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En församling utan murar.  

 
I ett av historiens mest kända tal uttryckte Dr. Martin Luther King Jr sin 

framtidsvision med de bevingade orden ”I have a dream”. Hans dröm 

handlade om att alla människor skulle behandlas lika oavsett färgen på 

sin hud. Ibland funderar jag kring vad som är min dröm vad det gäller för-

samlingen. Min dröm är inte så långt ifrån den som uttrycktes av Dr. King. 

Jag drömmer om en församling utan murar, en plats dit alla människor är 

välkomna. En plats där Jesus är i centrum och allting annat bleknar bort. 

Jag har upptäckt att den drömmen ligger nära Guds eget hjärta. När Gud 

talar till profeten Sakarja om framtiden för sin stad Jerusalem säger han:  

 

och sade: Skynda dig och säg till den unge mannen där: Jerusalem skall 

bli en stad utan murar, ty många människor och djur skall rymmas där. 

Sakarja 2:4 

 

Sakarja får ett bud att förmedla: Jerusalem ska bli en stad utan murar. 

Murar stänger människor ute och skapar avstånd. Gud har aldrig haft den 

intentionen utan han har alltid sökt att dra mänskligheten närmare sig 

själv. Petrus talar om att vi som förut inte var ett folk nu har blivit Guds folk 

(1 Pet 2:10). Genom Jesus har vi åter blivit förenade med Gud. Murarna 

har rasat, förlåten brustit och vägen till Gud öppnats.  

  

Jag tror att vi alla längtar efter en växande församling fylld med människor 

som tillber Jesus. Om vi vill uppnå den drömmen behöver vi låta murarna 

rasa. Målet med att riva ned murarna är enligt Sakarja att göra plats för 

människor att rymmas. Vi får aldrig låta församlingen bli inmurad. Vår upp-

gift är inte att binda eller begränsa människor, utan att göra dem fria. Den 

sonen gör fri är verkligen fri.  

 

Jag drömmer om att vara en församling där alla männi-

skor ryms. En församling som inte bygger murar till Je-

sus utan snarare river ned dem. En församling utan mu-

rar likt den stad som Gud har planlagt åt oss i framtiden.  

 

Joel Backman 

Pastor och föreståndare. 
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Om tillitens gåva. 

”Gör er inga bekymmer utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud 

genom åkallan och bön med tacksägelse.”  Fil. 4:6. 

(Reformationsbibeln.) 

Den här uppmaningen, som S:t Paulus riktar till den kristna församling-

en i Filippi, står i samklang med Jesu undervisning i bergspredikan 

(Matt. 6:25). Aposteln Petrus formulerar samma budskap i 1 Petr. 5:7, 

där han nästan ordagrant återger ett ord från Psaltaren: ”Kasta din 

börda på Herren” (Ps. 55:23).  

Eftersom ordet om frihet från bekymmer är inspirerat av Jesus själv, 

ska det förstås som ett evangelium, ett glatt budskap. Allt vad Herren 

säger är ett glatt budskap, om det förstås rätt. Ordet om bekymmers-

löshet får inte uppfattas som en föreskrift, som man måste rätta sig ef-

ter för att vara en perfekt kristen. Ordet är i stället en befriande tillsä-

gelse, som betyder: Du behöver inte vara orolig. Uppmaningen till frihet 

från bekymmer motiveras med att Gud har omsorg om sina barn, på 

samma sätt som Han sörjer för hela skapelsen.  

De bekymmer, som Skriften varnar för, omfattar alla former av bekym-

mer. Det är vardagens besvärliga realiteter, som vi får lämna i Guds 

hand. Allt kommer då i sitt rätta ljus, och vi får alltid något att tacka Gud 

för. Det handlar om bekymmer, som människor i alla tider har kämpat 

med och fortfarande plågas av. Dessutom påminner Skriften om att det 

är många bekymmer, som man utan vidare får lämna. Man behöver 

inte kämpa för sin rätt och för sin ära. Man behöver inte hävda sig eller 

försöka bevisa för sig själv och andra, att man duger något till. Man be-

höver inte heller hämnas oförrätter. Jesus vände sig ofta i sin undervis-

ning till de små, de föraktade, till dem, som lyssnade och tog hans ord 

på allvar; till dem sade Herren: Lyckliga ni, ty er hör himmelriket till.  

