
 

 

 

Foto Tomas Petersson 
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Sommaren är till för vilan.   
 

Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag fin-

ner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt 

namns skull. Psaltaren 23:2-3 

 

Jag vet inte hur det är för dig men för mig är maj en speciell månad. 

Det är den månad på året då jag börjar känna att jag verkligen be-

höver en semester. Det är som att hela årets hårda arbete nu kulmi-

nerar i en känsla av utmattning och trötthet. Det är nu man börjar att 

räkna dagarna till ledigheten. Innan du tror att jag håller på att gå in 

i någon form av utmattning kan jag meddela att det här inte är något 

nytt. Det händer varje år och vid ungefär samma tid. Jag vet också 

vad botemedlet är – några veckors ledighet och jag är tillbaka på 

banan igen med nya idéer och visioner. 

 

MEN om dessa veckor av vila inte skulle komma då är jag möjligtvis 

ute på farligt vatten. Vilan är helt nödvändig. Faktum är att vilan är 

nödvändig för framtida produktivitet. Om jag inte vilar kommer jag 

inte att ha kraft att vandra vidare på den väg som Gud har kallat mig 

att gå. Alla som tränat på gym vet att man behöver vila mellan repe-

titionerna för annars kommer kroppen inte orka. Långt innan Sve-

rige kom fram till vårt nuvarande semestersystem hade Gud redan 

koll på att vi behövde vår vila. David säger att ”Han låter mig vila på 

gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro”. Innan Gud le-

der David in på ”rätta vägar för sitt namn skull” har han låtit honom 

vila och finna krafter för resan.  

 

Jag vet inte vad Gud har planerat för dig i höst, men 

jag vet att du kommer att behöva vara utvilad för att 

orka vandra den vägen. Så min önskan är att du 

ska ta vara på sommaren och tillåta dig själv att 

sitta en stund på den gröna ängen och vid det lug-

nande vattnet. Vila nu för i höst börjar vandringen 

igen.  

 

Joel Backman 

Pastor och föreståndare    
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Om sann trygghet.  

”Frukta inte du lilla hjord, ty det är er Faders goda vilja att ge er ri-

ket.” (Luk. 12:32; Reformationsbibeln.) 

Till Jesu ”lilla hjord” hör inte bara de lärjungar, som följde Herren på 

vandringarna i Israels land, utan dit räknas Guds barn i alla tider.  

Det är värt att lägga märke till i vilket sammanhang Herren säger sitt: 

”Frukta inte!” Den citerade utsagan står mitt i en av Jesu predikningar, 

där det i det föregående varnas för bekymmer (Luk. 12:22-31) och i de 

följande verserna för girighet, dvs. avgudadyrkan (v. 33 f.). Ordets 

kontext understryker, att den trygghet, som Guds barn får erfara, är 

förknippad med en levande tro, som bär den kristna människan ge-

nom vardagens många påfrestningar. 

Guds barns trygghet beror inte på att de är många, eftersom Kristi 

evangelium är ett evangelium för de få. ”Där två eller tre är församlade 

i mitt namn, där är jag mitt 

ibland dem” (Matt. 18:20), sä-

ger Herren; och den minsta av 

Uppenbarelsebokens försam-

lingar får beröm av Herren: 

”Din kraft är liten och du har 

hållit mitt ord och har inte för-

nekat mitt namn,” (Upp. 3:8). 

Herrens sanna lärjungar kom-

mer alltid att här i tiden vara 

en liten skara. I evighetens 

värld är det enligt Upp. 7:9 en 

oräkneligt stor skara, som 

sjunger Frälsarens lov, men 

under vandringen på jorden är 

de kristna en minoritet. 

Guds barns trygghet beror inte 

heller på makt och rikedom, 
Foto Boas Adolphi 
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något som ger en falsk trygghet. Tider av makt och inflytande har un-

der kyrkans långa historia varit perioder med tynande andligt liv. Profe-

ten Hesekiel varnar för den trygghet, som den tidens falska profeter 

försökte ingjuta i människorna, då de proklamerade: ”Allt står väl 

till” (Hesekiel 13:10); detta, trots att det inte alls stod väl till enligt Her-

rens eget ord genom profeten Hesekiel. Den falska tryggheten kan 

snabbt bytas ut mot den djupaste förtvivlan, då svårigheter av olika 

slag drabbar en människa. 

