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BÖN 
 



KONTOR 

Bönen öppnar dörren till omöjligheternas land 

Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. 
Markusevangeliet 11:24 

 

Det finns en del bibelord som är svåra att ta till sig på grund av de stora 
anspråk de gör. Det här är ett sådant. Jesus öppnar dörren till 
omöjligheternas land – om ni tror att ni ska få allt ni ber om, då blir det så. 
Hur skulle det se ut om varje bön du bad blev besvarad? Kan du för en 
sekund sätta dig in i en sådan situation. Är du lik mig så är det en 
svindlande tanke som jag ofta förpassar till omöjligheternas land. Men det 
som är omöjligt för oss är möjligt för Gud. Nyckeln är att tro. 

Tro - men på vad? Citatet är hämtat från berättelsen om när Jesus 
förbannar fikonträdet. I den säger Jesus åt oss att tro på ett par saker för 
att vår bön ska funka. För det första säger han, när lärjungarna förundras 
över det vissnande fikonträdet, att de ska tro på Gud (v22). När vi ber så 
litar vi inte på vår förmåga utan på Guds. Bönen är inte en förtröstan på 
oss själva utan på honom till vilken vi ber. För att öppna dörren till 
omöjligheternas land så behöver vi flytta blicken från oss själva till Gud i 
vår bön. Om du ser på dig själv och dina förmågor när du ber så kommer 
du att tappa din tro, men om du ser på Jesus så kommer din tro att växa 
och din bön att vara frimodig.  

För det andra så ska du ha tro på den bön du ber. Tro att din röst är hörd 
och din längtan sedd. Tro att just din bön är en prioritet för Gud. Tro att 
Gud lönar den som söker honom (Heb 11:6). Tro att du ska få allt det som 
du ber om. Då blir det så. Då öppnas dörren till omöjligheternas land där 
all din längtan är besvarad och där inget längre är utom räckhåll för den 

som ber. Bönen ger oss obegränsade möjligheter och 
breddade horisonter. Genom bönen kan vi släppa 
begränsningarna och leva ett liv i den frihet som Gud 
har förberett åt oss.  

Så tro på Gud och att du får allt du ber honom om. Då 
blir det så. I Jesu namn.  

Joel Backman, Pastor & Föreståndare.  

 



KONTEXT      Ensamhetens bön 

”Och när Jesus hade sänt iväg folket, gick han ensam upp på berget för att be. 
Och när aftonen kom, var han där ensam.” Matt. 14:23. (Reformationsbibeln.) 

Som all Helig Skrift har den korta berättelsen i vers 23 ett varnande, upprättande 
och livgivande budskap till varje läsare i varje tid.  

Versen skildrar en händelse, som länkar samman en arbetsfylld dag i Jesu liv 
med den fjärde nattväktens dramatik på Gennesarets sjö. Jesus är alldeles 
ensam på ett berg för att be till Fadern. Lärjungarna fick lära sig, att det hade en 
särskild betydelse, att Jesus bad i ensamhet. Därför betonar evangelisten, att 
Jesus var ensam i ödemarken den där kvällen. Jesus har inte bara helgat 
synagogans gudstjänst genom sin närvaro utan även lovat att vara med, då två 
eller tre samlas i hans namn (Matt. 18:20). Han har också helgat ensamhetens 
bön (Matt. 6:6), och som ensam bedjare blivit ett föredöme för sina lärjungar. Den 
grekiska grundtextens ord för ”bedja” innefattar alla slag av bön och förbön. 

Man skulle kunna jämföra den här berättelsen med Jesu ord i Mark. 6:31: ”Följ nu 
med mig och vila er lite,” varvid Jesus förknippar bönen med vila och 
vederkvickelse och leder sina lärjungar till en plats, där de kunde få ro. Det är en 
gåva att få vara ensam i bön, i eftertanke, i tankens ro och vila. Den som går 
ensam till en ”öde plats” för att be, kommer sedan att se annorlunda på livet. En 
ensam bedjare tror inte, att han/hon betyder något och behöver inte heller tro det. 
En ensam bedjare behöver inte vara något, eftersom Kristus är hos 
honom/henne, och där Kristus är, där är liv och salighet. I nytestamentlig mening 
kan en ensam bedjare, en som är ensam med Kristus, vara viktigare för Guds 
Rike än mången högt uppsatt i frikyrka eller kyrka. 

