


När vi tvingas till nya platser 
och tillvägagångssätt

Förändring är svårt. Om vi behöver förändring (vilket alla 
behöver ibland) vill vi helst att den ska komma sakta så att 
vi hinner med att anpassa oss. Men ibland är det inte vårt 
val, utan omständigheter tvingar oss till förändring. I en 

sådan situation befinner vi oss nu. Corona har tvingat oss till för-
ändringar snabbt och hastigt. Det är inte första gången i historien 
som kyrkan tvingats till hastiga förändringar. Vi läser om de första 
kristna:  Också Saul tyckte det var riktigt att de dödades. Den da-
gen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och 
alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. 
Apostlagärningarna 8:1 

Det uppstår en svår förföljelse och den tvingar de första kristna till 
en förflyttning. En förflyttning de troligtvis inte skulle gjort om de 
inte var tvungna till den. Det var med all säkerhet inte roligt eller 
enkelt. Många bad nog ivrigt för att förföljelsen skulle sluta och att 
de skulle slippa flytta. Men här kommer det breddade perspektivet 
in. För kyrkans utveckling blev det till en fördel. I samma takt som 
de troende blev spridda, spreds även deras budskap till nya områ-
den. Förföljelsen fick därför motsatt effekt. Istället för att stoppa 
budskapet om Jesus tvingades det ut till helt nya platser. 

Här finns det något som påminner oss om det som händer idag. 
Vi har också blivit tvungna att förflytta oss. Idag finns våra Guds-
tjänster och samlingar på nätet. Det har inte varit helt enkelt att 
göra denna förändring. Men resultatet är detsamma för oss som 
för de första troende: helt plötsligt finner vi att vårt budskap tar 
sig ut till nya områden och människor. Vi kan välja att fokusera på 
allt det jobbiga som förändring drar med sig, eller så kan vi välja 
att se det nya Gud gör i denna tid. Låt oss välja att se förbi det 
svåra och se på Gud. 

Joel Backman, Pastor och föreståndare



Om Människosonen
”Ty också Människosonen har 
kommit, inte för att låta sig bli 
tjänad, utan för att tjäna och ge 
sitt liv till lösen för många.”
(Mark. 10:45; Reformationsbibeln.)

Den här versen, där Jesus 
talar om sin messianska upp-
gift, frälsningsverket, är en av 
de viktigaste i evangelierna.

Jesus är på väg upp till Je-
rusalem och har i det före-
gående tre gånger förutsagt 
sitt  lidande, när lärjungarna 
börjar ägna sig åt rangstrider. 
Två av dem ber att få sitta på 
troner vid Jesu sida i härlig-
heten, men Jesus upplöser 
deras ärelystnad genom sin 
undervisning om vad sann 
storhet är i Guds rike. Stor-
heten består inte i att härska 
utan i att tjäna efter Männis-
kosonens exempel. 

Titeln Människosonen före-
kommer i N.T. nästan uteslu-
tande i evangelierna och där 
endast i Jesu egna ord. (Jfr 
Apg. 7:56; Upp. 1:13, 14:14.) 

Då Jesus kallar sig Människo-
sonen, tar han upp en urgam-
mal 
messiansk titel från Gamla 
Testamentet (Ps. 8:5; 80:18). 

Att det är en titel framgår av 
den hebreiska grundtexten. 

Jesu följeslagare kände 
också till Människosonen från 
den s.k. Första Henoksboken, 
som då hade nästan kano-
niskt anseende.

Människosonen är Ordet, 
som var i begynnelsen, och 
som kommer från Guds värld 
till jorden, där han möts av 
hån och förföljelse (Luk. 7:34, 
4:29). 

”Han kom till sitt eget, och hans 
egna tog inte emot honom,” 
Joh.1:11. 

Han måste lida och dö, men upp-
står från de döda enligt sitt ord 
(Mark. 9:9). 

Från härligheten ska Människo-
sonen komma tillbaka som do-
mare vid tidens slut (Dan. 7:13). 

”Och han har även gett honom 
makt att döma, eftersom han är 
Människosonen” (Joh. 5:27).