Sann trygghet beror uteslutande på Guds nåd för Kristi skull. När en 

människa kommer till insikt om att det i den här världen inte finns nå-

got att bygga på, får hon, såsom den förlorade sonen i Jesu liknelse 

(Luk. 15:11-24), vända om till Fadern för att bekänna sin synd och 

skuld. Vägen till den trygghet, som Herren lovar de sina, går via 

självrannsakan och syndabekännelse. Det är inte på grund av några 

goda gärningar, utan endast för Kristi skull, som Gud förbarmar sig 

över oss. 

Löftet om riket har Kristus själv beseglat med sin död på korset och sin 

uppståndelse. Guds barns trygghet är här i tiden en försmak av det 

Gudsrike, som en gång ska uppenbaras i härlighet, och en källa till 

ständig tacksamhet, då ju ”Anden själv vittnar med vår ande, att vi är 

Guds barn” (Rom. 8:16).                                                                                                                 

                                                                                      Kerstin Ullerstad 

Hälsning från ungdomsarbetet 

Ungdomsarbetet har fortsatt sina träffar på den digitala plattformen Discord. 

Denna tjänst är liknande zoom men framtagen med den yngre generationen i 

åtanke och är tillgänglig både som app i telefonen och via dator. På Discord 

finns det olika ”kanaler” som kallas för servrar och det är i en sådan kanal 

som ungdomarna träffas, denna kanal är alltid öppen och det finns inte sche-

malagda samtalstider utan vem som helst kan när som helst gå in i kanalen 

och skriva eller delta. Det ligger en länk till denna discordkanal på Elimkyr-

kans hemsidas ungdomssida. Vi har under pandemin fått träffa nyfrälsta ung-

domar och unga vuxna som både mötts till själavård i Elimkyrkans lokaler 
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Ökentider i våra liv 

Livet har olika säsonger och vi vandrar på varierande vägar. Ibland är 

vägarna släta, ibland är de gropiga eller med uppförsbackar. Vi har sä-

songer i livet med grönska och sol och säsonger med torrt och mörkt. 

”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under him-

len” (Pred.3:1). 

Det kanske inte låter som något positivt att vi kommer få uppleva så 

kallade ökentider i våra liv.  Ökentider är svåra tider. Svårighetsgraden 

kan variera men svårt är alltid svårt. 

Vi har levt i en mer eller mindre ökentid sedan pandemin tog över.  Det 

som är positivt är att ökentider inte är permanenta. De kommer och går 

och varierar i längd. Vi går igenom ökentider, vi stannar inte där. Det 

kan hjälpa oss att veta att vi inte är ensamma om att vara i öknen. Per-

sonligheter som Jesus och Johannes döparen har varit i öknen. Både 

fysiskt och andligt. 

Vad gjorde Jesus när han var i öknen och dessutom frestades av den 

onde? Han höll sig till Guds ord. 

”Det står skrivet” säger han gång på gång. 

Forts sid 13 

men som även dessa är med på ungdomskvällarna fredag kl 20.00. 

Ny tid och ny beteckning? Ungdomarna har uttryckt att det nuvarande 

namn som all ungdomsverksamhet samlas under ”tonårskväll” kan upplevas 

missvisande då ungdomsskaran snarare består av unga vuxna och de har 

kommit med förslag att börja benämna arbetet som ”elim ung” där både tonår 

och unga vuxna kan få plats. Inget har ännu beslutats men namnet har redan 

börjat landa i ungdomarna. 

Nu till sommaren tar en av Elimkyrkans ungdomar studenten och be gärna 

för oss unga nu i perioden som ligger framför med studentfiranden och som-

marlov. 

Guds välsignelse! Erik Lindberg 
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Intervju med Robin Heikka  
  

Det har ständigt varit en process utav sökande i mina tonår, ett sö-

kande efter det där som skulle göra mig lycklig och slippa problem, 

alltså det där ultimata måendet. Det som hände i den livsstil jag tidi-

gare hade var att jag försökte fylla det eviga tomrummet inom mig 

med temporära lösningar, för något som upplevdes som ett ’’bra’’ må-

ende. Allt ifrån cigaretter och droger så som alkohol men också annat, 

sex, att bli sedd på sociala medier, pengar etc. Ära, stolthet, njutning 

och makt, starka drivkrafter som liknar Gud, men som snabbt är er-

sättningsbara och försvinner i det eviga tomma rummet. Dessa ting 

behöver inte vara dåliga per se (”i sig” red anm), men i den mängd och 

med det syfte jag gjorde allt, var det mer än skadligt.  

