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Vardagskyrka

KONTOR
Det finns alltid något att göra
Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd
honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens
fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med.
Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att
min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren
svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket,
fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån
henne.” Luk 10:38-42
Det svåra med att bevara vår tro i vardagen är att det alltid finns något att göra.
Barnen ska kläs på, serveras frukost och köras till dagis eller skola och det är
bara morgonen! Sedan ska vi arbeta eller ägna oss åt någon sysselsättning och
förutom det så väntar hemmet med städning, matlagning, diskning och sedan
behöver trädgården sin omsorg.
Det är pressen av allt det där som vilar över Marta. Hon kämpar och sliter för att
få det berömda livspusslet att gå ihop. Hur ska man då hinna med att sitta ner och
lyssna till Jesus? Den frågan provocerar Marta till den grad att hon tar ut sin
frustration på sin syster, som bara sitter där vid Jesu fötter, trots att det finns så
mycket att göra! Marta söker sympati och stöd hos Jesus men han ger henne ett
oväntat svar. Du oroar dig för mycket. Jesus förstod precis att Martas inre var
oroligt på grund av alla måsten som vardagen bjöd på. Han känner med henne
men han har en annan syn på situationen. Det är Maria som har gjort det rätta
valet och det ska inte tas ifrån henne. Innebär det att vi inte behöver göra allt det
där andra? Jo vi behöver fortfarande hinna med våra ansvarstaganden i livet men
vi behöver också finna tid i livet för att sitta vi Jesu fötter. Den tiden har nog ingen
av oss liggandes på en hylla utan vi behöver göra plats för den. Det kan till och
med hända att vi likt Maria behöver sätta oss ned några minuter, trots att det finns
andra saker som ropar på vår uppmärksamhet.

Om vi som församling vill bli en vardagskyrka krävs det att vi gör plats för
Jesus mitt i vardagen, även om det innebär att något
inte blir gjort. Det handlar om prioritering därför att det
finns alltid något att göra.

Joel Backman, Pastor & Föreståndare.

KONTEXT
Om att tjäna Gud i vardagen
”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar
som ett levande och heligt offer, som behagar Gud – er andliga gudstjänst.
Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets
förnyelse, …”Rom. 12:1-2. (Folkbibeln.)
De här båda verserna inleder Romarbrevets sista del, som sammanfattar den
etiska undervisning, som S:t Paulus meddelade i sina församlingar. Här möter en
central tanke, som aposteln ständigt återkommer till. I stället för det inledande
”så” har grundtexten ett ”alltså”, som syftar tillbaka på det, som aposteln i de
föregående kapitlen har sagt om Guds barmhärtighet, nyckeln till förståelsen av
Evangeliet. Att Kristus kom till vår frälsning har sin grund i Guds barmhärtighet.
Kristi död på korset, försoningsverket, är Guds verk, som räddar oss från
fördärvsmakterna: Synden, Döden, Lagen och Vreden. Det är om denna
frälsning, som Romarbrevet handlar. Gud har genom Kristi död på korset inte
bara frälst oss från fördärvsmakterna utan också gett oss gåvan att få vara Guds
barn. Aposteln skriver till kristna, som har fått erfara Guds barmhärtighet, och
uppmanar dem att dra konsekvenserna av detta. När en människa finner den
kristna tron, blir arbetet i vardagen en kallelse, där hon får stå i Herrens tjänst.
Det offer, som hon bär fram åt Gud, är levande och heligt, eftersom hon har
övergått från död till liv genom Kristus och tillhör Honom, som är helig. Att offra
sig i tjänst åt Gud är en sann gudstjänst, som inte är ceremoniell. Den kristne får
tjäna Gud i vardagen, i hemmet, i skolan eller på sin arbetsplats. Herren har själv
visat, att offer och tjänande är ett sant uttryck för den kristna livshållningen. I Luk.
22:27 säger Herren: ”Men jag är här mittibland er som en tjänare.”
Aposteln manar ofta till en vandel, som överensstämmer med den gåva, som de
kristna har fått ta emot. 1 Tess. 2:12 talar om att ”leva värdigt Gud”; Kol. 1:10 om
att ”leva värdigt Herren”. Här i Rom. 12:2 förtydligar aposteln sin grundregel, då
han skriver, att de kristna inte ska anpassa sig efter den här världen. Frestelsen
finns att ta intryck av den omgivande kulturen med dess intresse för pengar,
makt, framgång, mm. I stället talar aposteln om en inre förvandling, som gör det
möjligt att förstå vad som är Guds vilja. Kallelsen till Guds rike är inte beroende av
någon förtjänst hos människan, men när hon har tagit emot Guds gåva, står hon
inför uppgiften att leva på ett sätt, som passar hennes nya status som Guds barn.
Den kristna människan är kallad att tjäna Gud i världen, i vardagens uppgifter,
men med ett sinne, som inte är av denna världen, med Kristi sinne.
Kerstin Ullerstad

