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Vad förväntar du dig av jubileumsåret?

KONTOR
Det är temat som Elimkyrkan kommer att ha
under 2016 – vårt jubileums år! Året delas upp i
3 sektioner vad gäller undervisningen. Vi
kommer att tala om att leva i Guds kärlek, av
Hans kärlek och genom Hans kärlek.
Varför kärlek? Ibland tror jag att vi glömmer att Bibelns
berättelse från början till slut är en kärleksberättelse. Det handlar om Gud som
drivs av sin kärlek till ofattbara uppoffringar för att vinna tillbaka den
mänsklighet som vänt honom ryggen. Detta uppoffrande, denna gåva, har hos de
människor som sett och förstått den skapat ett kärlekens gensvar till Gud. Det
sammanfattas i bibeln med orden ”vi älskar därför att Han först har älskat oss.”
Därför benämns också församlingen som Guds brud och han som vår brudgum.
Det finns ett kärleksförhållande här.
Det är denna kärlek som har varit och bör vara drivkraften även i Guds
församling. När Elimkyrkan grundades för snart 150 år sedan så tror jag att det
var denna kärlek som var dess grund. Det är kärleken till Gud som har gjort att
människor har offrat av sin tid, sina pengar, sina förmågor m.m. för att göra
Elimkyrkan till det den är idag. Det är när denna kärlek tappas bort eller hamnar
ur fokus som en församling kan börja få allvarliga problem. Det var det som
hände församlingen i Efesos. När Johannes i sin syn på ön Patmos får i uppdrag
att skriva brev till sju församlingar är detta varningen till gemenskapen i Efesos
Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan
tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det,
och du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt
namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har
övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör
samma gärningar som förr. Upp 2:2-5
Församlingen gjorde mycket rätt. De får beröm för sin uthållighet och sitt slit.
Men vad är det värt om kärleken svalnar? Vänd åter till kärleken är det bud som
församlingen får. För fokus tillbaka till det som är det väsentliga. Visst är det
viktigt med möda, slit och engagemang men det bör växa fram ur kärleken. Vi

gör allt detta för att vi älskar och vi älskar för att Han först har älskat oss. Låt oss
därför ta med oss den hälsning som Judas förmedlar till oss i sitt brev
Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig
ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall
förbarma sig och ge er evigt liv. Jud 20-21
Joel Backman
Pastor & Förståndare

Skördemånad
6/3
13/3
20/3
27/3

Linda Bergling
Lasse Svensson
Lennart Torebring
Carl-Erik Sahlberg

KONTEXT
Om ”skatten i lerkärl”
… Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.” Upp.
3:8b. (Folkbibeln.)
Uppenbarelseboken börjar med sju sändebrev till sju församlingar i Mindre Asien, nuv.
Turkiet. Den citerade versen finns i det brev, som är från Herren Kristus själv till den lilla
församlingen i Filadelfia.
De sju breven handlar om konkreta förhållanden i de olika församlingarna, men samtidigt
är dessa typiska för hela kyrkohistorien. Vad som gäller dem, gäller alla församlingar
tiderna igenom. Det som är fel i någon av dessa sju församlingar, är fel var det än
uppträder. Församlingarna i Mindre Asien har det gemensamt med alla församlingar i alla
tider, att de står inställda i den kamp, som Uppenbarelseboken skildrar, mellan Kristus och
den onda makten. Det är ett drama som pågår, från början och ända till slutet, här i den
värld, som Gud har skapat.
Till skillnad från de flesta andra får församlingen i Filadelfia goda vitsord av Herren, som
berömmer tre saker: församlingen har liten kraft och har bevarat Herrens ord och inte
förnekat Kristi namn. (När översättarna byter ut grundtextens ”och” mot ett ”men”, som inte
finns, blir betydelsen en helt annan.) Den som har liten kraft, måste lita på Guds kraft.
Paulus har en gång fått svaret: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” (2
Kor. 12:9.) I ett annat sammanhang säger Paulus: ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att
den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.” (2 Kor. 4:7.) Församlingen
har bevarat Herrens ord, som är denna skatt i lerkärl. Den som har stor kraft, kanske inte
bevarar Kristi Ord och kommer då att förneka hans namn.
Ordet i vers 8 tas upp i vers 10, som i Bibel 2000 lyder: ”Du har bevarat ordet om min
uthållighet, ” vilket syftar på Kristi egen uthållighet, då han var ”lydig intill döden på korset,”
Fil 2:8. Folkbibeln har valt en annan tolkning: ”Du har bevarat mitt ord om uthållighet,”
vilket syftar på församlingens uthållighet, eftersom den inte har gett efter för de onda
makternas angrepp. Anfallet från det onda kommer både utifrån och inifrån. Utifrån sker
angreppet i form av öppet hot med förföljelser eller lockelser om ära och anseende.
Anfallet inifrån leder till sekularisering, då man inom församlingen börjar tillämpa samma
metoder och grundsatser, som är gångbara i den värld, som är vänd bort från Gud.
Församlingen i Filadelfia har stått emot båda formerna av anfall, bevarat Ordet och inte
förnekat Kristi namn.
Den uthållighet, som församlingen i Filadelfia har visat prov på, kallas för seger, som i
Uppenbarelseboken är detsamma som trofasthet mot Kristus. Församlingen har bevarat
allt Hans Ord. Vi läser i Upp. 14:12: ”I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast
vid Guds bud och tron på Jesus.”