Det är Gud, som har domsrät-
ten, men Människosonen har 
fått denna makt av Gud, inte på 
grund av sin mänsklighet, utan 
såsom den Gudomlige. 

Titeln Människosonen antyder 
alltså, mer än någon annan titel, 
Jesu gudomlighet.

Människosonen ger sitt liv som 
lösen för många; med hebreiskt 
språkbruk betyder det alla. 

Lösepenningen är ett vanligt be-
grepp i G.T. Lösen kunde betalas 
för att gottgöra en skuld eller 
befria ur fångenskap och slaveri. 

G.T. talar ofta om Gud som den 
som löser Israel. Gud är Israels 
förlossare, men Han utför fräls-
ningsverket genom Messias. 

Jesu ord om lösen förstås mot 
bakgrund av orden i Jesaja 53, 
där Herrens Tjänares lidande har 

ställföreträdande och sonande 
betydelse. Herrens Tjänare 
betalar mänsklighetens skuld 
inför Gud och befriar från ond-
skans herravälde. Den lösen, 
som ges, är definitiv och gäller i 
slutdomen.

Enligt judisk uppfattning skulle 
Messias segra på jorden, men 
Jesus tog avstånd från politiska 
messiasideal. 

Människosonen, ”den osynlige 
Gudens avbild” (Kol. 1:15), är 
Herrens lidande Tjänare, som 
tog på sig vår synd och skuld. 

Han kallas också ”Lammet, som 
har blivit slaktat från världens 
grundläggning,” (Upp. 13:8).  
                                                                                                           
         Kerstin Ullerstad



Hemgrupp
Det är inte bra att människan är ensam, konstaterade Gud redan i 
skapelsen. Och visst är det så i dessa orostider att vi saknar varandra. 
Vi saknar våra barn, föräldrar, syskon, vänner och alla i församlingen. 
Då majoriteten i vår hemgrupp hamnar i Folkhälsomyndighetens 
riskgrupp kan vi heller inte träffas som förut. Däremot så har vi träf-
fats några gånger ute i friska luften. Senaste gången så träffades vi i 
Rothoffsparken. Vi gick omkring och tittade på allt vackert som blom-
made för att sedan sätta oss på behörigt avstånd från varandra på 
bryggan vid Eskilstunaån och ta fram eget medhaft fika. Och tänk, 
mitt i Eskilstuna bland blommor och barnskrik fick vi sända en gemen-
sam bön till Herren. Vilken ynnest! Maria Hedlund

Kan man träffas och släktforska i Coronatider?

Absolut kan man det. I församlingen har vi un-
der några år varit ett litet gäng släktforskare, 
som regelbundet träffats för att inspirera och 
hjälpa varandra i vår släktforskning. Normalt 
har vi träffats i lilla salen där vi stött och blött 
våra frågor med varandra. Att träffas på det 
vanliga sättet går naturligtvis inte under rådan-
de omständigheter. Trist och    tråkigt att inte få 
möjligheten att träffas. Vi mår väl av att mötas!

För några veckor sedan dristade vi oss till att försöka genomföra, i 
någon bemärkelse, en träff. Denna gång dock digital med hjälp av 
videomötesteknik. Videomöten där man träffas via bild och 
ljud fungerar ju alldeles utmärkt, men hur skulle det fungera i släkt-
forskarsammanhang. Där har man ju ofta behov av att visa varandra 
just mitt problem. Det kan handla om att få läshjälp ur en sida i en 
gammal husförhörslängd till konkreta tips på hur jag skall registrera 
en uppgift i min databas. Allt detta bygger på att samtliga kan se vad 
jag har på min bildskärm.

Nåväl, vi testade och det fungerade hyggligt tillfredsställande. Vi kun-
de dela ”skrivbord” med varandra. Vi kunde hjälpa varandra vidare 
i just det då aktuella problemet.Efter det första lite trevande tillfället 
har vi fortsatt med jämna mellanrum och nu vågar jag nog påstå att 
vi hittat en form som faktiskt fungerar även för oss i släktforskningen.
             