 

När man är nära döden, vilket jag många gånger har varit när jag velat 

tänja på gränserna och gått djupare ner i beroendet så händer det 

någonting oförklarligt spirituellt. Det är inte godhet alla gånger, men 

det öppnar till slut ögonen för en insikt om vad livet faktiskt är, eller 

vad det snarare inte är. En vändpunkt är väldigt nära och Gud jagade 

mig länge med sin nåd, barmhärtighet och kärlek. Jag identifierar mig 

väldigt mycket med pojken i Luk 15:11 som kom hem till sin far igen. 

 

En dag så fick jag en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma, 

där Gud med sin värme, kärlek och förlåtande kraft överöste mig och 

golvade mig totalt. Samtidigt som jag var väldigt rädd, kände jag en 

frid och en närvaro av den mest heliga kraften någonsin, som jag ald-

rig känt förut tillsammans med orden: ’’Du kan vara lugn, allt kommer 

att bli bra’’. Det är en väldigt svag beskrivning på upplevelsen, men 

sedan den dagen visste jag att jag aldrig kommer att röra droger, alko-

hol eller tobak mer. Jag slängde precis allting sånt och sedan den da-

gen är jag fri. Gud nådde mig där med en läkande kraft som bara Han 

kan skapa. 

Jag sökte mod och styrka att ta hjälp utav självhjälpsgrupper för miss-

bruk och hamnade till slut på ett behandlingshem där min tro växte 

ännu mer, men det var ändå något som saknades.  

 

Jag har varit i väldigt mycket ilska i min barndom och i min uppväxt, så 
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det har varit något som snabbt har använts för att få ut känslor.  

En dag i februari så exploderade jag av ilska på ett väldigt skadligt sätt 

och jag automatiskt bara drog på mig jackan, sprang upp till kyrkan 

nära där jag bor och satte mig på en bänk i altargången. Jag förstod 

inte riktigt varför jag sprang upp dit, men en längtan till att få frid var 

väldigt hög. 

Jag ringer därefter min pappa som är troende och frågar hur jag skulle 

gå tillväga för att ta emot Jesus, för nu orkade jag inte längre och jag 

hade hört att Han är den som räddar oss ifrån det onda och så vidare. 

Det slutade med att jag vid köksbordet  hemma bad en egen fräls-

ningsbön om att Jesus ska komma in i mitt liv och hjälpa mig för att jag 

själv inte klarar av det. Sedan den dagen började en resa som fortfa-

rande är igång och jag har blivit mer övertygad än någonsin om Guds 

kärlek för mig, dig och alla andra.  

 

Min framtida bild av att vara kristen är väldigt diffus, men att jag ber 

mycket och att jag värdesätter Gud före allting annat är redan själv-

klart. Jag är väldigt ifrågasättande och jag kommer nog aldrig att påstå 

att jag vet vad eller vem Gud är, för då är det nog inte Gud jag pratar 

om, det är för stort för att förstå. Att följa teologiska diskussioner och 

historiskt kolla bakåt på den kristna tron är väldigt intressant och viktigt 

tycker jag, så en ständig kombination med frågor och att leva här och 

nu med Gud är ju något jag strävar efter.  

Jag följer verkligen ordspråket att: ’’Man blir som 

man umgås.’’ och om jag umgås med Jesus och 

människor som förnekar sig själva och följer Ho-

nom, (hämtat ur Luk 9:23), blir jag mer som Ho-

nom både via tro och gärningar. Fel kommer alla 

människor att ha och göra, inte minst jag. Så att i 

framtiden tala ut, vara så ärlig jag kan och att er-

känna alla mina fel och brister inför Gud och 

andra människor kommer att bära god frukt tror 

jag, hittills är det det som tagit mig närmare livet 

iallafall. 