Kerstin Ullerstad

Vegetarisk jansson
Ingredienser 4 port
8 st potatisar, skurna i tunna stavar
1 st gul lök, skivad/stavar
(1 msk ströbröd)
Gräddblandning
3 dl grädde Alternativt hälften röd mjölk
2-3 krm kryddpeppar, mald
5-8 st nejlikor, hela
0,5-1 krm kanel
2-2,5 tsk salt

Tillagning




Koka upp grädden med kryddorna. Låt dra i ca 15 min (gärna ½ timme),
sila bort nejlikorna.
Varva lök och potatis i en ugnsfast form. Häll över grädden och strö till
sist över ströbröd.
Grädda i ca 1 timme och 10 min i 200 grader
Tips
För att få en "vegansk" jansson kan grädden bytas ut mot "sojagrädde"
(Provamel Soya Cuisine). Se till att ströbrödet inte innehåller mjölk eller ägg!

Källa: Leo Östergren

Upptaktshelg

med

Åge Åleskjaer
Grundare av Norges största
frikyrka Olso Kristne Senter med
över 3000 medlemmar.

9 jan 18:00
10 jan 11:00
Kom och var med!

KONTINENTALT
Siri Eklund har hälsat på i
Vitryssland tillsammans med
Heidi Larsson
Den 20-23 augusti tillbringade Siri och
Heidi en torsdag till söndag i Vitryssland
för att det
var

bröllop
mellan
Ruslan och
Oxana, båda
ungdomar som bott i familjehemmet som
vår församling stödjer. Siri och Heidi flög
först till Minsk och träffade familjen i
staden Zaslavl, strax utanför Minsk.
Familjen Litvinko med mamma Tanya
och pappa Sergey har där ett familjehem
där de tar hand om olika barn och
ungdomar från barnhem och utsatta
familjer. Siri och Heidi hann också med
att hälsa på Katja och hennes man Vova
samt dottern Olivia, 2 år och 1 månad, i
deras hem i staden Soligorsk innan
själva bröllopet.
Siri berättar med värme om bröllopet och
familjehemmet. Innan bröllopet hölls det
en typ av möhippa/svensexa där Ruslan
skulle uppvakta Oxana för att vinna
henne. Ruslan behövde genomföra vissa
aktiviteter som att sjunga och rita av

Oxana samt symboliskt betala en avgift
för henne. Då det var gjort öppnades
dörren till hennes rum så att Ruslan
kunde bära Oxana över tröskeln för
vigseln.
Bröllopet hölls i Zaslavl på lördagen.
Först var det vigsel inför Gud i deras
egen kyrka. Kyrkan har vi som
församling varit med att ekonomiskt
bidra till. Sedan vidare till borgmästaren
för att vigas juridiskt, precis som det är i
bl.a. Tyskland. Siri beskriver det som
häftigt och ett annorlunda bröllop bland
annat med språket.
Vilka