Det finns bekymmer av ett helt annat slag än de vardagliga, nämligen 

människans oro för det enda nödvändiga. Frågan formuleras på olika 

sätt, men det handlar om hur man ska finna en nådig Gud, hur man 

ska få frid med Gud, bli frälst eller få ett andligt liv. Det är frågor, som 

gäller människosjälens allra djupaste bekymmer. Det outgrundliga 
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mysteriet i evangeliet är, att Jesus Kristus redan har lyft av detta be-

kymmer, något som skedde, då Herren för oss led korsdöden på Gol-

gata. Därför erbjuder Jesus Kristus befrielse, frälsning, åt var och en, 

som i tro vill ta emot den gåvan.   

När S:t Paulus uppmanar till helig bekymmerslöshet, tillägger han ett 

ord om bön. Grundtexten har i det här sammanhanget två olika ord för 

bön: det ena betyder bön i allmänhet, det andra bön om rent konkreta 

ting. Därmed understryker aposteln, att vi får lämna allt i Guds hand 

och lita på att Herren tar hand om vår börda. De, som har tagit emot 

denna tillitens gåva, har funnit, att de genom alla svårigheter varit lik-

som ledsagade av en godhetens makt.  

     Kerstin Ullerstad 

Skuggan som övergick till krig.  

Att leva i krigets skugga var titeln på den förra artikeln om 

livet i Ukraina. 

På natten till den 24 Februari anföll Ryssland Ukraina. På morgonen 06.30 

Ringde vår Vitja, en ung man som vuxit upp i Vännernas Hus, nu 26 år bo-

ende nära Tjernobyl. Han sa; 

Boas det är hemskt. De bombar överallt. Helt plötsligt var kriget ett faktum. 

Vår by Piski, där vårt hjälpcenter ligger var omringad med 60 ryska stridsvag-

nar. Vårt team tog skydd i jordkällaren i mer än 10 dagar med i stort sett bara 

vatten och lite mat. Gick man ut kunde man bli skjuten. Ryska soldater plund-

rade husen, om du inte gav dem din mobil blev du skjuten. 

I en del byar brände man husen, tvingade folk ner på knä, med bakbundna 

händer, för att sedan avrätta dem på öppen gata inför barns åsyn. 

Här kommer en berättelse ur krigets vardag från mamma Turchin med 8 

barn:   

Den 26 februari fick vårt stilla liv ett abrupt slut. Ryska trupper invaderade vår 

fridfulla, fredliga by. Första dagen sköt de på huvudgatan som de kom köran-
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des på. Barnen sprang omedelbart till källaren. Skottlossningen varade i cirka 

3-4 timmar. 

Vi satt i källaren, grät och bad att min man Andreij inte skulle vara i fara. Gas-

ledningar skadades under beskjutningen och många hus började brinna. För 

att förhindra att detta hände vårt hus gick Andreij ut för att stänga gasventilen 

och när han körde tillbaka började de skjuta mot honom. Han tog sig nätt och 

jämnt ur bilen och sprang iväg. 

Vi levde under ständig beskjutning i 3 veckor. Bomber och raketer flög över 

huset, vi satt hela tiden i källaren. Barnen kunde varken äta eller tvätta sig 

ordentligt, i lugn och ro. Det fanns inget ljus eller gas i byn. Ryssarna rånade 

alla butiker, det fanns inga matvaror kvar. Vi smög runt på vår gård. Vid mid-

dagen var det tyst, vi sov i huset, med kläderna och skorna på. På nätterna 

turades vi vuxna om att sova. Vi var rädda för att vi inte skulle höra skottloss-

ningen. Ibland sov barnen i källaren för att de sköt. Barnen led, de var väldigt 

rädda och förstod inte varför detta hände. Sedan kom pansarfordon till vår 

gata och vi insåg att det skulle bli värre. Vi tog med barnen, stoppade ner 

våra dokument i våra stövlar och gick till den så kallade checkpointen. 