           Det går att bedriva verksamhet relaterad till församlingen även 
i dessa tider. Skulle du som läser detta känna dig sugen att prova på 
släktforskning eller ta upp din släktforskning på nytt är du hjärtligt    
                 välkommen till vår lilla grupp. Dock får det anstå 

till dess att möjligheten att mötas fysiskt åter-
kommer.

Krister Nilsson

                                



Nutid o framtid blommorna hälsar välkomna. Gubbsen fixar tills vi 
möts igen och i kyrkan förbereder de inspelningen av söndagens 
gudstjänst.                                              

 Foto:Gunvor Persson

Skolkyrkans vänner!
Tack för er support, förbön och 
omtanke om Skolkyrkan, och oss 
som arbetar där. Det har varit en 
mycket annorlunda och turbulent 
vår i Skolkyrkan, på flera sätt. 
Sara Wiklöf, ungdomspastor i 
Ärla Pingstkyrka, har varit sjuk-
skriven och därför inte kunnat 
fullfölja uppdraget i arbetslaget 
på Stålforsskolan (högstadiet) 
som planerat. Annika Nilsson, 
barn & familjepastor i Pingstkyr-
kan i Eskilstuna, har också varit 
sjukskriven en tid, men arbetet 
med Bibeläventyret (mellansta-
diet) har gått vidare delvis genom 
att några av Svenska Kyrkans 
församlingspedagoger ingår i 
arbetsteamet med detta. Och så 
kom ju pandemin mitt i allt. För 
mig, Skolpastor BG (gymnasie-
skolan) blev skolorna stängda för 
lektionsmedverkan från månads-
skiftet mars/april, och jag fick 
ganska många återbud på redan 
bokade lektioner med klasser på 
främst Realgymnasiet, Kunskaps-
kompaniet och Rekarnegymna-
siet. Övriga påbörjade samtal och 
planeringar fick skjutas upp. På 
ett ställe var det tänkt temadag, 
och i övrigt ”Tro och vetenskap” 
och ”Kristen tro & praxis”. Dock 
har jag personligen efter fem år i 
Skolkyrkan fått mycket bra rela-
tioner och kontakt med skolorna, 
rektorer och lärare. Genom några 
akuta krissituationer där jag hop-
pat in med kort varsel i vintras 

som stöd i sorgbearbetning och 
minnesstunder i särskilda min-
nesrum m.m. har jag fått speciell 
kontakt med gymnasiestrateger 
och andra övergripande kontakt-
personer i skolans värld. Inför 
pandemin har jag gått ut med 
info om erbjudande med web-
binarium, men skolorna har haft 
alldeles för mycket ändå med att 
bara få all annan distansunder-
visning via digitala plattformar 
att fungera, så det har inte gått 
att genomföra än. Dock har jag 
förhoppning om att vara med på 
banan inför höstplaneringen med 
undervisning via digitala platt-
formar. Tack för att ni fortsätter 
att be för oss, tack för era gåvor 
som gör det möjligt att erbjuda 
en riktig Skolkyrka i tider som 
dessa! Det är ingen självklarhet 
i vårt land att kyrkorna i en stad 
kan erbjuda detta. Titta gärna på 
filmen på Skolkyrkans Facebook-
sida som jag skickat till skolorna 
som erbjudande! 

God Bless /BG



Ett nytt sätt att nå ut i dessa tider.  Folk kan inte komma till kyrkan så 
vi måste komma hem till folket, och där kommer web tv sändningarna 
in i bilden.

Helt plötsligt förvandlades Elimkyrkan till en TV studio.  Som min 
gamla arbetsplats då jag var ljudtekniker på SVT.  Nu är jag återigen i 
Television, fast nu ännu bättre. Den Himmelska visionen.  

Gudstjänster spelas in och sänds 11.00 på söndagar.
Du kan lyssna och titta på gudstjänster via youtube, facebook. 