är då
Ruslan och
Oxana?
Elimkyrkan har som församling sedan
flera år stöttat familjehemmet som
barmhärtighetssyster Tanya Litvinko och
hennes man Sergey skapat. Sergey är
även pastor i baptistförsamlingen i
Zaslavl. Ruslan kom till familjehemmet
som 14-åring tillsammans med sin äldre
bror Vadim. De var på barnhem från
början, men det fungerade inte där.
Tanya och Sergey får ibland signal från
barnhem eller familjer där det inte
fungerar för barn eller ungdomar pga
alkohol eller annat.
Ruslan var förresten med när
medlemmar från familjehemmet besökte
Sverige med två minibussar för att delta i
församlingens läger 2012. Ruslan lärde
känna Oxana på familjehemmet.
Oxana och hennes bror Sergey kom till
familjehemmet för att de inte hade

fyra biologiska barn som just nu bor där.
Sedan kommer några barn som hunnit
bli vuxna tillbaka på helger från sina
studier. De går i kyrkan på söndagarna
och träffar Tanya och Sergey som sin
familj. Dessa barn har fått möjligheter
med några år i trygg tillvaro sen är det
upp till dem att förvalta det. Inte alla barn
som får det, men tyvärr klarar inte alla av
att bryta från sitt tidigare liv. Många tar
ändå sin tro på allvar och blir helt nya
människor med nya möjligheter i livet.
Tanya och Sergey kan inte göra mer än
att ge dem en bra start, vilket de
verkligen gör, säger Siri.
Text: Suzan Östman Bäckman
Foto: Siri Eklund

någonstans att ta vägen.
De bodde redan i
familjehemmet 2012,
men var inte med till
Sverige. Stora systern till
Oxana skulle få barn och
hade fått problem. De
bodde därför alla tillfälligt
i familjehemmet och
systern fick hjälp att
komma på fötter. Oxana
och Sergey stannade
kvar i familjehemmet en
längre tid.
Tanya och Sergey har
hjälpt många barn under
årens lopp och de
fortsätter att ta sig an
nya barn. Nyligen var det
en fyraårig flicka som
inte hör någonting.
Denna flicka har nu fått
hörapparat och hör ljud
för första gången. En
glad tjej som funnit sig till
rätta i familjehemmet
och nu lär sig prata. Det
finns också fyra mindre
barn som är syskon,
samt Tanya och Sergeys

Församlingens internationella mission:
Burma (Myanmar)

Bidrag till mat och husrum för studenter vid Myanmar
Institute of Theology i Rangoon.
Colombia - El Salvador

Stöd till sjukvårdsinsatser bland barn genom den lokala
församlingen.
Kongo - Kinshasa

Evangelisation/hälsovårdsarbete inom C.E.B.U. Sv.
Baptisternas systersamfund
Mellanöstern - Nordafrika

Stöd till den kristna satellit-TV-kanalen Sat7, som sänder
på bl. a. arabiska.
Thailand

Evangelisation genom vår vänförsamling i Jutha i
pwokarendistriktet, där vi bidrar med en evangelistlön.

BaanChivitMai, ”Hem för nytt liv”, Thailand. Bidrag till
uppehälle och skolundervisning för barn och ungdomar,
som räddats från barnprostitution.
Vitryssland

Två veckors lägervistelse för 10 barn i Kobrin, där
Baptistunionen har läger varje sommar.

Bidrag till Baptistunionen i Vitryssland för underhåll av en
barmhärtighetssyster, Tanya Litvinko, i hennes familjehem.

KONTINUITET
Gudstjänst

Bibelstudium

Svenska

Söndagar kl 11:00

Spanska
Arabiska

Fredagar kl 18:00
Lördagar kl 17:00

Onsdagar udda veckor kl 19:00
(start 20 Jan)
Tisdagar kl 18:00
Torsdagar kl 18:00

Stickcafé
Språkcafé
Bön
Vuxentro

Onsdagar udda veckor kl 15:00
Onsdagar kl 14:00-16:00
Tisdagar kl 10:00-11:00
Onsdagar 19:00-21:00

December

3

TORSDAG

18:30

Styrelse och församlingsråd

6

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst

A

Söndagsskolavslutning & Jullunch, anmälan
Musik: Anna Backman Bister
10

TORSDAG

14:00

RPG Luciafirande i Elimkyrkan

13

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst: ”Oändlig nåd” Joel Backman

A

Jubileumsinsamling
Organist: K-E Magnusson
13

SÖNDAG

18:00

Internationell Gudstjänst

20

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst med Julenssånger: Joel Backman