Även om bönhörelsen dröjer, vet bedjaren, att den som tror på Jesus Kristus, har 
löfte om bönhörelse. Herren svarar vid den tidpunkt och på det sätt, som Han 
anser   vara bäst för bedjaren. Aposteln Paulus måste leva med ”törntaggen”, en 
sjukdom, som plågade honom, och som han tre gånger hade bett att få bli befriad 
ifrån. Ändå fick aposteln svar på sin bön genom ett ord, som tröstade inte bara 
honom, utan även många andra, som under tidernas lopp har befunnit sig i en 
liknande situation och läst ordet, som aposteln fick av Herren: ”Min nåd är dig 
nog, ty min kraft fullkomnas i svaghet.” (2 Kor. 12:9.) En bön, som alltid besvaras, 
är bönen om den Helige Ande, eg. en tacksägelse, eftersom den gåvan redan är 
given. Det blir då en bön om att den Helige Ande mer och mer ska uppfylla vårt 
medvetande. Om det är  den Helige Ande, som ber i oss, blir bönen inte krav utan 
vila. (Rom. 8:26-27.)  

Därför får en ensam bedjare göra psalmistens ord till sin bön: ”Skapa i mig, Gud, 
ett rent hjärta … och tag inte din Helige Ande ifrån mig.” (Psaltaren 51:12-13.) 

                                                                                                        Kerstin Ullerstad 

 



Lennart bärs av bönen  KONTUR 

 
”Jag hoppas att kunna bidra till 
att fördjupa bönelivet i 
församlingen” Det säger Lennart 
Lindqvist som nyligen tagit över 
som samordnare för 
förbönstjänsten i Elimkyrkan. 
Bönen har en viktig plats i hans 
liv, kanske ett arv från hans mor 
som var en bönemänniska. 
Kontakt fick ett samtal med 
Lennart, passande nog i kyrkans 
bönerum. 

 
Att Lennart, som tidigare i år firade sin 75-årsdag, har sina rötter i 
Stockholm hör man ganska snart. Han kom till Eskilstunatrakten 1991 och 
bor med sin fru i Örsta efter vägen mot Malmköping.  Orsaken till flytten 
var främst att komma närmare sin åldrige far, som då bodde i Fållökna. 
Lennart har två barn, en dotter i Kungsängen och en son bosatt i Ärla och 
fyra barnbarn. 
 
”Jag är uppvuxen i ett kristet hem i Järfälla,” berättar Lennart. ”Mamma 
tillhörde pingstgruppen i Barkarby, som var en utpost till Filadelfia inne i 
Stockholm. Pappa arbetade som vaktmästare i Järfälla kyrka. Jag gick i 
söndagsskola i pingstkapellet, och när jag var i tolvårsåldern kom jag med 
i en blockflöjtsorkester, som en man i församlingen ledde.” 
 
Tidigt i arbete 
Lennart började arbeta redan som fjortonåring efter den sjuåriga 
folkskolan. Han fick jobb som kontorsbud på Stockholms centralstation. 
Ibland jobbade han kvällstid, vilket innebar att han missade övningarna 
med flöjtorkestern. 
 
”Detta bidrog till att jag gled bort från församlingen och tron, men min 
mamma bad hela tiden för mig. När jag var trettio år kom jag tillbaka till 
Herren och blev frälst. Mamma hade blivit inlagd på sjukhus, och i 
samband med det greps jag av syndanöd. Jag minns en speciell händelse 
från den här tiden, som kom att betyda mycket för mig. Bröderna 
Samuelsson skulle ha ett möte i Tomaskyrkan i Vällingby och jag åkte dit. 
De sjöng flera sånger som jag kände igen från det jag var barn, och jag 



blev väldigt berörd. Jag pratade lite med bröderna efteråt, och de sa att 
det inte var bestämt i förväg att de skulle sjunga just dessa sånger. Det 
hade bara blivit så.” 
 
Lennart gick nu in som medlem i församlingen i Barkarby. År 1973 kom 
Kjell Sjöberg dit som pastor. Kapellet hade blivit för litet och året därpå 
började församlingen att bygga Aspnäskyrkan i Järfälla. Lennart, som 
utbildat sig till snickare, var med och byggde. 
 
Åren rullade på och 1989 tog Lennart ett steg livet, som kanske många 
skulle tveka inför. Han sa upp sig från sitt jobb för att kunna gå på 
bibelskola. 
 