Tv sändningarna finns på You Tube Elimkyrkan, så att man kan gå in 
och titta senare, eller du kan klicka dig fram till youtube via  http://
elimkyrkan.com/ 

Mirakelonsdag 
På onsdagar sänder vi direkt live från Elimkyrkan. Skriv in ditt böne-
ämne till oss unders sändingen så ber vi för dig. 
http://elimkyrkan.com/
https://www.facebook.com/elimeskilstuna/

Vardagsandakten
En andakt från Elimkyrkan som publiceras måndag till fredag,
www.elimkyrkan.com

Teknikgruppen består av, Anders Clevemar, Eric Lindberg, Boas 
Adolphi, Krister Nilsson - ’The CLAN team’.  Vi är ett sammansvetsat 
teknikteam, med duktiga kollegor, bestående av producent, kamera-
man, bildingenjör Bing, Tom, technical operating manager, ljussättare, 
studioman, ljudtekniker, musiker. Elimkyrkan har också en skatt i alla 
duktiga musiker och sångare som medverkar i Tv sändningarna.Det 
är mycket som skall klaffa innan det blir en färdig produkt. Men med 
allas kunnande och Herrens hjälp så blir det bra varje gång.

Det är en glädje att göra detta tillsammans. Att kunna nå ut till så 
många med budskapet om Jesus Kristus, genom, ” HTV = himmelsk 
television ”.  Allt till Guds ära.            
                                                                                         Boas Adolphi

Intressanta  fakta
Gudstjänsterna på youtube, de senaste visningarna varierar 200-
260, enligt youtubes  statistik. 

Live tittande på Facebook var 35 enheter, dator, telefon, osv.

Mirakelonsdagar, senaste sändningen ungefär 120 pers som har  
aktivt  interagerat, vilket innebär att de klickat in sig på klippet, 
gillat videon eller liknande. 



Söndagsskolan har valt att försöka hålla igång delar av sin verksamhet 
även nu när tiderna är annorlunda, och bland annat så kanske ni har 
sett våra inslag under gudstjänsterna på söndagarna. 

Vi har även sett till att barn som vi haft med oss i söndagsskolan den 
senaste tiden fått lite extra roliga utskick av oss nu i form av en dvd 
och en CD-skiva från familjen Hyllerud som har varit på besök i för-
samlingen och haft barnmöten. 

Vi hade också en tävling under påsken där barnen fick skicka in sina 
påskteckningar till oss. Som pris fick alla som deltagit ett litet arm-
band av oss. 

Vi planerar just nu för fullt för hur vi kan uppmuntra barnfamiljerna 
inför sommaren och hoppas kunna införa lite digital barngympa och 
babysång så småningom.

Equmenia har fått ett nytt swish nr, så vill du vara med och ge oss en 
gåva till vårt arbete med barn och ungdom är du välkommen att göra 
det på det här numret: 123 239 22 49

Följ oss gärna också på vår nya Instagram, ”EqumeniaElimkyrkan”.

Ungdomar

Det är en konstig tid att leva i och en än mer konstig tid att vara pas-
tor åt ungdomar i. Eftersom världen ser ut som den nu gör med detta 
virus som härjar och får vår tillvaro att stanna upp, hur möter vi det? 
På webben är de flesta ungdomar redan uppkopplade med appar, 
sociala medier och en stor del av de sociala 
interaktionerna sker på internet. 

Vi i Elimkyrkans ungdomsarbete har sedan 
tidigare haft mycket kommunikation på 
internet, via Messenger, Snapchat och andra 
sociala medier. Där har information delats 
och kommunikation uppstått. Därför var 
det inte svårt att flytta ungdomsarbetet till 
webben.Vi har nu videosamtal i grupp på 
fredagarna där vi ses, ber, undervisas och 
lovsjunger tillsammans. Till en början fun-
derade jag på hur detta skulle gå, kommer 
ungdomarna ha det fokus som de annars haft i lokalen eller kommer 
dessa digitala ungdomsmöten inte tas på allvar? 

Jag kan säga att det som först följde med till webben för Tonår var 
just detta; gemenskapen och längtan efter undervisning och tillbed-
jan tillsammans. Trots att vi är miltal från varandra har ändå gemen-
skap uppstått och känslan att vara en del av gruppen har funnits där. 
Och bönen har varit där. Och Gud har varit där med sin närvaro.Det 
vi har i framtiden är att vi vill möta fler ungdomar med en livesänd 
ungdomskväll där vi slår på stora trumman. Denna idé har framförts 
till hela vår regions Equmeniaföreningar och det 
kommer i framtiden sändas en ungdomskväll från 
Elimkyrkan på webben där hela regionens ung-
domsarbeten bjuds med. Hur detta går till plane-
ras i detta nu.Även då vi är långt ifrån varandra 
verkar ändå Gud i dessa ungdomars liv och vi är 
tacksamma för alla bön.