Vi stannade vid affären. Först blev vi genomsökta av ryska soldater. Barnen 

blev tillsagda att knäppa upp sina jackor. De tog på barnen med sina smut-

siga händer. Flickorna var så rädda att de till och med kissade på sig och 

grät. Sedan gick vi vidare. Vi gick och bad att de inte skulle skjuta oss i ryg-

gen. Det var nog vår längsta och hemskaste sträcka någonsin att gå. Ryssar-

na tog våra mobiler, så vi hade inte längre kontakt med våra släktingar och 

ingen visste var vi var. Vi var på väg till ingenstans och ingen visste.  

Plötsligt stannade en bil och en chaufför erbjöd sig att köra oss, men vi fick 

inte rum alla i bilen. Tydligen skyddade Gud oss, för det kom 3 bilar till, så vi 

fördelade barnen i dem och resan fortsatte. 

När vi kom till staden Yagotyn gick vi till socialkontoret och sedan fördes vi till 

en by där det råder fred. Under de första fyra dagarna var barnen för rädda 

för att gå ut. De var rädda för ljud och bilar som passerade. Men så små-

ningom började barnen vänja sig vid tystnaden. De började gå till lekplatsen 

och till affären. Jag skrev in dem i skolan. 

Jag ber till Gud varje dag, varje natt, att de inte längre ska se eller höra vad 

krig är. Det finns inget mer dyrbart än glada barnskratt, söta, tysta, sömniga 
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snarkningar, lekfull atmosfär när man badar. Dessa är till synes enkla saker, 

men de är så värdefulla i vårt fridfulla, lugna liv. 

Under krigets 45 dagar har barnen förändrats mycket. Tidigare tänkte de inte 

på politik. Deras tankar och världsbild har förändrats helt och hållet. Min 

Rostik, den äldste sonen, är nu i Kiev. Flickorna vet att han vaktar och skyd-

dar deras fred. De ritar teckningar till sin bror och pratar ofta med honom i 

telefon. Och jag ber för barnen, för vår frihet och oberoende i Ukraina. En 

fruktansvärd sorg drabbade oss, men vi är starka och oövervinnerliga. Se-

gern blir vår. Vi tror på detta.         

Mamma Turchin 

 

Hemska tider som bara 

fortsätter. Vårt team lycka-

des dock fly och så små-

ningom och ta sig till Sve-

rige. Tillsammans med 

internationella kontakter 

har vi på Barnens Ambas-

sad, lyckats få hit 40 per-

soner, mammor barn och 

vår platschef Viktor med 

hustru Natalja. Nu bor de i 

Eskilstuna med omnejd på 

olika platser.  Vi träffas i 

veckorna i Elimkyrkan för 

mat och umgänge. 

Alla behöver få prata och 

dela sina upplevelser. Till 

hjälp finns också syskon 

från församlingen. 

Tillsammans får vi alla tro-

ende på den levande Gu-

den, vara Salt och Ljus för de utsatta. 

 

På Herrens Arbetsfält:   Boas Adolphi 
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Bibelskola tillsammans   
– en posit iv upplevelse av gemenskap och kunskap!  

Bibelskola Tillsammans är nu inne på sin femte klass. Från start har bibelsko-

lan varit en plats där flera generationer samlas för att fördjupa sin kunskap i 

och omkring bibeln och sin tro. Ansökningarna till hösten 2022 är i full gång, 

och så här säger Agnete och Tuva-Lisa som gick bibelskolan hösten 2021: 

VAD? En bibelskola med ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra 

från olika kyrkor i vårt land och internationellt. 

NÄR? 23 aug–7dec 2022.  

VAR? Eskilstuna och Insjön.  

AVGIFT? Administration 1.000 kr plus litteraturkostnad. 

HUR? Anmälan sker snarast via www.brommafolhogskola.se  Sök 

på KORTKURSER.  

Bromma Folkhögskola Telefon: 08-636 23 00  

Elimkyrkan Eskilstuna, Nygatan 25, 632 20 ESKILSTUNA 
www.elimkyrkan.com  

Exp: 016- 13 02 98 info@elimkyrkan.com  

Kontakt: BG Backman: 070-495 40 60       
bengt-goran.backman@equmeniakyrkan.nu  

Bibelskolan var en positiv upplevelse både vad gäller undervisning och gemenskap. 