 

Tack Jesus för denna insikt om livet och tack Su-

sanne för att jag fick bli intervjuad 
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Växt och liv —Ulla & Christer Andersson  

Både Christer och Ulla har 
vuxit upp med växter och 
odling. Christer i hans för-
äldrars hem och Ulla är 
uppväxt med sina föräldrar 
på landet. Sedan 1967 har 
Ulla & Christer varit tillsam-
mans och i huset, som de 
köpte som deras första, har 
de levt i 51 år. 

Jag har många fina minnen 
med Ulla & Christer, både 
på läger, gudstjänster och 
som del av min omsorgs-
grupp. De har alltid delat 
med sig av sina vackra 
blommor till kyrkan. 

I deras trädgård finns blomster och växter samt att de odlar mycket ätbart 
som solmogna tomater, spetspaprika, björnbär, hallon, krusbär, morötter, po-
tatis, rödbetor, majs, haricots verts/gröna bönor, dill och persilja samt mycket 
mer. Det finns mycket att skörda och Ulla kokar saft på vinbär och hallon, gör 
marmelad av tomater, fryser in plommontomater för att använda i soppor och 
grytor samt fryser in krusbär för att koka kräm och göra marmelad.  Till hösten 
är det äpplen som blir mos, pajer och kräm. Christer säger varmt att Ulla är 
suverän på att fixa till det. 

Blommorna njuter de av, vissa lökar sprider sig till gräsmattan och andra stäl-
len där de inte är önskvärda och gräsklippning är ett nödvändigt ont säger 
Christer och skrattar till. De har egen brunn men den är så kall att växtlighet-
en skulle få en chock, så de vattnar med sjövatten, annars skulle de inte 
kunna odla. 

Paret bor fint i Närsjö, ett av Eskilstuna kommuns absolut äldsta sommarstu-
geområden nära Hyndevadsån, med några fast boende grannar, annars har 
de allra flesta sommarboenden.  Det finns spår av rådjur och fasanen som 
besökt deras trädgård. Rådjuren gör inte så mycket skada utan äter mest pri-
mörer tidigt på säsongen. Christer har burar som han ställer ut för att täcka 
rabatterna under hösten och vinterhalvåret för att skydda växterna från rådju-
ren. Vildsvinen håller hittills till på åkermarkerna runtomkring. Det finns tydliga 
tecken på att vildsvin bökat väldigt nära tomtgränsen, där det inte finns staket. 
Vi pratar om att det är Guds beskydd att djuren inte saboterar på deras tomt. 
Förra sommaren byggde de ett nytt staket runt sina odlingar för att fortsatt 
hålla ute djuren. 
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Favorittiden är med vårarbetet 
säger Christer, fröpåsar som ska 
drivas till plantor. Att sitta i uthuset 
och peta ner frön för att sen 
kunna njuta. Trädgården är inte 
någon större belastning, utan ro-
ligt och de beskriver att de lever 
upp lite extra under vår och som-
mar. Ett Guds under med alla väx-
ter beskriver Ulla. Trädgården tar 
tid, det finns alltid något att göra 
och så ska uthuset underhållas. 
Just nu är det nya vindskivor. Ulla 
nämner att annars är det försam-
lingen och RPG som det ges tid till, men nu ligger dessa aktivitet nere på 
grund av covid-19. Christer nämner att tid läggs också på att hjälpa brorsan, 
som blev förlamad i en olycka för flera år sedan, med den trädgårdstomten i 
Sundbyholm. 

Andra sysselsättningar för dem är promenader och stunder i skogen för att 
plocka bär och svamp. Att sitta i en solstol och lata sig (till och med somna) 
ser de också till att göra under den varma årstiden. Under vintern är det vilo-
paus från odling och då lägger de energin på huset för under sommartid blir 
det trädgården. Att resa har också blivit ett intresse och förnya passen ska de 
hoppfullt göra nästa vecka. Första resan blev till Florida 1997 när Christer 
fyllde 50 år (för 25 år sedan) och Christer fick då resecheckar som gåva av 
arbetsgivaren. Sedan fick de blodad tand och Christer var inte längre anti till 
att resa och rädslan la sig som Ulla uttrycker det. Det har bland annat blivit tre 
resor till Thailand, den första med paret Parsmo år 1998 och senare en 
gruppresa till bland annat Elimförsamlingens missionsinsats i norra Thailand 
till barnhemmet BaanChivitMai. 