”Under fem månader gick jag på Arkens bibelskola i Kungsängen, 
samtidigt som jag hade familj med två barn och ett radhus att ta ansvar 
för. För att klara ekonomin körde jag ut tidningar på morgnarna. Sen var 
jag på bibelskolan och när den var slut för dagen körde jag taxi.” 
 
Bönen viktig  
Efter flytten till Eskilstuna fortsatte Lennart att pendla till jobbet som 
taxichaufför i Stockholm under tio år. Det var en ansträngande tillvaro och 
under ett år gick han sjukskriven för utbrändhet. Han hade heller ingen 
församlingsgemenskap under den här tiden. 
 
”Jag orkade helt enkelt inte. När jag kom hem från körpassen var det bara 
vila som gällde.” 
 
Bönen var dock alltid viktig för Lennart. Han deltog när församlingarna i 
Eskilstuna hade ekumeniska bönesamlingar i stadshuset. Så småningom 
sökte han sig till Elimkyrkan, gick en alfakurs och kom med i en hemgrupp 
hos Karin och Åke Andersson.  Han blev pensionär 2007 efter att den 
sista tiden i arbetslivet varit klassmorfar på en skola. Nu ger han mycket 
av sin tid till Elimkyrkan. Förutom uppgiften som samordnare för 
förbönsteamet tillhör han fastighetsrådet, är medhjälpare på språkcaféet 
och med i ett lovsångsteam. Det är dock förbönen han ser som sin 
främsta uppgift. 
 
”Generellt tror jag vi ber för lite i våra församlingar,” säger han. Jag tror att 
vi skulle få en djupare sammanhållning om vi bad mer tillsammans.” 
 
Jag avrundar intervjun med att fråga om han tycker att hans böneliv har 
förändrats genom åren. 



 
”Inte sättet att be, men jag har fått en 
djupare nöd för människor med åren. Jag 
längtar efter att se människor komma till 
tro, och jag upplever en glädje i att få vara 
med och be för människor till hälsa och 
upprättelse,” avslutar Lennart Lindqvist. 
 
Text: Rolf Sundström 
Foto: Karolina Veabråten och Rolf 
Sundström 

 

Förbönstjänsten 

Vid varje förmiddagsgudstjänst i Elimkyrkan ges möjlighet att få personlig 
förbön. I samband med förbönsstunden i slutet av gudstjänsten är det 
bara att sätta sig hos förebedjaren som tagit plats på någon av de främre 
bänkarna i närheten av korset och ljusbäraren framme i kyrkan. Om man 
önskar förbön i avskildhet följer förebedjaren med till bönerummet. 
Medlemmarna i förbönsgruppen har tystnadsplikt. 

 

Bön, lovsång och bönedukar   

Efter att jag haft en blödning i hjärnan 
för mer än 20 år sedan har jag 
fortfarande känningar av hjärntrötthet. 
Det yttrar sig bl.a. genom att jag är 
ljudkänslig, ofta somnar om jag sitter 
overksam, har svårt att hålla tråden i 
mina tankar och i samtal med andra. 
Att då gå iväg en onsdagskväll på bön 
och lovsång en mirakelonsdag kan ju 
verka motsägelsefullt. Jag som måste 
sticka för att hålla mig vaken om 
kvällarna. Men jag gick dit och det ska 
finnas goda skäl om jag inte är där en 
onsdag. Bön, lovsång och en andakt 
för eftertanke i en lugn atmosfär där 
friheten är stor att uttrycka sig – sitta 
med någon, sitta i ett hörn för sig själv, 

be vid korset, be på knä, be tyst, be högt, sjunga med eller lyssna ger mig 



sådan ro och trots stillheten är jag med varje minut den timme vi är 
tillsammans. En stillhet som jag tror att de flesta behöver mitt i en 
arbetsvecka och något jag önskar att fler skulle upptäcka.  

Jag tror att de flesta någon gång fått en sång på hjärnan och jag vill att 
den sången ska vara en lovsång. När jag varit på en samling och 
sjungit/lyssnat på lovsång så är det alltid någon sång som fastnar och som 
jag sjunger inom mig i flera dagar och som även kan poppa upp om jag 
vaknar på natten. För detta är jag tacksam.  