Vardagstro – Vardagsro? Vardagstro. Vad är det? Vardagstro kan ju vara
mycket, alla som tar bussen till arbetet varje dag, när ju en vardagstro om att det
kommer en buss, när de ställer sig vid hållplatsen. Och varje gång vi trycker på
en strömbrytare ger vi uttryck för en tro på att något ska hända, strömmen ska slå
till så att lampan börjar lysa eller spisen startar. Rent grundläggande mänskligt
lever vi hela våra liv i tro. Sedan kan det ju vara lite olika vad den tron innebär,
som vi bygger våra liv på.
”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se”,
står det i Hebreerbrevet 11:2, och rent faktiskt gäller detta oavsett vad vi sätter
vårt hopp till och tror på. Det gäller tro som sådan överlag.
Jag har ofta märkt att människor i min närhet som tror på olika saker, underhåller
denna tro på olika sätt, genom att t.ex. gå på olika träffar, och utöva sin tro på
olika sätt. En del kollegor och vänner tror på att hålla kroppen stark och frisk, och
kanske på ett särskilt sätt att göra detta på. De tränar flera gånger i veckan, och
peppar varandra med hur de ska träna och äta. De som tror på miljörörelsen eller
sällar sig till något särskilt politiskt parti, läser om detta, går på möten och stöttar
varandra i detta, och försöker förändra samhället i den riktning de tror är viktig.
För att så att säga hålla utsatt kurs i livet, på många olika områden, behöver vi
ofta påminna oss om vilken som är den utsatta kursen, och parera vågor och
vindar så att vi kommer dit vi tänker. Sådana korrigeringar gör vi varje dag. Vi
håller koll på ekonomin, på om huset behöver målas, på om vi behöver öka eller
minska i vikt, på hur vårt arbete eller studier fungerar osv. Och det är ingen
skillnad när det gäller vår tro på Gud och Jesus Kristus i vardagen. Ordparet var
dag eller som sammansatt ord vardag, återfinns på ett antal ställen i bibeln.
Särskilt intressant tycker jag det är att det tycks finns ett reciprokt samband (ett
samband som går åt båda håll) mellan att var dag ge Gud tid, och att Gud var dag
ger oss det vi behöver.
Under ökenavandringen gav Gud Israels folk det de behövde för var dag, genom
att låta manna regna från himlen. De fick vad de behövde för var dag, varken mer
eller mindre. Det som krävdes av dem för att de skulle få detta, var att de skulle
gå ut och samla så mycket de behövde.
”Då sade Herren till Mose: ”Jag skall låta det regna mat till er från himlen, så att
folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver” 2 Mos 16:4. På
grund av att de fick för en dag i taget, var de alltså tvungna att var dag samla ihop
det. Om de alltså inte var aktiva själva fick de inget. Skulle man kunna översätta
detta till att Gud ger oss det vi behöver för var dag, men kan det vara så att vi
själva måste ”hämta” det hos Gud? Jesus lär oss ju i bergspredikan att vi ska be
”Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer”
(Luk 11:23). Det innefattar ju ändå en aktivitet av att närma oss Gud för att få det.
Det står ju i Jakobs brev: ”Närma er Gud, och han skall närma sig er” (Jak 4:7).