Under sin yrkestid när Christer jobbade 47 år på Volvo, som instruktör sedan 
arbetsledare för maskinunderhåll och sedan på tekniksidan, såg Christer till 
att det var grönt med växter på arbetsplatsen. 

Christer fick för tre år sedan en 50% chans att överleva en operation efter de 
skulle operera bort cancer i bukspottskörteln. Ulla uttrycker att de kände sig 
burna och tacksam för församlingen. Tre veckor på sjukhus i Huddinge och 
två veckor på Mälarsjukhuset följt av rehabilitering. Vi konstaterade att de inte 
missade trädgårdssäsongen det året heller så deras trädgård har inte varit 
blomfritt någon gång. Guds nåd har varit med oss i alla år, i med- och mot-
gång säger Ulla. Tacksam för församlingen och hemgruppen nämns speciellt 
där de delar livet varannan tisdag, mestadels hemma hos Ulla och Christer. 

Suzan Östman Bäckman text och foto 
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Program Juni – September 2021 
 

Webb: Gudstjänster och Mirakelonsdag: https://www.elimkyrkan.com 

https://www.facebook.com/elimeskilstuna; You Tube – elimkyrkan Eskilstuna

  

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

 
RPG: Årsmötet i februari blev inställt och kommer att flyttas till hösten. 

 
Gudstjänsterna är förinspelade under perioden 27 juni – 1 augusti. 

 
Vi följer de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten och Region 
Sörmland kring hur vi får samlas utifrån pandemin och hoppas att vi 
ska få träffas till pickninckkvällar under juli månad.  

                           

Juni  

                                                                                                                        

2 Ons kl 19:00 Mirakelonsdag 

6 Sön kl 11.00 Gudstjänst.  Joel Backman   Grupp 4
    Musik: Ferri Dobondi och blåsgrupp. Nattvard Joel  
    Backman. 

9 Ons kl 19:00 Mirakelonsdag     Grupp 5 

10 Tors kl 18.30  Styrelse- och församlingsråd                                                                                                

13 Sön kl 11.00  Gudstjänst. Joel Backman    Grupp 5
    Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp 

16 Ons kl 19:00 Mirakelonsdag    

20 Sön  kl 11.00  Gudstjänst. Erik Lindberg.              Grupp  5
    Musik: Anders Eklund/Monica Johansson   
    Missionsinsamling. 

23 Ons kl 19:00 Mirakelonsdag     Grupp 6 

Pastorernas semestrar: Joel vecka 26 - 30, Erik vecka 27 - 31 

Om du har ett akut behov av att få kontakt med pastor under denna tid 

ka du vända dig till ordförande Rodica Dobondi. 

https://www.elimkyrkan.se/
https://www.facebook.com/elimeskilstuna
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27 Sön kl 11.00  Gudstjänst.  Joel Backman.    Grupp 6
    Musik: Sofia Clewemar/Anders Eklund   

                

Juli 

1    Tor kl  18.00 ”Picknickkväll” i trädgården.  Ta med det du vill äta och 
   dricka och något att äta med och dricka ur.  

4 Sön kl 11.00 Gudstjänst. Ferri Dobondi.     Grupp  6 
   Musik: Erik Lindberg                                                            
    

8 Tor  kl  18.00 ”Picknickkväll” i trädgården. Ta med det du vill äta och  
   dricka och något att äta med och dricka ur.  

11 Sön     kl  11.00      Gudstjänst. BG Backman             Grupp  7
    Musik: Anna Backman Bister.  

 
15 Tor kl  18.00 ”Picknickväll” i trädgården.  Ta med det du vill äta och  
   dricka och något att äta med och dricka ur. 

18 Sön  kl   11.00 Gudstjänst. Maria Hedlund.    Grupp  1 
    Nattvard Maria Petersson   Musik: Anders Eklund/ 
   Monica Johansson.            
           

22 Tor  kl    18.00 ”Picknickkväll” i trädgården. Ta med det du vill äta och  
   dricka och något att äta med och dricka ur.  

                                                                                                       
25 Sön kl   11.00 Gudstjänst.  Antonio Campos.   Grupp  2            
                              Musik: Håkan och Gunvor Persson. Missionsinsamling  

 
29 Tors kl  18.00 ”Picknickkväll” i trädgården. Ta med det du vill äta och 
    dricka och något att äta med och dricka ur. 