Jag tror på bönens kraft även om jag allt emellanåt blir besviken när jag 
inte tycker det händer något eller blir som jag vill. Jag tror även att en 
böneduk kan förmedla förbön och göra skillnad. Det är ingen stor/svår grej 
att få till en liten tygbit. För mig är det en troshandling precis som för den 
person som tar emot den med en önskan för sig själv om någon 
förändring. Vågar man sedan ta en duk och ge till en annan person har 
man inte bara för sig själv bekänt sig till Guds möjligheter utan även vittnat 
för en medmänniska i behov om bönens kraft och Guds välsignelse.   

Gunvor Persson  

Tända ljus - min upplevelse som en bön till Gud. 

Att tända ett ljus är ett synligt tecken på bön och en ordlös bön i sig. Ljuset 

är en stark kristen symbol.  

För mig är det naturligt att ta vara på stunden att tända ljus i en kyrka. 

Oftast blir det under en gudstjänst när tillfälle ges som del av nattvard eller 

förbönstund. Andra tillfällen kan vara när jag besöker en kyrka spontant 

för att den är öppen eller vid konserttillfälle. 

Att tända ljus för mig handlar mycket om att be Gud ta hand om en 

specifik person. Jag tänder ett 

ljus, jag samlar mina tankar och 

ber till Gud för den eller de 

personer jag känner behöver 

extra omsorg av Gud.  Jag tänder 

ett ljus per person och tittar alltid 

extra på om flamman brinner 

starkt. 



Tänd ett ljus och låt det brinna 
Låt aldrig hoppet försvinna 
Det är mörkt nu 
Men det blir ljusare igen 

(Tänd ett ljus - låtskrivare: Lasse Lindbom / Niklas Strömstedt) 

Kristus är världens ljus! 

Suzan Östman Bäckman 

Barnens böner 

En tanke flyger genom mitt huvud. Har jag kvar min barnatro? Kan jag be som ett 
barn med förtröstan på hjälp. 
 
 Varje söndag tänder vi ett ljus i Gudstjänsten, på altaret, som en påminnelse och 
bön för barnen i kyrkan. Jesus uppmanar oss att vara som barn, barnen hör ju 
himmelriket till. Barnen rusar in i Söndagsskolan. Det ljuder skratt och det finns 
spring i benen. Vad roligt det är att möta dessa små människor precis i början av 
livet. Vi försöker lära barnen att be. Det är så naturligt brukar vi säga, precis som 
att man pratar med en kompis. Gud hör och förstår våra önskningar. 
 
Vi använder oss av kreativ bön. Det kan innebära popcornsbön, det liksom 
poppar upp böner från ett barn i taget. Det finns böneplank, bil-bön, målar-bön ja 
just den bönen är det som vi använt oss av i höst. Barnen ritar och målar sitt 
böneämne. Det kan vara ett ledset ansikte som blir glatt, det kan vara en skada 
på en arm, en önskan om att hålla pennan rätt i skolan. När vi har förbönsstund 
drar ett barn en av lapparna och läser, så visar vi upp böneämnet. Sedan ber vi. 
Flera av lapparna har nu blivit Tacklappar. Hos oss i söndagsskolan delar vi med 
oss av våra böneämnen. Johanna har ordnat tryckta bönekort med skrivna böner. 
Ibland läser vi de bönerna. 
 
För flera år sedan blev en 
vän till oss kristen. Det 
visade sig att på en vägg i ett 
bönehus hade det suttit en 
lapp med hans namn på med 
avsikt att vara en påminnelse 
för församlingen att be för en 
pojke i söndagsskolan. Den 
bönen gav effekt. Barnen i 
söndagsskolan ber, låt oss 
be för barnen och för deras 
framtid. 
Elisabeth Backman  



 

Höstglöd - ett ord från koordinatorn 

Vilken underbar och färgrik tid hösten är. Det exploderar av färger överallt i 

naturen. Rött, gult, brunt lite grönt. Det riktigt glöder av färger.Vad skulle 

konferensen heta? Jo just det - Höstglöd. 

Det skulle bli en konferens som glödde av olika färger. Flaggor som barnen 

dansade med och ljuslyktor som ungdomarna använde. Unga, gamla och barn 

från olika församlingar i Eskilstuna samt några helt kyrkovana besökte 

Elimkyrkan. 

När frågan kom till mig att koordinera konferensen tvekade jag aldrig. Det finns ett 

mervärde i att vi alla jobbar tillsammans. Kunde jag vara en liten kugge i den 

visionen ville jag gärna ställa upp. Vad skulle koordineras då? Vi skulle ha sex 

gudstjänster, sju barnmöten, en konsert och övernattning för ungdomarna samt 2 

nattmöten för ungdomar. De olika församlingarna kontaktades för planeringsmöte. 

