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Låt inte glöden slockna. 

Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds 

vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, 

men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. 

Första Tessalonikerbrevet 5:16-22. 

När jag skriver den här texten lever minnena från årets Höstglöd 

kvar i mitt sinne. Konferensen har för mig kommit att bli en av årets 

höjdpunkter. Den är något som jag under lång tid planerar för och 

ser fram emot.  

Även i år levde Höstglöd upp till mina förväntningar. Faktum är att 

den till och med överträffade dem. 

Som alltid när man gör en satsning som denna kommer det att 

lämna avtryck hos de som var där. Man tar med sig intryck och upp-

levelser. För en del kommer det att vara lovsången som särskilt be-

rörde, för andra är det undervisningen som lever kvar och ytterligare 

en del kanske främst bär med sig förbönen.  

Det finns alltid ett behov av ett sållande. Ett separerande av det 

som var bra från det som var mindre bra. Det jag uppskattade, det 

jag satte mindre värde på och det som jag kanske till och med tar 

avstånd från. 

Men för oss alla gäller det att spara det goda och att inte låta glöden 

svalna. Som Paulus uttryckte sig: Släck inte Anden. Pröva allt och 

behåll det goda.  

Min önskan är att du och jag ska kunna ta med oss det goda från 

Höstglödskonferensen att leva på under en längre tid. Att vi ska 

kunna återvända till undervisningen, förbönen och 

lovsången. Min längtan är att du och jag ska kunna 

hålla elden brinnande så att det Gud startade under 

denna helg kan leva vidare i både ditt, mitt och för-

samlingens liv.  

Joel Backman  
Pastor och föreståndare.  
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Om Jesu gudomliga allvetande. 

”Nu vet vi, att du vet allt och inte har behov av att någon frågar dig. 

Därför tror vi att du har utgått från Gud.” Joh. 16:30. 

(Reformationsbibeln.) 

Den citerade versen är hämtad från Jesu samtal med de tolv apostlar-

na den sista aftonen före Jesu offerdöd på korset. Jesu svar på de frå-

gor, som ställdes till honom, gav lärjungarna en ny insikt om vem Je-

sus är.  

Det har sagts, att det gudomliga kom under mänsklig begränsning, när 

Jesus Kristus ”tog på sig en tjänares gestalt och blev lik oss männi-

skor”, såsom aposteln Paulus i Filipperbrevet 2:7 uttrycker inkarnation-

ens mysterium. Johannesevangeliet vittnar emellertid om att Jesu 

människoblivande inte medförde någon inskränkning av Hans gudom-

liga allvetande. En begränsning nämner Jesus själv enligt Mark. 13:32: 

endast Fadern känner tidpunkten för den yttersta dagen. 

Johannesevangeliet betonar, att Jesus visste vad som var i människan 

och kände alla. ”Jesus visste från begynnelsen, vilka de var, som inte 

trodde, och vem det var, som skulle förråda honom.” (Joh. 6:64.) Jesu 

gudomliga allvetande blir starkt betonat, då det sägs, att Jesus visste 

allt från begynnelsen, från skapelsen till fulländningen. I Joh. 2:25 står 

det skrivet: ”Han hade inte behov av att någon vittnade om människan, 

ty han visste själv vad som var i människan.”  Då Jesus höll på att kalla 

sina första lärjungar och fick se Natanael närma sig, sade Jesus om 

honom: ”Se, en rätt israelit, en som är utan svek.”  (Joh. 1:47.) Då Na-

tanael undrade, hur Jesus kunde veta något om honom, svarade Je-

sus, att Han hade sett honom sitta under fikonträdet; enligt judisk sed 

en plats för studium av de Heliga Skrifterna. 

Diskussioner bland apostlarna återspeglas inte nämnvärt i synoptiker-

na (Matteus, Markus och Lukas), men genom Johannesevangeliets 

djupa ord får vi veta mera. Det är tydligt, att Jesus var något av en gåta 

för sina anhängare. Hans gärningar var tecken, och Hans undervisning 

om Fadern meddelades i förtäckta ord. Lärjungarna ställde sig frågan, 

om alla hemligheter låg öppna för Mästarens blick, såsom man kunde 
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vänta sig av den, som var sänd av Gud. Det var först under avskedsta-

len som apostlarna började förstå, att Jesus kände till Guds hemlighet-

er och ägde det allvetande, som skulle känneteckna den Messias, som 

de väntade på. De anade, att Jesus genomskådar människan, utan att 

hon behöver röja sitt inre genom frågor. Jesus hade visat, att Han kän-

ner till människans alla tankar, eftersom Han kunde besvara apostlar-

nas frågor, innan de hade hunnit formulera dem i ord.   

Den sista aftonen tillsammans med Mästaren trodde apostlarna, att de 

förstod Honom, men deras tro skulle drabbas av ett hårt slag. Först ef-

ter Kristi uppståndelse och den Helige Andes utgjutande kunde Jesu 

Ord bli ett levande uppenbarelseord i den kristna församlingen.  