24

JULAFTON

11:00

Samling vid Krubban i S:t Eskilskyrkan

24

JULAFTON

18:00

Julfirande

B

24

JULAFTON
23:00 Julnattsgudstjänst:

B

Joel Backman
Musik: Erik Lindberg
27

SÖNDAG
11:00 Gudstjänst: Ferri Dobondi

B

Musik: Blåskvartett
Nattvard (Giovanni)
Missionsinsamling.
31

NYÅRSAFTON
17:00 Nyårsbön: Maria Örhvall
Musik: Håkan Persson

31

NYÅRSAFTON
18:00 Nyårsfirande

Januari
3

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst: Mauricio Campos

C

Organist: Birgitta Fryk
6

ONSDAG

16:00

”Till Betlehem, mitt hjärta”
Musikprogram i S:t Eskilskyrkan

Upptaktshelg för hela församlingen
9

LÖRDAG

18:00

Gudstjänst: Åge Åleskjaer

C

10

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst: Åge Åleskjaer

C

Musik: Ingela Karp / Barbro Hedlund
Jubileumsinsamling

17

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst: Joel Backman

D

Gideoniterna & Nattvard (Maria H)
Insamling till Gideoniterna
Församlingsmöte
21

TORSDAG

14:00

RPG i S:t Eskilstkyrkan
Information från anhörigcentrum Anna Axberg

21

TORSDAG

18:00

Styrelse och församlingsråd hos Dobondi

24

SÖNDAG

11:00

Temagudstjänst: Joel Backman

D

Musik: Sofia Clewemar
24

SÖNDAG

18:00

Internationell Gudstjänst

D

31

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst: Erik Lindberg

E

Musik: Håkan Persson
Missionsinsamling

Februari
4

TORSDAG

14:00

RPG Årsmöte i Pingstkyrkan i Ärla

7

SÖNDAG

11:00

Temagudstjänst: Joel Backman

E

Organist: K-E Magnusson
7

SÖNDAG

18:00

Internationell gudstänst

11

TORSDAG

18:30

Styrelse och församlingsråd

14

SÖNDAG

16:00

AMAZING GRACE: Joel Backman
Musik: Erik Lindberg
Jubileumsinsamling

18

TORSDAG

14:00

RPG i Pingstkyrkan

F

Kerstin Byström med kör
Program om Lina Sandell
21

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst: Erik Lindberg

F

Musik: Ingela Karp, Barbro Hedlund och
Mona Norberg. Organist: Barbro Hedlund
Nattvard (Mauricio)
27

LÖRDAG

15:00

Församlingens årsmöte

G

Förhandlingar & servering
28

SÖNDAG

11:00

Årsmötesgudstjänst: Joel Backman
Musik: Sofia Clewemar
Misssionsinsamling

ELIMKYRKANS BAPTISTFÖRSAMLING FYLLER 150 ÅR
Nu är den här: nya boken ELIMKYRKANS BAPTISTFÖRSAMLING FYLLER 150 ÅR
och en CD med Elimkyrkans kör.
PRIS: 200 kr för bok + CD med Elimkyrkans kör
150 kr för bok utan CD
Porto tillkommer
För beställning: Ring Gun-Britt Ohlsson 0731-823895
e-post monica-l.andersson@comhem.se

VILL DU TALA MED NÅGON?
I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats. Vi
arbetar under tysthetslöfte. Tag kontakt med någon i
själavårdsgruppen:
Inga Lisa och Gunnar Svedberg
070-7284478
Karl-Erik Magnusson är back-up för gruppen.

G

KONDITORI
Chokladgodis med nötter, kokos och frukt








Ingredienser:
400g vit choklad
2 dl rostade cashewnötter
2 dl kokosflingor
2 dl hackad torkad ananas eller mango
2 dl rostade solroskärnor

Gör så här:
1. Smält chokladen i en skål över sjudande vattenbad.
2. Rör ihop med övriga ingredienser och bred snabbt ut smeten på en oljad bakplåt.
3. Låt stelna och bryt sedan i bitar.
Paketera gärna och ge bort i present.
Källa:
http://www.recept.nu/lisa_och_monica_eisenman/efterratter_och_godis/choklad/ckokladgodis_med
_notter__kokos_och_frukt/

Rocky Road:
600 gr choklad (gärna mörk 70%)
2 påsar dumlekola
2 vuxna nävar minimarschmallows
2 dl salta jordnötter
1 dl skalade pistagenötter
Smält chokladen i vattenbad. Blanda samtliga ingredienser.
Häll ut på en plåt eller i en form, ca 3 cm tjockt. Låt stelna.
Skär i rutor.