Jag tänker ofta tillbaka på hur det var och önskar ibland att det vore nästa höst 

jag skulle gå på bibelskolan.   Agnete 

Att få gå bibelskolan var något speciellt. Om jag ska beskriva den 

med ett par ord, så var det en upplevelse! Jag fick ta del av kunskap 

och en härlig gemenskap. Jag fick fördjupa mig i bibeln, och verkligen 

lära känna den! Att jag gick bibelskolan tillsammans är ingenting jag 

ångrar. Jag rekommenderar verkligen att gå den! Leta inte efter den 

”rätta” tiden (för den finns inte). Gå bibelskola nu.  

mailto:info@elimkyrkan.com
mailto:bengt-goran.backman@equmeniakyrkan.nu
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Rapport från kreativ verkstad våren 22! 

Under Covid Pandemin har tankar tagit form hos flera personer samtidigt, om 

att samla ihop den musik som skrivs och spelas i och runt Elim. Att skriva 

och spela in en skiva med musik som skrivits av oss som är aktiva i Elim, 

med sånger som funkar för livets alla dagar. Jag har valt att ge den arbets-

namnet ”Lovsång för var dag”. Musikrådet har också samtalat om det, och 

det finns många i församlingen som skriver både musik och texter, som kan 

användas. Vi försökte få i gång en slags kreativ verkstad redan under pande-

min, vilket var svårt, men nu under våren 2022 har vi satt i gång! Varannan 

tisdag har vi träffats! Alla som har varit intresserade har fått meddela intresse 

till mig, som sedan kallat olika personer till arbete med olika låtar olika dagar, 

som vi skapat tillsammans. Det har också verkligen varit en kreativ verkstad, 

där flera olika personer kommit med sångtexter, brottstycken av melodier och 

ackord, som vi sedan arbetat och lekt med och skapat tillsammans! Vi har 

också skrattat mycket. 

I Bibeln beskrivs Elim som en oas i öknen, en 

plats med 12 källor och 70 palmer. Efter att Isra-

eliterna varit där, kom de till den plats där Gud 

gav dem manna i öknen. Det har varit min tanke 

att vi skulle få vara en sådan oas för männi-

skorna i Eskilstuna! Arbetet under våren har 

verkligen varit en oas för oss som varit med! Ar-

betet håller på maj ut, men sedan blir det paus. I 

höst återupptar vi arbetet varannan tisdag, och vi 

kommer att ha en första inspelningshelg i slutet 

av augusti eller första delen av september. Målet 

är att några sånger ska vara inspelade och klara 

redan till Höstglödskonferensen! För dig som 

ännu inte anmält intresse så är det aldrig för sent! Mejla mig om du är intres-

serad av att delta på något sätt! Anna.backmanbister@gmail.com 

Jag hoppas att vi med en sådan här inspelning, där musiken kan få spridas 

även digitalt, ska kunna vara med och bidra med och sprida Guds livgivande 

vatten från källorna i Elim, som ursprungligen flödar från Gud.  

”De bröt upp från Mara och kom till Elim. Vid Elim fanns det tolv källor och 

sjuttio palmer, och de slog läger där.” 4 Mos 33:9 

”De får njuta överflödet i ditt hus, 

i din glädjes strömmar stillas deras törst.” Ps 36:9 

Gud välsigne dig!       Anna Backman Bister 

mailto:Anna.backmanbister@gmail.com
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Webb: Gudstjänster och Mirakelonsdag: www.elimkyrkan.com 

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

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

Stickcafè onsdagar udda veckor kl 15.00 t o m 8/6. Prel återstart 14/9. 
Fredagskul fredagar kl 18.  
 