Vi behövde mötesledning, vaktmästare, lovsångsteam, blåsorkester, servering, 

förebedjare, ljud och bildansvariga och fotografer. Barnansvariga och 

ungdomsledare. En budget skulle ordnas. Nattvard måste vi ju också ha. Tänk att 

få gemensamt fira det under vi tror på, försoningen i Kristus. Tonåringarna övade 

in ett fantastiskt program med bibel och bus. Tack Johanna, som var där hela 

tiden och missade allt annat. Gud välsigne dig. Mötesprogram trycktes och 

affischer ordnades och sattes upp i Eskilstuna. 

Vi klarade det. 

Tack till alla som deltagit och tjänat under den här konferensen. Det roligaste var 

nog tiden vi var tillsammans. Gemenskap är viktig. Vi fick fina flaggor uppsydda 

som barnen kunde dansa med. Soppa lagades av matlagningsgruppen som 

räckte både till lördag och söndag. Förebedjarna lyste vackra med gula band som 

inköpts för att markera ett förtroende. Ja gemenskap, just det minns jag nog mest. 

Mitt i all organisation och Gudsmöten. Gemenskap. Vi arbetade tillsammans och 

kom varandra nära. Elisabeth, jag kan hjälpa till med vad som behövs, stod det 

på en lapp jag fick. Hör bara av dig. 

Nu är det över för i år. Nästa gång har vi gjort det en gång och lärt oss göra det 

bättre. Många möten och samlingar blev det under tiden men vad gör det när 

höstglöd lyste så vackert. Nu bär det av till nya uppgifter. Oändligt är vårt stora 

äventyr och Gud är med oss. 

Vid pennan Elisabeth Backman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Foto: Erik Lindberg, Karolina Veabråten, Tomas Petersson, Ida Bister 

Höstglöd 2-5 november 2017 

Elimförsamlingen initierade och arrangerade för första gången en 

ekumenisk konferens med alla församlingar i Eskilstuna under 

allhelgonahelgen torsdag – söndag. Konferenstalare som Hans 

Weichbrodt, Azita Saraii och Ingemar Helmner samt Sven Almkvist som 

höll både bibelseminarium och gudstjänst. Vår egen pastor Joel Backman 

höll i minnesgudstjänsten. Storbönemöte och flera möjligheter till förbön 

arrangerades under konferensen. 

Duktiga sångare och musiker i ett sammansatt lovsångsteam från flera 

församlingar sjöng bland annat lovsången ”Ropa till Gud” på arabiska, 

franska, engelska, spanska och svenska i dagarna fyra. Konsert sent på 

lördagskvällen samlade både unga och de lite äldre med lovsång av 

Gabriel Hagenfors, Erik Lindgren med team. En pampig blåsorkester 

förgyllde söndagens gudstjänst.  

Inte att förglömma program för barnens konferens som också 

arrangerades för alla fyra dagarna med samling, barnmöte och 

söndagsskola. Härliga stunder med gemenskap, sopplunch, fikastunder, 

ungdomsmöten sent på kvällarna torsdag och fredag gav mersmak. 

Suzan Östman Bäckman 



    KONTINUITET 

 

December 

3 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. 1:a Advent. Joel Backman                   D 

   Brass.  

6 ONSDAG 15:30 Avslutning Stickcafè 

6 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

7 TORSDAG 12:30 Jullunch för dig som är 80+. Anmälan.   

10 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Julens sånger.            D 

   Jullunch (anmälan) Org: Håkan Persson. 

13 ONSDAG 14:00-16:00  Avslutning Språkcafé 

14 TORSDAG 14:00 RPG. Luciafirande i Elimkyrkan. 

14 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

17 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg.                                      E 

   Söndagsskolavslutning. Team Anna.  

24 SÖNDAG 18:00 JULAFTON. Julfirande med  

   Latinamerikanska gruppen.  

25 MÅNDAG 11:00 JULDAGEN. Gudstjänst. Joel Backman.                E 

   Musik: Barbro Hedlund. Missionsinsamling.            