 
 

Augusti 

 
1 Sön  kl 11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg.    Grupp 3 
     Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp  

8 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Joel Backman.            Grupp  4
     Musik: Sofia Clewemar/Anna Backman Bister.   
     Nattvard Ferri Dobondi. 
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15 Sön  kl  11.00 Gudstjänst Joel Backman.    Grupp  5 
     Musik: Cornelia Landberg  

18 Ons  kl   19.00 Mirakelonsdag.     Grupp  6 

19 Tors  kl  18.30 Styrelse och församlingsråd. 

22 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Rodica Dobondi.    Grupp 6 
     Musik: Erik Lindberg.    

25 Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag.     Grupp  7 

 
29 Sön  kl 11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg,    Grupp 7 
     Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp. Missionsinsamling. 

 
 

September 

 
1 Ons kl   19.00 Bibelseminarium.             Grupp  7 

5 Sön kl  11.00 Upptaktsgudstjänst. Joel Backman.   Grupp  7 
     Musik: Håkan o Gunvor Persson/Sofia Clewemar/Anna 
     Backman Bister. 

8 Ons  kl 19.00 Mirakelonsdag     Grupp  1 

9 Tors  kl 18.30 Styrelse- och församlingsråd.   

12 Sön  kl 11.00 Gudstjänst. Joel Backman.    Grupp  1  
      Musik: Erik Lindberg Nattvard Stefan Bister. 

15 Ons  kl 19.00 Mirakelonsdag.                 Grupp  1 

19 Sön  kl 11.00 Gudstjänst. Ferri Dobondi.    Grupp  1  
     Musik: Anders Eklund/Monica Johansson.   
     Församlingsmöte. 

22 Ons  kl 19.00 Mirakelonsdag.       Grupp  2 

26 Sön kl 11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg.    Grupp  2
     Musik: Cornelia Landberg.  Missionsinsamling. 

29 Ons  kl 19.00 Mirakelonsdag.             Grupp 2 

 
 

Oktober 

3 Sön  kl 11.00 Gudstjänst. Joel Backman.    Grupp  2 
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Ökentider … forts 

Om vi backar lite till GT och Guds folk som var på väg till det land som 

Gud har lovat dem: 

”När farao hade släppt folket förde Gud dem 

inte genom filistéernas land, fast det var den 

närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde 

ångra sig och vända tillbaka till Egypten, när de 

fick se krig hota. Därför lät han folket ta en om-

väg genom öknen åt Röda havet till” (2 Mos 

13:17-18). 

Gud lät folket ta en omväg därför att han kände 

deras hjärta. Han hade ett syfte med dem. Att 

leda dem till det utlovade landet.  

Ibland känns det som att vi tar omvägar, vi hamnar i öknen och ser inte 

vägen framåt. Är Gud med oss? Han är med oss och han bistår oss 

med all sin kärlek. Han vill möta oss i öknen. Gud vill lära oss att för-

trösta på honom i allt, genom allt och trots allt. 

Vi och vår stolthet behöver förminskas för att han ska kunna ta mer 

plats i våra liv. 

”Han måste bli större och jag mindre” (Joh3:30). 

Gud vill förvandla oss. Vi kan komma som vi är till Gud men han älskar 

oss för mycket för att lämna oss där. Han vill arbeta med oss så vi kan 

bli kärl som han kan verka genom.  Inte perfekta för det finns inte. Sta-

bila kärl. Stabilt innebär: pålitligt, trygg, oföränderlig och bestående.  

Det är sådan han är och vi är skapade till hans avbild.  

I ökentider är det nödvändigt att behålla vanor som kan ta oss igenom. 

För igenom ska vi.  

Att be, läsa Bibeln, vårda relationer, motionera är viktigt. Att fokusera 

på Jesus och hans löfte är också viktigt. Det byter ut rädslan.  Vad vi 

än gör, ger vi inte upp! ”Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när ti- 

Forts sid 18 
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David Backman om kristen tro  – något man gör tillsammans 
Intervju med David Backman, av Anna Backman Bister  

David Backman - finns det några viktiga fakta om dig som du tror att Elims 

medlemmar inte känner till? Vem är du? 

Jag älskar att laga mat och att fixa med blommor. Och en gång höll jag på att 

hamna i fängelse i Kamerun! 