Något som kännetecknar flera av de människor jag har lärt känna som människor
som lever med en påtaglig Gudsnärvaro i sina liv, är om jag tänker efter, att de
umgås ofta, ja kanske dagligen med Gud. Och för att hålla kursen och uppmuntra
varandra, besöker de ofta gudstjänster, bönemöten eller andra sammankomster
med syskon i tron.
Har du själv tänkt på hur fantastiskt det känns när man upptäcker att en
arbetskamrat eller granne, studiekamrat, delar samma tro? En kväll för några år
sedan var jag på en kvällsmiddag på en forskarkonferens, och jag och min
kollega skulle välja platser. Vi sa till varandra; ”vi bara sätter oss nånstans och så
får vi se vilka som sätter sig hos oss”. Strax fylldes borden på. Bredvid mig
hamnade en man i 40-årsåldern från Nederländerna. Innan vi skulle börja äta såg
jag honom knäppa sina händer, böja sitt huvud och be bordsbön. Igenkännandet
av den kristna tron spred sig som en enorm glädje i mig! Jag tog mod till mig och
frågade: ”ursäkta jag såg att du bad, får jag fråga vad du tror på?”. Genast
svarade han: ”Jag tror på Jesus Kristus, Guds son!”. När vi insåg att vi delade
samma tro, och var lovsångsledare i olika länder, knöts ett syskonband, som
gjorde att vi samtalade hela kvällen, och uppmuntrade varandra.
Du har säkert också sådana berättelser. Och vet hur det känns. Det jag kände i
den stunden var också såklart; ”varför hade jag inte knäppt mina händer och
bett?”, och visat min tro? Eftersom jag nu insåg hur glad jag blev av att se det i en
ganska strikt forskarmiljö? Det gav mig en tankeställare. I Hebreéerbrevet står
det: ”uppmuntra varandra varje dag”. Tänk att jag och du kan få vara uppmuntran
till trossyskon, och kanske en del i det dagliga bröd och manna, som någon
annan behöver? Om de första kristna står det i apostlagärningarna: ”Och de
deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet
och bönerna” och ”De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i
hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje”
(Apg 2:41, 46). Varför det? Är detta något påbud? Nej det tror jag inte. Jag tror
att de hade upptäckt en hemlighet med att varje dag hämta sitt manna från Gud,
genom bön och undervisning, och genom att uppmuntra varandra, på samma sätt
som jag blev styrkt av mannen från Nederländerna. Jag tror att vardagstro kan
vara att be i sin kammare, att möta ett syskon i tron över en promenad, att våga
tala om sin tro på arbetet och styrka varandra, att delta i sammankomster och
dela sin vardag med medvandrare. Att för varje dag samla det manna Gud
skänker oss från himlen, och att inse att vi också kan vara varandras manna och
bönesvar. Det blir ett sätt att kontinuerligt kalibrera kursen så att vi ständigt lever
nära guds fullhet, där vi har allt vi behöver, i livets alla säsonger. Då tror jag att
vardagstro också ger vardagsro.
Vardagstro där min tanke bygger bo
I den trygghet och den ro som finns hos dig
Tid om går, varje månad, varje år
Fyller du med mening för mig
Urban Ringbäck
Anna Backman Bister