Juni  

1 Ons     kl  18.30 Bibelseminarium.   Grupp 6 

4 Lör      kl  10-14 Pingst på Lärsätergården, samling vid kyrkan klockan 
    9 för samåkning. 

5 Sön     kl 11.00 Pingstdagsgudstjänst. Joel Backman.   Grupp 6   
    Musik: Anna Backman Bister m fl 

6 Mån kl 9.00 Annandag pingst och nationaldag. Johannebergs Bap
    tistkapell, Sverigebönen med flagghissning och böne-
    vandring. Medtag fikakorg och stol för gemenskap  
    efter samlingen.                                                                   

8 Ons    kl  19.00 Mirakelonsdag  Grupp 6 

9 Tor  kl  18.30 Styrelsemöte 

12 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg.   Grupp 6 
    Musik: Barbro Hedlund och Ingela Karp   
    Nattvard (Stefan B)     

16 Tor   kl  18.30 Församlingsråd    

19   Sön     kl  11.00 Gudstjänst. Joel Backman Grupp 7 
     Musik: Sofia och Anders Clewemar. Missionsinsamling.
     Tid för samtal kring inkomna motioner till Kyrkokonferen-
     sen.   

26   Sön     OBS! Midsommardagen. Ingen gudstjänst i Elimkyrkan. 

 

Juli  

3    Sön  kl  11.00   Sommargudstjänst. Joel Backman. Grupp 1  
         Musik: Håkan Persson  

7 Tor    kl   18.00   Picknick i trädgården. Ta med det du vill äta och  
         dricka.  

10 Sön  kl  11.00   Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan.   Grupp 2 *)  

https://www.elimkyrkan.se/
https://www.facebook.com/elimeskilstuna
https://www.elimkyrkan.se/
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14 Tor   kl 18.00 Picknick i trädgården. Ta med det du vill äta och  
    dricka.    

17 Sön  kl  11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Pingstkyrkan.   Grupp 3  *) 
        

21 Tor  kl   18.00 Picknick i trädgården. Ta med det du vill äta och  
    dricka. 

24  Sön  kl   11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Elimkyrkan.  Grupp 4    
    BG Backman. Nattvard (Ferri D)                                                 
         

28  Tor  kl 18.00 Picknick i trädgården. Ta med det du vill äta och  
    dricka.  

31  Sön  kl  11.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan.  Grupp 5 *) 
        

Augusti 

4 Tor   kl  18.00 Picknick i trädgården. Ta med det du vill äta och  
    dricka.                       

7 Sön  kl  11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Elimkyrkan.  Grupp 6   
    Joel Backman   

11 Tor      kl  18.00 Picknick i trädgården. Ta med det du vill äta och  
    dricka.  

14 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Joel Backman. Grupp 7    
    Musik: Anna Backman Bister m fl. 

18    Tor  kl  18.30 Styrelse och församlingsråd      

21 Sön  kl  11.00 Gudstjänst Stefan Bister.   Grupp 1 
    Musik: Cornelia Landberg. Nattvard (Maria P) 

25   Tor kl  18.30 Styrelsemöte           

27 Lör  kl 14-18 Upptaktsdag, plats meddelas senare. Medtag fika- 
    korg och något att sitta på. 

28 Sön    kl  11.00 Upptaktsgudstjänst. Joel Backman.  Grupp 1 
      Musik: Församlingens olika musikanter. Missions- 
    insamling 

September 

4    Sön kl  11.00 Gudstjänst Joel Backman.  Grupp 2  
    Musik: K-E Magnusson m fl  
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6     Tis   RPG:s storsamling på Hjälmargården. 

7     Ons   kl 19.00 Bibelseminarium med efterföljande samtal. Grupp 2 

11 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg.   Grupp 2  
    Församlingsmöte. Musik: Anna Backman Bister m fl 

14 Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag  Grupp 3 

18 Sön  kl   11.00 Gudstjänst. Håkan Persson. Grupp 3 
      Musik: Erik Lindberg.  Nattvard (Joel B) 

15   Tors    kl  14.00   RPG i Johanneberg. Barbro och Gunnar Ståhlberg.  
                Vår ungdoms musik. 

17   Lör    kl  18.00   Konsert med kören Chorus till förmån för Diakonia.  
                 Grupp 3 

21 Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 3 

25 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Joel Backman.  Grupp 3  
    Missionsinsamling. Musik: Barbro Hedlund och Ingela 
    Karp. 