KONCEPT
Att göra något bra för någon annan

Att hämta ett glas vatten eller rätta till kudden för den sjuke, trösta den sorgsne, bjuda in
eller besöka den ensamme, ge mat åt den hungrige, ge den trötte vila, ta sig tid att sitta ner
och lyssna, ge en blomma till någon, hjälpa den fattiges behov, ringa, skicka SMS, skicka
ett vanligt brev eller e-post och höra av sig eller att ”endast” vara allmänt snäll och trevlig.
Exemplen kan göras många på att göra något bra både i det lilla eller i det stora.
Förutsättningarna är olika och behoven varierar. Detta är mycket aktuellt och viktigt! Det
som ser ut att vara stort kan vara litet och det som ser ut att vara litet kan vara stort och
många gånger är det välsignat att ge i det fördolda. Jag vill här ändå nämna en liten
berättelse. Vid ett tillfälle ville en äldre kvinna som var änka ha hjälp med att få fint runt sin
uteplats. Änkan var på grund av ålder inte så rörlig i kroppen och nästan helt blind. En ung
man och en medelålders kvinna rensade bort ogräset och klippte häcken runt änkans
uteplats utan att räkna med att få något i gengäld. De utförde arbetet på uteplatsen lika
noga som om det vore deras egen uteplats. Den äldre änkan var mycket tacksam och
glad. Hon kände på häcken och på uteplatsen med sina händer och sa: – Vad fint det blir!
När arbetet var utfört och den yngre mannen och den medelålders kvinnan såg glädjen i
änkans ansikte över att ha fått hjälp med att få fint infann sig en varm känsla i deras
hjärtan. Att göra något gott för någon annan är viktigt för vår värld. Det finns ett djup av
rikedom i att ge både i smått och i stort. I bibeln står det mycket om att ge. Se bl.a. i
Romarbrevet 12:13 och i Hebreerbrevet 13:2. Tack att du tog dig tid att läsa detta.
Text Conny Bäckman

Du behövs!
För att en församling ska fungera på det sätt vi önskar krävs det
insatser från olika personer med olika gåvor.
Just din gåva är värdefull! Var i församlingen vill du bidra?
Känner du att du hellre passar in någon annanstans?
Hör av dig till någon av oss.
Maria Öhrvall
070-6266687
oehrvall@spray.se

Stefan Larsson
016-29129 / 070-2737930
s1.larsson@telia.com

Parkering på gården?
Styrelsen har beslutat att det på grund av
tillgänglighets- och utrymningsskäl inte ska parkeras
bilar på gården eller framför grindarna. Undantagna är
anställda, församlingens pastorer samt fastighetsrådet.
Under måndag – fredag får dessa parkera på gården
medan de arbetar i kyrkan. Parkering ska då ske i EN
rad, på högra sidan – ingen dubbelparkering.

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna.
Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
016-42 59 74
tomas.tp@glocalnet.net
Redaktion:
Suzan Östman Bäckman
Bror-Erik Ohlsson
Rolf Sundström
Maria Öhrvall

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

Pastor:

Joel Backman

Ordförande:

Rodica Dobondi

Pastor, spansktalande:

Mauricio Campos

Pastor, arabisktalande:
Pastor, musik & ungdom:

Maher Zakaria
Erik Lindberg

Pastor, skolkyrkan:

Bengt-Göran Backman

10 september
10 november
Skicka till:
mathilda.bee@gmail.com
Elimkyrkan
En del avEqumeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Församlingens pg: 169975-0
Ungdomsrådets pg: 368302-6
Tel köket: 016-13 02 98

016-12 69 70
070-562 69 70
joel@elimkyrkan.com
076-0843475
Dobondi_56@yahoo.se
016-14 49 43
Mauricio_60@hotmail.com
arab.baptist@hotmail.com
016-13 02 98
076-846 22 10
erik@elimkyrkan.com
076-020 53 07
bg@elimkyrkan.com