KONTUR
Intervju med Rolf
Rolf Sundström har avtackats
för sitt arbete i 17 år med
församlingsbladet Kontakt. Han
var även revisor i drygt tio år för
Elim. Sista åren blev det en del
profilintervjuer i Kontakt för Rolf.
Skrivande och böcker har alltid
funnits med i Rolfs liv. Studier,
arbetsliv och fritid har speglats
av att bland annat skriva,
översätta samt att läsa manus åt
kristna förlag. Under några år
var han även bokrecensent i
tidningen Dagen.
Under 27 år arbetade Rolf som
bibliotekarie i Torshälla fram till pensionen för två år sedan. Han studerade
till bibliotekarie 1976-78 i Borås. Det var också i Borås som Rolf träffade blivande
hustrun Karin.
De bodde i Stockholm som nygifta något år där Rolf jobbade som vikarie på
Stockholm Stadsbibliotek. Rolf och Karin hjälpte till i den kristna, ideella
litteraturföreningen Proklama i Stockholm med arbete i bokcaféet och med
postordern. Paret flyttade till Jönköping när de väntade sonen Johan. Rolf
arbetade där som sjukhusbibliotekarie under åren 1980-83.
En arbetsuppgift i Proklama blev ledig i Eskilstuna och Rolf fick frågan. Det
handlade om att sköta urval till bokklubb och postorder och med redigering och
översättning från engelska av Proklamas egen utgivning. Vid årsskiftet 1983/84
flyttade Rolf och Karin in i proklamakollektivet på Trantorp. För att försörja sig vid
sidan om tog Rolf kontakt med Eskilstuna bibliotek och fick vikariat och timtjänst.
Sonen Martin föddes kort därefter. Det blev sju år i kollektivet på Trantorp med
bland andra familjerna Remstam och Hedlund. Rolf fick sedan år 1989 fast
anställning på Torshälla bibliotek och började trappa ner på arbetet i Proklama. År
1991 flyttade de från Trantorp till huset i Skogstorp.
Övriga boende på Trantorp var med i Skogstorps baptistförsamling. Där blev även
Rolf och Karin medlemmar, men de var också under ett antal år engagerade i
Ansgarskyrkan i Fröslunda. De är fortfarande med i en hemgrupp med rötter
i Ansgarskyrkan. I samband med att Skogstorps församling upphörde 1999 blev
Elim det naturliga valet. Elim hade en stor ungdomsverksamhet där sönerna
Johan och Martin var med, vilket bidrog till att det kändes naturligt att tillhöra Elim.

Jag frågar om det kanske är
något som
församlingsmedlemmarna inte
vet så mycket om. Rolf berättar
att han varit ungdomstränare i
fotboll i 17 säsonger. Sonen
Martin spelade och Rolf tyckte
det var viktigt att vara
engagerad i något i Skogstorp
där de bodde. Det tog mycket
av ens fritid, förklarar Rolf, som
nu är engagerad i en grupp
som ska sammanställa en
jubileumsskrift inför
Skogstorps GoIF:s 100årsjubileum 2019.
Rolf har också ett engagemang för Open Doors, en internationell
missionsorganisation som hjälper kristna som förföljs på grund av sin tro. Han
bidrar med att översätta texter åt Open Doors. Det började med att Rolf fick ett
exemplar av deras månadstidning och ett engagemang växte fram.
Rolf har inga svårigheter att fylla tiden som pensionär. Utöver ovanstående har
han börjat släktforska, och så blir det en del resor till barn och barnbarn
i Lidköping och Göteborg.
Naturligtvis passar jag på att fråga bibliotekarien för tips på läsning. Rolf föreslår
författaren Peter Halldorf, som han själv haft behållning av att läsa. Intressant att
ta del av en pingstpastor som öppnat sig så mycket för andra traditioner inom
kyrkan, tipsar Rolf.
Rolf lämnar inte bara kontaktredaktionen utan även Eskilstuna. Mot slutet av
sommaren bosätter sig han och Karin i Lidköping för att komma närmare barn och
barnbarn.

Suzan Östman Bäckman

Den Ekumeniska blåsorkestern
Hej.
Jag heter Boas
Adolphi. Missionär/Musiker.
Musiken har alltid funnits i mig redan
i de yngre tonåren. En period i mitt
liv, var som turnerande musiker i
olika orkestrar. Nu turnerar jag inte
mer, utan har nöjet att spela med
många duktiga musiker i
Elimförsamlingen.
Nu vill jag berätta om den
fantastiska Ekumeniska
blåsorkestern, under ledning av
Maestro, Ferry Dobondi
Hur började det, frågar jag Ferry.
Ja säger han, jag tänkte, att det
finns ju så många duktiga musiker, så varför inte kasta ut frågan om att bilda en
ekumenisk orkester.
Det fanns redan sedan tidigare, en brassensemble, men där platsar bara
bleckblåsinstrument.
Varför inte använda dom och bygga på med andra instrument tänkte jag
I den ekumeniska orkestern kunde man ha både bläckblås, klarinett, flöjt,
saxofon, piano, kyrkorgel, mm
Till min förvåning och glädje blev det ett stort gensvar. Musiker från olika
församlingar ville vara med. Vi började öva, mellan 15-20 musiker deltar
För mig är det viktigt att ha en orkester, som jag kan skriva arrangemang för,
säger Ferry.
Ferry skriver nästan alla arrangemang till samtliga instrument. Det är mycket
jobb, säger jag. Ja men det är roligt, jag älskar det, svarar Ferry med ett
leende. Jag har inte gått någon speciell utbildning för detta, utan jag lärde mig i
vår församling hemma i Rumänien, där det fanns många fina läromästare.
Samtidigt har Gud gett mig den här gåvan till att använda i församlingen. Jag
skriver bara arrangemang för kristen musik, någon annan musik kan jag inte, och
vill inte skriva för. Jag tycker det är fantastisk gåva Gud gett mig
Som betraktare av denna fina samling av duktiga musiker, kan man bara njuta av
tonerna som strömmar ut den fina samklangen, och se glädjen i musikerna.. Ferry
lägger ner hela sin själ i att leda och dirigera orkestern.
Blåsorkester tycker folk om. Man behöver inte ha öronskydd, säger han och ler
igen.