28 Ons  kl 19.00 Mirakelonsdag. Grupp 3 

*) OBS Gruppen ansvarar som vanligt för skötsel av kyrka och trädgård 
dessa veckor även om vi inte har någon gudstjänst i vår kyrka. Glöm 
inte att ta ut soptunnorna. Vi kommer förmodligen att ha mer folk än nå-
gonsin i modern tid i våra lokaler i sommar! 

 

 

Ränderna går aldrig ur … 

Vid minneshögtiden efter begravnings-

gudstjänsten för Kajsa-Lisa Wennberg 

framträdde återigen ”Elimkyrkans kör” 

med gästsångare under ledning av Jarl-

Einar Johansson! 
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Välkommen på Fredagskul! 
 

Under vårterminen har Equmenia 

Elimkyrkan startat något som dom 

kallar för fredagskul. Tanken är att 

få vara en mötesplats för alla åldrar 

inom Equmenia och skapa en kväll 

då alla medlemmar i föreningen kan 

få träffas och umgås! Fredagskul är 

en rolig aktivitet för barn mellan 3–

12 år och håller på mellan klockan 

18:00-19:30 varje fredagskväll i 

Elimkyrkan.  

Där får alla barn som kommer delta i gymnastik utformat av Equmenia 

kyrkan som kallas "Söndagsskola puls" och som utgår ifrån bibelns 

berättelser. Samlingen avslutas med korv och andakt, och sedan finns 

möjlighet till fri lek eller häng vid tv-spelet. Strax efter detta, klockan 

20:00, möts kyrkans ungdomar i samma lokaler och det är alltid så ro-

ligt när generationerna möts en stund! Tanken är att de barn som bör-

jar bli stora och vill stanna kvar enkelt ska kunna göra det och bli en 

del av ungdomsgemenskapen.  

 

Dessa fredagar har varit oer-

hört uppskattade av både 

barn och vuxna. Föräldrar 

som kör sina barn till kyrkan 

väljer att stanna och kvar och 

fika och samtala och fin ge-

menskap uppstår.  

 

Känner du något barn eller en ungdom som 

du tror skulle vara intresserad, så tipsa dom 

om fredagarna i Elimkyrkan! De är öppna för alla!   

        Johanna & Erik Lindberg  



 

Sida 13 

Det Finns Hopp – Sebastian Stakset med Heart of Evangelism  

Mer information om kampanjen Det finns hopp som arrangeras i Eskilstuna 27-

29 januari 2023 finns på https://www.det-finns-hopp.se/ 

Om du inte anmält dig som volontär för kampanjhelgen så kan du skicka in en 

anmälan på kampanjhemsidan. Du behövs! På hemsidan finns också information 

om de olika arbetsgrupperna. 

Kontaktpersoner i styrgruppen från Elim församlingen: Joel Backman, Suzan Öst-

man Bäckman 

Ekumeniskt storbönemöte 

Onsdag 27 april arrangerades i Elimkyrkan ett ekumeniskt storbönemöte för 

Det finns Hopp-kampanjen som arrangeras i Eskilstuna. Ett tillfälle där kyrkan 

fylldes med personer på plats och deltagare digitalt. Böner från pastorer på 

scen från Pingst Eskilstuna, Pingst Ärla och Elim Eskilstuna representerades 

av Joel Backman och Håkan Persson samt från Skolkyrkan med BG Back-

man samt böner från personer på plats i kyrkan. Vi bad för Ukraina, för våra 

församlingar och skolor i 

Eskilstuna, vår stad, vårt land 

och vår värld samt för kam-

panjen med Sebastian Stakset 

som arrangeras helgen 27-29 

januari nästa år. Fin stämning 

och starka bönetillfällen. Musik 

och sång av Anders Eklund 

och Monica Johansson Eklund 

förgyllde tillfället. 

Tillfället finns kvar på försam-

lingens Youtube och Facebook sidor så ni kan ta del av tillfället igen. 

Suzan Östman Bäckman 

https://www.det-finns-hopp.se/
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Vårfest för Elimkyrkan 

Vilket härligt initiativ med en vårfest för Elim Eskilstuna! 