                 Gudstjänst Bibelstudium 

 Svenska             Söndagar kl 11:00  

 Spanska Fredagar kl 18:00 Tisdagar kl 18:00 

 Arabiska Lördagar kl 17:00 Torsdagar kl 18:00 

 

Stickcafé             Onsdagar udda veckor kl 15:30. T o m 6/12. Start 17/1 

Språkcafé             Onsdagar kl 14:00-16:00 t o m 13/12. Start 17/1 

 
 

 



 

31 LÖRDAG 17:00 NYÅRSDAGEN. Nyårsbön i Elimkyrkan.                F 

   Stefan Bister Musik Anna Bister. Nattvard (Maria P) 

  19:00 Nyårsfirande med Latinamerikanska gruppen.  

Januari 

6 LÖRDAG 11:00 TRETTONDAG JUL. Gudstjänst. Erik Lindberg.    F 

    Avskiljning för Hemen och Irena Derki. 

    Barnvälsignelse. Team Barbro.  

11 TORSDAG 14:00 RPG i S:t Eskilskyrkan 

14 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. BG Backman. Team Erik.                   G 

17 ONSDAG 14:00 Terminsstart språkcafé 

17 ONSDAG 15:30 Terminsstart stickcafé 

17 ONSDAG 18:00 Styrelse och församlingsråd hos Dobondis 

17 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

EKUMENISK BÖNEVECKA 18-25/1 Se annonsering. 

21 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Erik Lindberg. Musik: K-E Magnusson G                                    

   Nattvard (Maria H) 

24 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

25 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan 

28 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Tommy Dahlman. Musik Cilla Hector. H 

   Org: Håkan Persson. Missionsinsamling.  

31 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

Februari   

4 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Team Sofia.                H 

7 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

8 TORSDAG 14:00 RPG Årsmöte i Johannebergs Baptistförsamling 



10 LÖRDAG 10:00 Kvinnofrukost. Anmälan till Elisabeth Backman
   elisabeth.backman@gmail.com, 076-0066445 

11 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg. Team Barbro                  I 

14 ONSDAG  19:00 Mirakelonsdag 

15 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd 

18 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Irena Derki. Team Erik.                         I 

   Nattvard (Mauricio) 

21 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

22 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan  

25 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst Erik Lindberg. Musik: K-E Magnusson  J 

   Missionsinsamling. 

28 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

Mars   

1 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

3 LÖRDAG 15:00 Församlingens årsmöte 

4 SÖNDAG 11:00 Årsmötesgudstjänst. Joel Backman                        J 

   Lovsångsteam Org: Anna Bister  

Information från valberedningen. 

Om bara några få månader har vi församlingens årsmöte. I valberedningen har vi 

börjat arbetet med funktionärer för olika uppgifter. Alla funktioner i församlingen är 

viktiga, alla lemmar i kroppen behövs för att den ska fungera. En del utses av 

styrelse och församlingsråd och andra väljs av församlingen i årsmötet. 

Valberedningens uppdrag är att hitta ersättare till de som önskar avgå från vald 

funktion. 

Vi önskar och hoppas att de som nu är valda orkar ett år till. Om inte hör snarast 

av dig till någon av oss i valberedningen. 

För valberedningen 

Brita Patriksson 
Krister Nilsson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ den spännande utvecklingen med vår 

nya dotterförsamling i Norrköping. 

www.vois.se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt utges av Elimkyrkans 
Baptistförsamling i Eskilstuna. 
 

Ansvarig utgivare: 

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

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Karolina Öhrvall 
Rolf Sundström 
Mathilda Backman 

Tipsa oss gärna vad 

vi ska skriva om! 

Skicka  det till: 
rolf-sundström@tele2.se 
eller till någon annan i  
redaktionen. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elimkyrkan 

En del av Equmeniakyrkan 
Nygatan 25 
632 20 Eskilstuna 
Tel köket: 016-13 02 98 
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 

 072-5773234, 

carina.torn@home.se  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elimkyrkan.com 

Pastor:  Joel Backman  016-12 69 70 
    070-562 69 70 
    joel@elimkyrkan.com 
Ordförande:  Rodica Dobondi  076-0843497 
    Dobondi_56@yahoo.se 
Pastor, spansktalande: Mauricio Campos  073-997 22 73 
    Mauricio_60@hotmail.com 
Pastor, arabisktalande: Maher Zakeria  arab.baptist@hotmail.com 
Pastor, musik & ungdom: Erik Lindberg  016-13 02 98 
    076-846 22 10 
    erik@elimkyrkan.com 
Pastor,  skolkyrkan:  Bengt-Göran Backman 076-0245739 

bg@elimkyrkan.com 
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facebook.com/elimeskilstuna 
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