                                                                                                             Kerstin Ullerstad            

Information angående Det Finns Hopp! 

Kampanjen planeras att gå av stapeln sista helgen i januari 2023. Av 

skäl som redovisades på församlingsmötet i oktober kommer vår för-

samling inte att stå med som arrangör av kampanjen. Men varje för-

samlingsmedlem får givetvis själv avgöra om den vill engagera sig 

som volontär – behoven finns. Se information på annan plats i detta 

nummer av Kontakt om hur du anmäler dig! 

Vi kommer givetvis att hålla helgen fri från egna offentliga möten så att 

alla som vill kan delta utan att drabbas av eventuell lojalitetskonflikt! 

Församlingsledningen  
gm Tomas Petersson 

RPG:s årsmöte  

Torsdag 16:e mars kl 14 håller RPG:s kommunförening årsmöte i Elimkyr-

kan. Sjukhusclownerna medverkar. 

Boka redan nu in datumet! 
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Mötesplats Ukraina 

 

Ja så heter den plats där ukrainare träffar varandra. Den ligger mitt i 

centrum, närmare bestämt i Gallerian i Eskilstuna.  Det är ett projekt i 

samarbete med Elimkyrkan, Barnens Ambassad, Pingstkyrkan, S:t 

Eskilskyrkan, Fristadskyrkan, Röda Korset samt Eskilstuna kommun. 

En plats att komma till och ta en kopp te eller kaffe, eller kanske hellre 

ett glas saft vad vet jag. Huvudsyftet är ändå att komma tillsammans 

och umgås, dela tankar med varandra.  Man pratar förstås mycket om 

situationen i sitt kära Ukraina, och delar sina tankar med andra ukrai-

nare. Men det finns också en varm ton av vänskap när vi tillsammans 

umgås, på ukrainska, ryska, svenska, engelska, eller med gester.  Hur 

som helst finns det en känsla att man förstår varandra. Vi alla som in-

går i det här projektet, delar på värdskapet för varje dag. Elimkyrkan 

och Barnens Ambassad har tisdagar 10-15.00 

Kanske man kan säga att det blivit en fristad för ukrainarna. Lugnt och 

stilla, utan flyglarm. Det enda larmet är kanske skramlet av kaffekop-

par. 

Riksdagen beslutade 1771 att 

Eskilstuna Fristad skulle grundas, 

Sveriges första fristad. Då handlade 

om att främja den inhemska järnin-

dustrin. ( wikipedia) 

I dag handlar det om sargade själar 

från ett krigshärjat Ukraina. Nu är 

det deras tid att finna en fristad här 

så länge det behövs. 

 

Borgmästaren och prinsessan från 

Ukraina 

Ja jag kallar henne för prinsessa för 

att hon så söt och sprider glädje till 
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Foto Tomas Petersson 

många. 

Hon kom hit till Eskilstuna från Ukraina, tillsammans med mamma 

Tanja, storasyster Snizhana, samt mormor och morfar. På bilden är 

hon med stadens Borgmästare, Jimmy Jansson. Tillsammans klippte 

de det blågula bandet då man invigde en lokal i Gallerian som kallas 

mötesplats Ukraina.  

Boas Adolphi 
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Höstfest 

En fin fest i glädjens tecken. Svenskar och ukrainare i en salig bland-

ning. Man njöt av god mat och umgicks över alla språkgränser, 

ukrainska ryska svenska engelska teckenspråk, kort sagt alla njöt av 

tillvaron.   

Tack Anna och Stefan som stod för sång och musik. 

Några röster från Ukraina familjerna. 

”Mina barn hade så kul att de glömde att gå på toa, Johanna hjälpte 

till att hitta andra byxor då min sons byxor blev väl fuktiga i lekens 

hetta.” En annan mamma säger att dottern klagade på att det var för 

kort tid. Hon hade just börjat leka, och så ska man gå hem. Fast hon 

hade egentligen redan lekt en lång tid. Men det här är väl ett bra be-

tyg på att festen var lyckad. Tiden går fort när man har roligt. 

Så här skriver Vår Tanja Verozub om Höstfesten. Och det står nog för 

alla ukrainare som var där: 

Tusen tack till våra vänner på Elimkyrkan Eskilstuna för denna under-

bara kväll. Vi blev väldigt glada, speciellt när vi hörde våra inhemska 

ukrainska sånger. Ni är bara alldeles underbara människor med stora 

snälla hjärtan. Det är bara så fint att känna er alla.·  

En fest som lämnade avtryck hos många, speciellt barnen. 