Lördagen 23 april samlades vi i församlingsvåningen för god mat, musikun-

derhållning, allsång, tävlingar och samvaro. Det var verkligen VÅR fest med 

lekar och tävlingar fixat av Cornelia och Antonio där alla gäster deltog för att 

skapa samvaro och glädje. God mat av Maria Petersson med team och sen 

rundade vi av måltiden med ett utbud av efterrättspajer som flera bidrog med. 

Mums filibabba vad gott vi åt. Musik och sång av BG, Stefan och Anna samt 

fint sånghäfte för oss att klämma i och sjunga med våra bordsgrannar.  

Suzan Östman Bäckman 

Picknick-kvällar i sommar  

På torsdagarna under perioden 7/7  till 11/8 finns det återigen möjlighet att 
träffas i trädgården på kyrkans baksida för picknick och grillning. Som van-
ligt tar man med sig vad man vill äta/grilla och dricka. Kaffe/te/vatten finns 
på plats.  



 

Sida 15 

Ordet och dess vishet. 

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och forma 

varandra med psalmer, hymner, och andliga sånger och sjung med 

tacksamhet Guds lov i ert hjärta. Och allt vad ni gör 

i ord eller handling, gör ni det i Herren Jesu namn 

och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kolosser-

brevet 3:16-17 (Svenska folkbibeln) 

Vilka fantastiska ord! Att låta Guds ord bo rikligt i oss 

med all sin vishet. Guds ord! 

I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och 

Ordet var Gud. Genom honom har allt blivit till och 

utan honom har inget blivit till som är till. I honom har vi liv och livet var 

människornas ljus. Johannesevangeliet 1:1–4 (Svenska folkbibeln) 

Gud har skapat allt och håller ihop sin skapelse genom sitt ord. Det ordet ska 

rikligt bo i oss. Guds ord är inte bara en föråldrad bok även om det finns olika 

översättningar över tiden. Guds ord är hans kärlek till skapelsen och allt vad 

han gjorde för att rädda den.  

Guds ord speglar hans karaktär, hans väsen. För att förstå Gud och hans 

plan blev ordet kött och bodde bland oss. Under hans tid här på jorden vi-

sade Jesus vem Gud är. Han sa att allt han gör har han sett fadern göra. Allt 

han sa har han hört fadern säga. De två var ett. De var ett genom ord och 

Elim Ung sommarschema: 

30 juni – Grillkväll för Elim Ung i Elimkyrkan 

6 juli – Krusgårdsparken Torshälla 

13 juli - Grill hos Lindbergs 

28 juli – Grillkväll tillsammans med Elimkyrkan 

För mer information, håll koll på @elim_ung på instagram 
och facebook 
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handling.  

Med Guds ord kommer visheten. Det är ganska logiskt. Här talar en som har 

skapat allt, är över allt som finns och vet allt. Ibland förstår jag inte honom 

och hans vägar. Ibland är det svårt att ta in det han säger. Ibland krockar det 

han säger med det jag vill höra. Jag tror inte att jag är ensam om detta. Får 

påminnas att han är Gud och jag är människa.  

Att låta Guds ord bo rikligt i mig tar tid. Tid i handling och bön också. Tröste-

rikt att ha Den Helige Ande som hjälpare. Trösterikt att låta sig formas med 

psalmer, hymner och andliga sånger. Det finns så mycket brus runtomkring. 

Vi lever i det men inte av det. Att tacka och känna tacksamhet i hjärtat. Det 

kan vara en uppmaning. Tacksamhet är en känsla. Känslor är som vågor. 

Ibland är de höga, ibland lyser de med sin frånvaro. Det är helt förståeligt att 

vara frustrerad ibland och inte känna tacksamhet.  

Att sjunga med ”tacksamhet Guds lov i ert hjärta” är en visshet som inte grun-
das på känslor. 

Det grundas på vem han säger att han är. Han är den han är oavsett vem jag 

är och hur mina känslor slår till. Och han älskar mig. Han vill dela evigheten 

med mig. Han vill att hans ord ska rikligt bo i mig för att kunna forma mig och 

leda mig. Han vill samarbeta med mig. Tacksamheten inför detta är obero-

ende av känslor.  