 

När gick du Bibelskola Tillsammans? 

Jag gick Bibelskola Tillsammans 

hösten 2017 (första året den 

gick).  

 

Ungefär hur kunde en dag vara 

upplagd på bibelskolan? 

En dag kunde vara upplagd så-

här:  

Förmiddagen började med fika 

och sedan en andakt. Sedan följ-

de förmiddagens pass med en 

lektion ledd av en av alla bibel-

skolans fantastiska lärare. Däref-

ter var det dags för lunch och 

efter det följde eftermiddagspas-

set med ett kort fikaavbrott.  

 

Vad betydde terminen på Bibelskola Tillsammans för dig? 

Terminen betydde väldigt mycket för mig då det gav en möjligheter att för-

djupa mig i bibeln och den kristna tron på ett sätt man kanske annars aldrig 

gör. Man får en möjlighet att se saker på ett annat sätt och får nya perspektiv. 

Jag tycker även att mycket av det jag läste och hörde har varit sådant jag har 

tagit med mig i det fortsatta livet. 

 

Vad tycker du var det mest givande med att gå bibelskolan? 

Mest givande var dels den fantastiska gemenskapen, dels alla fantastiska 
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Bibelskolan Tillsammans är en 

bibelskola startad 2017 som tar sin ut-

gångspunkt i den lokala församlingens 

resurser och utmaningar. Det är ett sam-

arbete mellan Elimkyrkan Eskilstuna och 

Bromma folkhögskola. Här möter du lä-

rare med stor erfarenhet av bibel, för-

samling och kristet engagemang i vårt 

samhälle, i en varm församlingsmiljö.  

 

Du har väl inte missat att anmälan nu är 

öppen till hösten! Bibelskola Tillsammans är en CSN-berättigad utbild-

ning på 50%. Utbildningen är ett samarbete mellan Bromma Folkhögs-

kola och Elimkyrkan. Undervisningen sker på plats i Elimkyrkan i 

Eskilstuna eller i Insjön. Läs mer och anmäl dig via 

www.brommafolkhogskola.se  

 

Klicka på kortkurser och sedan på Bibelskola Tillsammans. Sista da-

tum för anmälan är 15 augusti.  

Har du frågor eller funderingar, kontakta bg.backman@elimkyrkan.com 

lärare och naturligtvis att få fördjupa mig i min tro. 

Varför ska man gå den? 

Jag tycker att man ska gå den för att den är väldigt bra. Man lär sig saker 

hela tiden och får hela tiden nya perspektiv på saker dels från lärares tankar, 

dels egna reflektioner men också från sina kurskamraters tankar och reflekt-

ioner. Tillsammans är verkligen ett perfekt namn för bibelskolan. 

 

Något du vill tillägga? 

Gå bibelskolan nu! Det är en upplevelse för livet. En möjlighet man ska ta i 

stället för att resten av livet undra hur det hade varit. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brommafolkhogskola.se%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uJ1nfCmH2w-hkO6K9QYgNiIkXp6QdKLmpmvhItqwOqhZgudrnnTXbO7Q&h=AT2d8-l2DBBIyyk21G8Y2nJZhqycDaWy1kwW51ncDgWZ6aPvY5gmWqaI_-kjTEaDowOfDbnYO88MY6B-afkHkIpWzKpBbZ2ibEkk1TG2Ku3A8RP
mailto:bg.backman@elimkyrkan.com
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Bibelfrågor att ägna sommartiden åt! 
Har du lite tid över i sommar? Varför inte testa dina bi-

belkunskaper och vinna en bok när du ligger i hängmat-

tan eller sitter på balkongen? 

Här nedan finns ett gäng bibelfrågor! 

Gör frågorna och maila in svaren till 

anna.backmanbister@gmail.com 

Alla som tävlar deltar i utlottningen av boken ”Gud: jak-

ten” av Joel Halldorf. Namnet på vinnaren och svaren 

publiceras i nästa nummer av kontakt! 

 

Fråga 1: 

Jakob gjorde en överenskommelse med Laban om att 

han skulle arbeta sju år för att få gifta sig med hans dotter Rakel. Hur många år totalt 

arbetade Jakob hos Laban?  