En fin orkester, med duktiga musiker som njuter av att spela tillsammans, för att
glädja andra. En fin dirigent, och duktig blåsare, som älskar det musikaliska
uppdrag Herren har givit honom
Därför vill jag kalla honom; ”Maestro” Ferry Dobondi
Boas Adolphi
Foto Mirjam Adolphi

Språkcafé
Språkcaféet är ett mycket uppskattat och välbesökt café som är igång för fjärde
året. Det är öppet varje onsdag mellan kl 14-16. Inledningsvis hälsas alla
välkomna och en kort inledning hålls om exempelvis vädret eller månaden, sedan
sjunger de några pedagogiska sånger tillsammans och därefter sätter man sig
och jobbar individuellt runt borden. Det finns också en del material, som böcker
och grammatikuppgifter, om man vill träna på att läsa eller skriva. Fika, som
några i församlingen bakat, bjuds det på i mitten.

Ungefär 30-tal besökare brukar dyka upp och bredden är stor. Det finns besökare
med uppehållstillstånd och asylsökande, analfabeter till högskoleutbildade, alla
åldrar och olika långt komna i det svenska språket. Det är 12-15 svenskar varje
gång som hjälper till, många församlingsmedlemmar men även några som inte
tillhör församlingen. Tack vare den stora uppslutningen har varje svensk 1-3
nysvenskar vid bordet, vilket är väldigt roligt då man får en annan möjlighet att få
en relation till alla. Svenskarna känner sig meningsfulla och det är nyttigt att lära
känna alla deltagare och deras historia.
Det är en väldigt positiv atmosfär på språkcaféet. Det skrattas mycket och folk är
glada. Både deltagarna och svenskarna är otroligt tacksamma.
Karolina Veabråten

Stickcafé

I ungefär 7 år har det stickats, sytts och broderats i Elimkyrkan. Varannan onsdag
kl 15-17 udda veckor, samlas idag ca 6-8 damer som handarbetar. Syftet med
eftermiddagarna är att umgås, men mycket av det tillverkade har fått ge ett större
syfte. Ca 60 par sockor har åkt med Mirjam o Boas till Ukraina. En full kasse har
skickats med en sändning till Nordkorea. Dessutom har några stickade
vuxenvantar sålts i kyrkan och pengarna gick till att köpa barnvantar och
handskar. Vill du också sticka, virka, sy, brodera till dig själv eller andra eller bara
umgås? Välkommen på stickcafé! / Karolina Veabråten

Alpha
Alpha är en kurs som finns över hela världen, där grunderna i den kristna tron
utforskas på ett öppet, vänskapligt och informativt sätt. Varje kurstillfälle fokuserar
olika frågor kring tron och är upplagt för att skapa samtal. Alpha finns över hela
världen, det är gratis och alla är välkomna.
Under våren drog Håkan Persson igång Alpha-kursen i Elimkyrkan. Första tillfället
var strax efter 13-helgen och de siktade på att träffas varje vecka. Kvällarna
börjar med fika och följs av ett studium på PowerPoint-presentation och till sist
gruppvisa diskussioner. Deltagarna får sedan med sig en sammanfattning hem att
fundera över, som de sedan går igenom vid kommande tillfälle.
I början av maj avslutades vårens kurs och totalt har 14 personer, både
församlingsmedlemmar och nya människor, deltagit. Drygt hälften var ovana
kyrkobesökare. Flera av besökarna har valt att delta på andra av Elimkyrkans
aktiviteter. Det har varit en lyckad och trivsam vår.
Det slutar inte när
kursen är slut. Det är nu
vi måste ta hand om
våra nya vänner. Kyrkan
är ofta ett helt nytt forum
för deltagarna och det är
viktigt att hitta vägar för
fortsatt undervisning och
naturliga mötesplatser
som hemgrupper,
grillkvällar eller
gudstjänster, beroende
på vad som passar
personen.
En förutsättning för att Alpha ska kunna fortsätta i höst är att du som medlem
frågar dina bekanta - Ska du och jag gå Alpha? Om du är villig att satsa, kan
Alpha fortsätta att undervisa.