                                                     Erik Lindberg
                                                 

                                         



Ett ekumeniskt samarbete har påbörjats i Eskilstuna för tre dagar 
med Sebastian Stakset och Carl-Gustaf Severin från Heart of Evang-
elism. Kampanjen Det finns hopp arrangeras i Eskilstuna 
22 – 24 januari nästa år på Stiga Sports Arena.

Visionen är ” Levande församlingar i samarbete som berör tusentals 
människor med budskapet om Jesus, hopp och gemenskap.”
Det finns en styrgrupp med representanter från flera av församling-
arna. Från Elim deltar Joel Backman och Suzan Östman Bäckman.

Det övergripande målet är att öka antal kristna i de medverkande 
församlingarna under år 2021. 

Delmålet är att

Vi vill så ut… 
• kunskap om Jesus som allas Frälsare och Guds Son 
• hopp till de som söker en utväg ur hopplösa livssituationer 
• kännedom om levande kyrkor öppna för alla 
• och fylla Stiga Arena med människor under en helg 
(totalt 10 500 besökare)

Kampanjen finansieras genom organisationen ”Heart of Evangelism” 
tillsammans med församlingar, privata månadsgivare, kollekter & 
engångsgåvor.

Välkommen att engagera dig i en arbetsgrupp, bön och/eller finan-
siellt. 

Notera gärna en kickoff online den 3 juni kl.18.30 med livsändning 
från Eskilstuna.

De Församlingar som medverkar hittills är: 
Johannebergs Baptist, Pingst Eskilstuna, Pingst Ärla, Elimkyrkan 
Eskilstuna, Kjula Baptist, Folkkyrkan Malmköping & Eskilstuna, LP-
verksamheten Riks., Fristadskyrkan.

Suzan Östman Bäckman

DET FINNS
HOPP

DET FINNS
HOPP

DET FINNS
HOPP



     Själavårdspromenader

Tanken föddes redan innan kyrkan stängde den verksamhet som 
förekommer i byggnaden, och då som en ytterligare möjlighet att 
träffas.  När det sedan var ett faktum att Coronaviruset världen 
över gjort vårt liv annorlunda på vitt olika nivåer, blev det än vik-
tigare att göra det möjligt att träffas på något sätt. 

Promenaderna har utgått från Elimkyrkan kl 9 varje lördag. Detta 
forum har fått oss att inandas frisk luft och röra på oss vilket vi 
alla vet främjar hälsan. Lika viktigt för själen är att se varandra 
och prata, men också lyssna. Även om vi går i samlad trupp, va-
rierar vi samtalspartner under promenaden och det finns också 
möjlighet att dra sig en bit ifrån för att samtala mer enskilt. 

Varje lördag har det varit Vilsta som varit vårt mål, dit några 
även anlänt direkt från annat håll. I Vilsta finns det många plat-
ser att slå sig ner, men redan första gången fann vi ro på en plats 
som sedan blivit vårt stamställe. Stamställe i dubbel bemärkelse, 
eftersom det är en fallen trästock väldigt lämplig att sitta på likt 
en kyrkbänk. Där har vi hållit en kort andakt, ibland sjungit, alltid 
bett och fortsatt lyssna in fågelkvitter och humlors surr i Guds 
underbara skapelse.

Det har blivit ett sätt att finnas nära varandra i en tid där vi 
måste hålla avstånd. 

Gud välsigne er alla!
Maria Öhrvall

P.S. I fortsättningen är jag nog oftast i Lugnet, men promena-
derna kan utifrån eget ansvar fortsätta utgå från Elim kl 9 varje 
lördag. Man är också varmt välkommen att sluta upp vid Vilsta 
något senare. 