Det är befriande att veta att allt vi gör i ord och handling ska vi göra i Jesus 

namn och att vi ska tacka Gud Fader genom honom. I hans namn finns det 

kraft. I hans namn finns det jag saknar. I hans namn finns tacksamhet när 

mina känslor sviker. Mitt namn är Rodica. Hans namn är Jesus. Jag känner 

många personer som har namnet Rodica och det finns många fler. Det finns 

bara en som har namnet Jesus och är en del av treenigheten, Guds son som 

dog för oss. Och det finns inte fler. Det namnet är över alla andra namn och 

där finns allt jag behöver. Och han säger att han är min bror och vi är en fa-

milj! Inte bara min bror. Vi är många som är hans syskon. Han är den först 

födde. Han vill rikligt bo i oss med all sin visshet. Det är detta som håller ihop 

släkten.  

Gud välsigne er kära församling                   Rodica Dobondi 
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Sånger som förändrar! 
 
I alla tider, i alla kulturer, över hela världen har människor sjungit sånger för 

att uttrycka sin kärlek och glädje över livet. Men sången har också fått bära 

drömmar och längtan i kampen för rättvisa, fred och frihet. Sångerna är sam-

lade från många länder och tider men har det gemensamt att de bär en be-

rättelse om förändring och utmaning. Just i den stund du läser detta kämpar 

människor för sina liv, för sina rättigheter och för sin framtid. Tanken är att 

människor oavsett egen tro ska kunna dela detta hopp och den förändrings-

viljan och bli inspirerade av sångerna som kommer från många olika kul-

turer. ”Det är människor som förändrar världen. Varje människa har, oavsett 

vilken livsstil hon väljer, ett personligt ansvar för att andra människor skall 

kunna leva ett värdigt liv”. 

Chorus är en fristående kör, ett gäng sångglada amatörer från Köping. Vi 

sjunger visa, pop och sakrala sånger, Evert Taube eller Povel Ramel och 

Bach. Vi sjunger "Sånger som förändrar" i samarbete med Diakonia. 

Välkommen på en konsert som förändrar! 

17 september 2022 klockan 18.00 besöker kören Chorus Elimkyrkan 
och gör en konsert till förmån för Diakonia! Ta med en vän och kom! 

Kort från församlingsmötet 22/5 

• Statliga pengar för verksamhet relaterad till flyktingar från Ukraina 
har sökts från samfundet 

• Byte av reostat (dimrings-anläggning) i kyrksalen ska göras 
• Platsen utanför vänstra entrédörren kommer att upplåtas till Café 

Retro under juni och första halvan av juli månad 
• Enligt förslag från missionsrådet kommer ca 25 000 av insamlade 

missionsmedel som pga världsläget inte kunnat skickas vidare, att 
överföras till samfundets katastroffond som har bättre möjligheter än 
vi att få in stöd i vissa områden 
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Förändringar i församlingsledningen 

Makarna Dobondi har bestämt sig för att flytta närmare barn och barn-

barn. Församlingen mister därmed två aktiva medlemmar som betytt 

och betyder mycket för många i församlingen och för hela församlings-

livet. Vi tycker givetvis att det är tråkigt, men förstår beslutet. Flytten 

planeras att ske i slutet på sommaren eller början på hösten.  

Bed för församlingsledning, valberedning och hela församlingen, så att 

rätt personer tar sig an nya uppgifter i församlingen - det behövs mer 

än två för att ersätta dessa båda! 

Vi önskar Dobondis lycka till. Officiell avtackning sker preliminärt i au-

gusti. Mer information kommer när parets tidplan blir mer konkret. 

Tomas Petersson 

Ansvarig utgivare, vice ordförande 

Kyrkokonferensen 10-14/8 

Handlingar (inkl motioner) finns på: 

https://equmeniakyrkan.se/

kyrkokonferensen/handlingar/ 

 

Söndagen 19/6 ... 

… ges vid kyrkkaffet tillfälle till 

samtal om inkomna motioner. 

https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/handlingar/
https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/handlingar/
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Kontakt med Elimkyrkan utges av  

Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna 

 

 

 

https://www.elimkyrkan.com  

Församlingens bg: 5720–8423 
Swish:123-175 86 89 

tel:016-10%2045%2078