/Karolina Veabråten

Bokcirkel
En bokcirkel finns för de som är intresserade av att läsa och samtala om andliga
frågor. Bokcirkeln startade för personer som inte finns i någon kyrka. På senare
tid har det varit övervägande kvinnor från församlingen och det har haft stor
betydelse för oss deltagare det också. Gärna att fler icke församlingsanknutna
kvinnor deltar. Gruppen bestämmer gemensamt när de har möjlighet att träffas.
Tipsa gärna personer som kan vara intresserade av att träffas i en bokcirkel. Hör
av er till Kerstin Nilsson, telefon 073 346 1486 / Suzan Östman Bäckman

Kvinnofrukostar
Vilket värdskap! Elisabeth Backman med team arrangerar mycket trevliga
kvinnofrukostar i Elim med generös frukost som bestod av bröd och flera olika
exklusiva pålägg, flingor och yoghurt, våfflor, tropiska frukter och godis. Det var
dukat för smaklökarna men också ögonfröjd med flera fina inredningsdetaljer på
borden. Vi var många på plats. Samvaron runt borden var trevlig och givande.
Nu senast gästade Elisabeth Sandlund som är
opinionsredaktör på Dagen sedan 2010 och har tidigare
varit chefredaktör för tidningen. Hon skriver såväl ledare
som ledarkrönikor om det mesta som rör sig i samhälle
och kyrka. Elisabeth Sandlund var tidigare
ekonomijournalist på Svenska Dagbladet under 25 år.
Elisabeth hade med sig sin dotter Ulrika. Med journalistisk
noggrannhet benar Elisabeth Sandlund ut vad kristen tro
innebär i boken ”Drabbad av det oväntade”, samtidigt som
hon personligt
och med en ständigt närvarande humor
skildrar sitt eget liv efter det
omtumlande mötet med Gud.
En mycket minnesvärd
lördagsförmiddag i församlingsvåningen
i Elim. Håll utkik efter nästa tillfälle och
ta gärna med en väninna eller två för ni
kan vara säkra på ett bra värdskap. Tack
Elisabeth!
Suzan Östman Bäckman

KONTINUITET
Svenska
Spanska
Arabiska

Gudstjänst

Bibelstudium

Söndagar kl 11:00
Fredagar kl 18:00
Lördagar kl 17:00

Tisdagar kl 18:00
Torsdagar kl 18:00

Stickcafé
Språkcafé

Onsdagar udda veckor kl 15:30. Start 29/8
Onsdagar kl 14:00-16:00. Start meddelas senare

Juni
2

LÖRDAG

09:00–15:00 Gemenskapsdag i Johanneberg. Anmälan.

3

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Fransisc Dobondi.

G

Musik: Sofia Clewemar.
6

10

ONSDAG

SÖNDAG

09:00

Bön för Sverige i Johannebergs kapell, Gillberga.

18:30

Bön för Sverige i Pingstkyrkan.

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Musik: Anna Bister

G

Nattvard (Maria P)
11

MÅNDAG

19:00-20:30 Fotokurs med Miriam Adolfi

17

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Karl-Erik Magnusson. Missionsinsamling.

18

MÅNDAG

19:00-20:30 Fotokurs med Miriam Adolfi

24

SÖNDAG

18:00

25

MÅNDAG

19:00-20:30 Fotokurs med Miriam Adolfi

28

TORSDAG

18:00

Gudstjänst i S:t Eskilskyrkan.

