som vill se 
vad vi håller på med är alltid välkomna hos 
oss. 

De senaste söndagarna har vi i båda grup-
perna förberett en del inför söndagss-
kolavslutningen, men också pratat om 
Bön, Emmausvandrarna, Påsken och de två 
männen som byggde sina hus på sten eller 
strand. Vi har använt våra olika sinnen och 
kroppsdelar när vi pysslat, målat, dansat 
och sjungit tillsammans. Vi har också kun-
nat vara ute lite och leka nu när det börjat 
bli så fint väder igen. Hela den här termin-
en har barnen varit jätteduktiga på att sam-
la in pengar till sin kollekt och vi kan nu 
stolt säga att vi samlat ihop över 1000 kr! 
Barnen har röstat fram att det ska bli kyck-
lignar vi ger till familjer i andra länder som 
behöver hjälp.

Text och Foto
Johanna Lindberg
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I mitten av maj 2015 var det trettio år 
sedan Fransisc och Rodica Dobondi och 
deras två barn Bogdan och Elisa kom till 
Sverige från Rumänien. Midsommardagen 
1987 kom de till Eskilstuna och har sedan 
dess varit engagerade medlemmar i Elim-
kyrkan. Vid årsmötet i mars i år valdes 
Rodica till ny ordförande i församlingen 
efter Kerstin Nilsson. Kontakt träffade dem 
i villan i Hållsta och det blev ett spännande 
samtal, som började kring orsakerna till 
varför de bröt upp från sitt gamla hemland.
– Rumänien utvecklades mer och mer 
till en diktatur under Ceausescus sista år, 
berättar Rodica. Det var ekonomisk kris 

och brist på mat och brist på frihet. Som 
kristen var man prickad. För Ferri innebar 
det att han efter fyra års studier tvingades 
avbryta sin utbildning till veterinär. Barnen 
utsattes för indoktrinering i skolan. Ceaus-
escu hade ju tidigare haft ett gott anseende 
i väst och det fanns förväntningar på att det 
skulle bli friare, men det blev tvärtom. Vi 
ville inte att våra barn skulle växa upp i ett 
sådant samhälle.

Det fanns en möjlighet att ansöka om pass 
för att lämna Rumänien under förutsättning 
att man hade släkt utomlands. Rodica hade 
en farbror i USA, och familjen inriktade 

BESÖKET
DRÖMMEN OM KALIFORNIEN SLUTADE I ESKILSTUNA
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sig på att emigrera till Kalifornien. Vän-
tetiden för ett pass kunde ta fem år, och eft-
er en lång väntan öppnade sig möjligheten 
att resa ut. Första etappen blev med flyg till 
Östberlin. I transithallen där hände något 
oväntat.
– Vi ställde oss helt enkelt i fel kö vid 
passkontrollen till Västberlin, fortsätter 
Fransisc eller Ferri, som han kallas av de 
flesta. Det var två köer, en för resande mot 
USA och en för resande till Skandinavien. 
Det missade vi och valde den kortaste kön 
och hamnade i Trelleborg. Där blev vi 
inkvarterade i två veckor innan vi fördes 
vidare till ett flyktingläger i Alvesta.
Efter fyra månader i Alvesta kom familjen 
till Visby. Där började tillvaron stadga sig 
med boende i lägenhet och studier i sven-
ska på SFI. Rodica fick arbete inom lång-
vården och Ferri gick en mekanikerkurs 
och lärde sig svarva och fräsa. Efter två år 
på Gotland gick flyttlasset till Eskilstuna, 
efter att Ferri genom tips från en bekant fått 
jobb på Volvo. Då hade Ferri hunnit bli 38 
år, Rodica 31 och barnen var 10 och 6 år 
gamla. I Visby hade de gått i baptistkyrkan, 
och genom att pastorn där kände Kerstin 
Nilsson, etablerades kontakt med Elimkyr-

kan i Eskilstuna.

Kristen bakgrund
Både Ferri och Rodica, som har sina rötter 
i Cluj i Transsylvanien, har en kristen bak-
grund. Ferri är uppväxt i en baptistförsam-
ling, medan Rodica kommer från en familj 
där mamma var ortodox och pappa baptist. 
När hon var i sextonårsåldern kom hon 
med i samma församling som Ferri, och de 
gifte sig 1976. I Ferris liv fick musiken ti-
digt en stor plats.
– Jag blev förälskad i musiken redan un-
der tonårstiden, säger han. Jag är i stort 
sett självlärd, men i församlingen fanns 
en gammal ungrare som lärde oss barn 
att spela mandolin. Det var förbjudet att 
öva i kyrkan, så vi fick träffas hemma hos 
varandra. Så småningom kom jag med i 
en blåsorkester och på den vägen är det. I 
Elimkyrkan blev jag med i kören och jag 
kom med i en blåsorkester som övade ute 
i Skogstorp.

Det är inte bara genom musiken som Ferri 
tjänat församlingen. Han har varit diakon 
och predikar ibland, och sedan 2003 är han 
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medansvarig för bibelstudierna. Rodica har 
även hon engagerat sig i olika uppgifter.
– Min utgångspunkt är att jag tjänar Gud 
genom att tjäna församlingen, säger hon. 
Jag ber att Gud ska använda mig som han 
vill, och han har utrustat mig med den kraft 
jag behöver. Det upplevde jag när jag blev 
tillfrågad att gå in som tonårsledare när vår 
dåvarande ungdomspastor Helen var mam-
maledig. Jag hade ingen erfarenhet av ung-
domsarbete, men det gick bra och nu gläds 
jag att fortfarande ha kontakt med flera av 
ungdomarna genom facebook. 