Fråga 2: Vem var den förste som upprättade ett välde på jorden. Hans pappa hette 

Kus. Vilken frågar vi efter?  

Fråga 3: En känd biblisk person var gift med en skön kvinna. På grund av hennes 

skönhet, fruktade han vid två tillfällen för sitt eget liv och ljög om deras förhållande 

och presenterade henne som sin syster. Nu var detta inte helt fel, för de hade faktiskt 

samma far men inte samma mor. 

Vad hette deras far?  

Fråga 4: "Talita kum" sa Jesus i samband med att han gjorde ett under och upp-

väckte en person från döden. Till vem sa Jesus de orden?  

Fråga 5: "Kivas inte på vägen," sa en person i Bibeln till några som skulle ut på resa. 

Vem var det som sa det? 

Fråga 6:  "Skall jag ta vara på min broder?" är ett känt citat från en man i Bibeln. 

Vem var det som sa det?  

Fråga 7: "Jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt 

hjärta som om där brann en eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att 

uthärda den men jag kunde det inte." 

Vilken profet var det som uttryckte sig på det sättet om sin kallelse?  

Plocka fram bibeln och leta upp svaren (eller googla)! Allt är tillåtet om det får dig att 

läsa Bibeln!  

Anna Backman Bister 

mailto:anna.backmanbister@gmail.com


 

Sida 17 

Bönevakt inför Det finns Hopp-kampanjen 

”Det finns Hopp” är en ekumenisk satsning framflyttad till 28 - 30 janu-

ari 2022 i Eskilstuna av alla kristna kyrkor som vill ansluta sig. Ända-

målet är att förmedla hopp om ett förändrat liv genom Jesus Kristus. 

Huvudsatsningen är en 3 dagars möteskampanj med Sebastian Stak-

set på Stiga Sports Arena och uppföljande Alphakurser i så många 

kyrkor som möjligt över hela Sörmland och Mälardalen. DET ÄR TID 

ATT SPRIDA HOPP I SÖRMLAND! 

Bönevandringar vid Stiga Arena 

1: a söndagen i månaden kl.18.30. Kommande datum: 6/6, 4/7, 1/8, 

5/9. 

Böne-sms 

Anmäl intresse för att få regelbundna böne-sms för Det finns hopp 

Foto Boas Adolphi 
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kampanjen. 

Vår böneutmaning till dig: Att varje månad be speciellt för kam-

panjen ”Det finns HOPP” och för de människor som kommer att få höra 

om Jesus på olika sätt. Vår längtan: Att se en ”bönevåg” skölja över 

Sörmland och Mälardalen månad för månad. Vårt erbjudande: Enkel 

böneinformation och påminnelser per sms varje månad till dig som 

mejlar oss dina kontaktuppgifter med namn och telefonnummer, skicka 

direkt till info@det-finns-hopp.se 

Det finns hopp-bön 

Sista lördagen i månaden, kl.10-13 i Fristadskyrkan. Inbokade tillfällen: 

29/5, 31/7, 28/8. Tre bönetimmar, där man kan välja att delta en eller 

flera timmar. Paus för frukt/the/kaffe mellan varje pass.  

Alternativt upplägg finns för så länge restriktionerna förhindrar samling-

ar: kort bönesamling i kyrksalen i Fristadskyrkan följt av bönevandring-

ar på stan så länge man vill och vart man vill gå 

Böne-alarmet 

Ställ din egen mobils alarm på fredagar fem i tolv som en påminnelse 

att Det finns hopp och en kort bön i steget.  

Mer information om Det finns hopp finns på hemsidan – www.det-

finns-hopp.se eller hör av dig till Joel Backman eller Suzan Östman 

Bäckman som representerar Elim i styrgruppen. 

Ökentider … forts 

den är inne får vi skörda om vi inte ger upp” (Gal 6:9). 

Detta kan vara en tröst. ”… allt samverkar till det bästa för dem som 

älskar Gud” (Rom 8:28). Vi får tro på detta även när vi är i öknen. Je-

sus har sagt att han är med oss alla dagar intill tidens slut.  Löftet gäller 

alla dagar med dagarna i öknen inräknade. 

Gud välsigne er kära församling  

Rodica Dobondi 

http://www.det-finns-hopp.se
http://www.det-finns-hopp.se
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Kontakt med Elimkyrkan utges av  

Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna  
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