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

H

Juli
1

SÖNDAG

11:00

Gemensam Gudstjänst i Pingstkyrkan.
Carl-Vilhelm Hasselgren.

5

TORSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

8

SÖNDAG

11:00

Gemensam Gudstjänst i Elimkyrkan.

J

Jack-Tommy Ardenfors. Musik: Sofia Clewemar.
Nattvard (Maria Hedlund)
12

TORSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

15

SÖNDAG

11:00

Gemensam Gudstjänst i Pingstkyrkan.

A

Erik Lindberg.
19

TORSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

22

SÖNDAG

11:00

Gemensam Gudstjänst i Elimkyrkan.

B

Musik: Anna Bister. Missionsinsamling.
26

TORSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

29

SÖNDAG

11:00

Gemensam Gudstjänst i Pingstkyrkan.

C

Familjen Deivard.

Augusti
2

TORSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

5

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Rodica Dobondi.

D

Musik: Sofia Clewemar
9

TORSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

12

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Musik: Anna Bister
Nattvard (Mauricio Campos)

16

TORSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

E

19

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Musik: Erik Lindberg. F

23

TORSDAG

18:30

Styrelse och församlingsråd.

26

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Stefan Bister. Musik: Anna Bister

G

Missionsinsamling.

BÖNEVECKA – Vi ber för höstens arbete. 29 aug – 1 sept.
29

ONSDAG

19:00

BÖN

30

TORSDAG

19:00

Bön

31

FREDAG

19:00

Bön

19:00

Bön och lovsångsgudstjänst.

September
1

LÖRDAG

H

Erik Lindberg/Anna Bister och storteam.
2

SÖNDAG

11:00

Upptaktsgudstjänst. Joel Backman.

H

Musik: Erik Lindberg / Anna Bister /Storteam /
Vintage Brass.
5

ONSDAG

19:00

Bibelseminarium.

6

TORSDAG

14:00

RPG i Pingstkyrkan. Resa i ord och ton med

I

Håkan Isaksson.
18:30
8

LÖRDAG

Träff för hemgruppsledare.

10:00-15:00 Gemenskapsdag på Lärsätersgården, Kolsva.
Musik: Erik Lindberg. Ta med dig det du vill äta
under dagen.

9

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Församlingsmöte.

I

Musik: Sofia Clewemar och fiolmusik av tonåringar.
12

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag.

16

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Rodica Dobondi. Musik: Erik Lindberg, I
Nattvard (Maria Petersson)

I

19

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag.

J

20

TORSDAG

14:00

RPG i S:t Eskilskyrkan. Rocco Gustavsson berättar
om Carl Braunerhielm.

23

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.

J

Musik: Karl-Erik Magnusson.
26

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

30

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Mauricio Campos. Missionsinsamling. J
Musik: Barbro Hedlund och sånggrupp.

J

Elimkyrkan
En del av Equmeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Tel köket: 016-13 02 98
Församlingens pg: 169975-0
Swish:123-1758689

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna.

Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
016-42 59 74
tomas.tp.petersson@gmail.com
Omslagsfoto: Karolina
Veabråten

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

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

Redaktion:
Suzan Östman Bäckman
Karolina Veabråten
Mathilda Backman
Anna Backman Bister
Boas Adolfi
Tipsa oss gärna vad
vi ska skriva om!
Skicka det till:
mathilda.bee@gmail.com
eller till någon annan i
redaktionen.

Sjukhuskyrkan pg: 674515-2
Swish: 1236034755
Carina Thörn Diakon
072-5773234,
carina.torn@home.se

f

facebook.com/elimeskilstuna

Pastor:

Joel Backman

Ordförande:

Rodica Dobondi

Pastor, spansktalande:

Mauricio Campos

Pastor, arabisktalande:
Pastor, musik & ungdom:

Maher Zakeria
Erik Lindberg

Pastor, skolkyrkan:

Bengt-Göran Backman

www.elimkyrkan.com

016-12 69 70
070-562 69 70
joel@elimkyrkan.com
076-0843497
Dobondi_56@yahoo.se
073-5919105
musungo2017@outlook.com
swed-maryo@hotmail.com
016-13 02 98
076-846 22 10
erik@elimkyrkan.com
076-0245739
bg@elimkyrkan.com