De som brukar gå har fått information av mig.
Stor kram Maria

Det finns ett gammalt uttryck, som man ibland ser på väggbonader 
eller vykort och målningar: en givares hand är aldrig tom. Ett fint 
uttryck som också blir en ordlek. Handen är ju inte tom om man stän-
digt ger något.  Samtidigt ryms en uråldrig sanning i detta 
utryck, som funnits i generationer i Sverige, men också och inte minst 
i Bibeln. 

Genom hela Bibeln går ett tema av givande och frikostighet, från 
Kain och Abel som offrade till Gud – till Uppenbarelseboken där Jesus 
som det offrade lammet är den som kan rädda oss alla och bryta 
sigillet. Det är Guds största gåva till oss. 

Gud har gett oss livet från början, men också den största gåvan – 
evigt liv och gemenskap med Gud genom rättfärdiggörelse genom 
tron på Jesus Kristus. När vi tänker på att ge till Gud eller Guds för-
samling, kan det vara värt att ha detta i åtanke.

”Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle 
kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, 
och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand” (1 Krön 29:14).

Gud är den störste givaren och Hans hand är aldrig tom. Därför kan vi 
frimodigt ge till Guds verk i förvissning om att han fyller våra behov. 

”Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla 
alla era behov”. Fil 4:19

Anna Backman Bister



Kalender
Gudstjänster, mirakelonsdagar, vardagsandakt via webb

Svenska 
Gudstjänst: Söndagar  kl 11.00
Mirakelonsdagar kl 19 
Vardagsandakt må-fre
Arabiska Lördagar  kl 17.00 Torsdagar kl 18.00 

Juni
                                                                                               
 3  Ons  19.00 Bibelseminarium                                  grupp 3   
               
7  Sön 11.00 Gudstjänst.  Erik Lindberg         grupp 3   
             Musik: Erik Lindberg och ungdomarna. 

10  Ons  19.00 Mirakelonsdag           grupp 4 
                          
11  Tors 18.30 Styrelse och församlingsråd                      
                                                                                      
14  Sön  11.00 Temagudstjänst: Joel Backman                 grupp 4                           
Musik: Sofia Clewemar.  Nattvard

17  Ons  19.00  Mirakelonsdag          grupp 4

21  Sön 11.00 Gudstjänst. Joel Backman
  Musik: Håkan Persson

28  Sön 11.00 Gudstjänst.  Håkan Persson          grupp 5
  Musik: Anna Backman Bister  
  Missionsinsamling
               

Juli
5   Sön  11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg                   grupp 6
                          Musik: Sofia Clewemar                                    
                      .  
12  Sön  11.00 Temagudstjänst. Joel Backman                           grupp 7
  Musik: Anna Backman Bister. 
  Nattvard

19  Sön  11.00 Gudstjänst. Joel Backman                  grupp 8
  Musik: Barbro Hedlund  
                                                                       
26  Sön  11.00 Gudstjänst. BG Backman                    grupp 9 
              Musik: Erik Lindberg och ungdomarna   
               Missionsinsamling

   Du kan swisha din gåva, kollekt eller tionde
                                      
            
          

         Swish: 123-1758689

eller ge via 

Församlingens pg: 169975-0



Kontakt med Elimkyrkan 
utges av Elimkyrkans  Baptistförsamling i Eskilstuna

Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
076 1131737 
tomas.tp.petersson@gmail.com

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

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

Välkommen att vara med och skapa 
Kontakt. Skriv, skicka din bild eller
tipsa oss gärna vad vi ska skriva om! 

Skicka det till: mirjam@adolphi.se 
mob. Mirjam 072 -203 04 08

Material bör skickas i god tid iför 
varje period, senast: 
10 februari 
10 maj 
10 september  
10 november

Föreståndare, pastor: 
Joel Backman

Ordförande: 
Rodica Dobondi

Pastor, arabisktalande: 
Maher Zakeria

Pastor, musik & ungdom: 
Erik Lindberg

Pastor, skolkyrka: 
Bengt-Göran Backman

 070-562 69 70 
 joel@elimkyrkan.com 

076-0843497 
rodicadobondi2@gmail.com

swed-maryo@hotmail.com 
073- 540 18 02

076-846 22 10 
erik@elimkyrkan.com 

076-0245739 
bg@elimkyrkan.com

                    www.elimkyrkan.com