Acceptera det nya landet
Det tog dock sin tid för Ferri och Rodica att 
helt acceptera sin tillvaro i Eskilstuna. De 
hade trots allt hyst en dröm om att komma 
till USA och Kalifornien.
– Det kunde kännas lite ensamt ibland, 
säger Rodica. Vi hade många vänner från 
Rumänien som kom till Kalifornien, och 
det var vemodigt att tänka på alla dem där 
borta. Men med tiden lär man sig att ac-
ceptera och nu är Sverige vårt hemland. Vi 
har heller nästan inga släktingar kvar i livet 
i Rumänien.
– Det är ingen slump att vi som människor 
hamnar på en viss plats, menar Ferri. Man 
får ha tålamod och så småningom kommer 
Gud att visa vad han har tänkt. Orden i Apg. 
17:26 har hjälpt mig att inse detta. Där står 
att Gud har fastställt tider för människorna 
och gränser inom vilka de skall bo.

Bibelskola i Vallentuna
En längtan efter att tränga djupare in i 
Guds ord fick Rodica och Ferri att söka eft-
er en lämplig form av bibelskola. De ville 
studera tillsammans med andra, så därför 
var distansstudier inget alternativ. Studier-
na skulle också gå att kombinera med ar-
betslivet. De sökte på nätet och fick napp. 

Norrortskyrkan i Vallentuna inbjöd till 
lördagsbibelskola med lektioner varannan 
vecka. Där deltog de under tre år.
– Vi förstod direkt att vi kommit rätt när 
vi såg en rumänsk flagga på expeditionen, 
säger Rodica. Församlingen hade ett mis-
sionsarbete i Rumänien. Två gånger under 
bibelskoletiden var vi med på missionsre-
sor dit och fungerade som tolkar.
– Vi utvecklades både kunskapsmässigt 
och andligt under de där åren, fortsätter 
Ferri. Trots att vi fick åka hemifrån kloc-
kan sex på morgonen de lördagar det var 
lektioner, kändes det aldrig jobbigt. Jag 
jobbade tvåskift och Rodica pendlade till 
sitt jobb varje dag, men märkligt nog kände 
vi oss ändå utvilade när det var dags för 
bibelskolan. Relationen med Gud har blivit 
djupare nu.

Trots ett krävande arbetsliv har det alltid 
varit självklart för Ferri och Rodica att ge 
församlingen ett stort engagemang. Ferri, 
som sedan några år tillbaka är pensionär, 
hade skiftarbete under hela sin tid på Vol-
vo. Rodica började sitt arbetsliv i Sverige 
som vårdbiträde, men är nu sedan sexton 
år tillbaka enhetschef på ett äldreboende i 
Mariefred.
– Jag var sjuksköterska i Rumänien, men 
fick läsa in utbildningen på nytt i Sverige, 
berättar hon. Jag tyckte att det var fantas-
tiskt roligt att jobba inom vården i Sverige 
med alla resurser. I Rumänien var det som 
på fyrtiotalet med glassprutor som skulle 
desinficeras och kompresser som återan-
vändes. Jag jobbade på Mälarsjukhuset och 
trivdes väldigt bra, samtidigt som jag under 
tio år pluggade på distans. Så småningom 
fick jag börja arbeta med personalutveck-
ling och kom till en punkt när jag ville gå 
vidare och började söka chefstjänster. Först 
jobbade jag i Solna under två år och däreft-
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er fick jag tjänsten i Mariefred.

Ett naturligt steg
När Rodica tillfrågades om att ta över ord-
förandeskapet i Elim kändes det som ett 
naturligt steg att tacka ja.
– Jag blev glad och tacksam över förtro-
endet, säger hon. Men det är mycket jag 
behöver sätta mig in i, och jag har ställt 
många frågor och mejlat kors och tvärs. 
Jag har också haft positiva kontakter med 
Equmeniakyrkan centralt inför uppdraget. 
Stödet från samfundet är viktigt.
– Ser du några särskilda behov i församlin-
gen som du vill ta tag i?
– Jag vill arbeta för att de tre språkgrup-
perna som finns i församlingen ska komma 
närmare varandra. Jag måste också få säga 
att jag är imponerad över den dynamik som 
finns i församlingen. Det händer mycket 
under en vecka och många är engagerade.

Resor och byggprojekt
Paret Dobondi har ett stort engagemang i 
församlingen, men det finns även tid för 
andra intressen. Pensionären Ferri har 
ägnat en hel del tid åt husrenovering och 
altanbygge. Musikintresset får utlopp i den 

nygamla blåskvartetten Vintage Brass.
– De flesta andra flyttar från hus till lägen-
het när de fyllt sextio, men jag gjorde tvär-
tom, säger han och skrattar. Vi upptäckte 
att lägenheten i Måsta dit vi flyttade från 
ett radhus blev för liten när barnen kom 
hem och hälsade på. Vi har ju också fått ett 
barnbarn, så plats behövs.

Ferri och Rodica tycker mycket om att 
resa. De har besökt en rad olika länder och 
har även varit i Kalifornien, så de kom dit 
också fast det fick bli som turister. I ett sär-
skilt skåp har de samlat minnen från oli-
ka resmål och andra föremål från viktiga 
händelser i livet. Till det som är viktigt hör 
också traditionen att till varje jul göra äkta 
rumänsk julkorv.
– Mitt liv som kristen är enkelt, avslutar 
Rodica vårt samtal. Jag har sagt till Gud 
att han ska använda mig. Då får jag kraft 
och kan känna trygghet. Jag är inte ensam 
i uppgiften.

Text
Rolf Sundström      

Foto
Rolf Sundström och familjen Dobondi 



19

VARDAG & FEST
DET SOM BERÖR OCH SKA FIRAS



VILL DU TALA 
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