 

Boas Adolphi 

Foto: Tanja Verozub 

https://www.facebook.com/elimeskilstuna/?__cft__%5B0%5D=AZUDZzFbeKy9jf52Kul5ttTXZzcoZbYQmSQQZPenp6lah068qF15ixJup-8eyO6ARpIbUFeYLYp2kJShDnwgt2jVlGbCaexkHOFxZkDg29V-Yn5_xxtbaZOK3Vf43Uc6POALvM76vG2VcYLqEH8vI6RqwRGYQNHKUzcE_u-8V_6eJ5YFWmJ7_-tpD7__59TggPY&__tn__=
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Ge bort Jul 

Även i år är arbetet med Ge bort jul i 

full gång och i skrivande stund håller 

vi på för fullt med att ta emot ansök-

ningar, planera inhandling och samla 

in medel. Vårt mål är att sprida ljus 

och kärlek i Eskilstuna nu under vin-

tern och vi hoppas kunna nå ut till lika 

många familjer som vanligt om inte 

mer! Genom att köpa julmat för ca 

700 kr och dessutom ha möjlighet att 

bidra med ett litet paket och en extra 

gåva till alla familjer försöker vi sprida 

Kristi kärlek. Vi har redan fått in 

många ansökningar men än finns det 

tid om du skulle behöva hjälp med julmaten, eller känner någon du tror 

skulle må bra av en påse. Kontakta Johanna Lindberg eller fyll i de for-

mulär som finns på Ge bort jul Facebook sida.  

Ge gärna en gåva 

för att möjliggöra 

vårt arbete! 

Swish:  

123 264 41 93 

 

Bg:  

799-2928 
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Webb: Gudstjänster, Mirakelonsdagar, Bibelseminarier: 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  

Språkcafé Ukrainska Tisdag kl 10.00 – 12.00   

Fredagskul (3-12 år)  Fredagar kl 18.00 – 19.00  

Ungdomssamling  Fredagar kl 20.00 

 

December  

  4 Sön kl 11.00 2: a Advent.  Gudstjänst.  Grupp 1  
    Joel Backman.    
    Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp m fl                                                    

  7 Ons  kl 19.00 Bibelseminarium Grupp 2 

  8 Tors kl 18.30 Styrelsemöte  

11 Sön  kl 11.00 3:e Advent Gudstjänst. Erik Lindberg. Grupp 2 
    Nattvard (Maria P). Missionsoffer.   
    Musik: Karl-Erik Magnusson, Boas Adolphi  

14 Ons  kl 19.00 Mirakelonsdag  Grupp 2  

15 Tors  kl 14.00 RPG i Elimkyrkan. Luciatåg med Djurgårdsskolans  
    musikklasser 

  kl 18.30 Församlingsråd          

18    Sön kl 11.00 4:e Advent Gudstjänst med musikalen  Grupp 2  
    ”Åsneexpressen”    

25 Sön kl 11.00 JULDAGEN. Julgudstjänst.  Grupp 3 
    Joel Backman. Musik: Sofia Clewemar m fl.    

31   Lör kl 18.00  NYÅRSAFTON Nyårsbön.  Grupp 3  
    Joel Backman. Musik: Anna Backman Bister m fl  
    Därefter nyårsfirande i församlingsvåningen. Anmälan 
    på lista i kapprummet eller till exp@elimkyrkan.com  
    senast 26 december. 

 

Januari 2023  

  7 Lör   kl 18.00 Musikcafé. Anna Backman Bister m fl Grupp 4 

 

https://www.elimkyrkan.se/
https://www.facebook.com/elimeskilstuna
https://www.elimkyrkan.se/
mailto:exp@elimkyrkan.com
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  8 Sön kl  11.00 Gudstjänst. Joel Backman.   Grupp 4 
    Musik: Erik Lindberg m fl.  Nattvard (Maria P) 

12 Tors  kl  18.00 Gemensamt styrelse och församlingsråd   

15 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Erik Lindberg.  Grupp 4  
    Musik: Håkan Persson m fl  

18 Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 5 

19  Tors  kl  14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan.   
    Kiruna - en stad i förvandling. Krister Nilsson berättar. 
  kl  18.30 Församlingsråd    

22 Sön kl  11.00 Gudstjänst. Mattias Gustafsson. Grupp 5 
    Musik: Monica Johansson Eklund och Anders Eklund.
    Missionsinsamling och församlingsmöte.  

25 Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 5 

 

Februari 

  1 Ons kl  19.00 Bibelseminarium  Grupp 6 

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

  kl  18.00 Berättargudstjänst Grupp 6 

  8 Ons kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 6 

  9 Tors   kl  14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”En livsresa i musik” Operasång-
    aren och frälsningsofficeren Daniel Wiklund Sträng- 
    näs. 
   18.30 Styrelsemöte   

11 Lör kl 18.00 Musikcafé Grupp 6  

12 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Maria Öhrvall  Grupp 6 
    Musik: Barbro Hedlund och Ingela Karp m fl.   
    Nattvard (Joel B)  

15 Ons  kl 19.00 Mirakelonsdag Grupp 7 

16 Tors  kl 18.30 Församlingsråd 

27 – 29 Januari Det finns Hopp 

 Stiga Arena   

Mötestider ej klart - för information sök på webben. 
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19 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Håkan Persson.  Grupp 7  
    Musik: K-E Magnusson m fl 

22 Ons kl  19.00 Mirakelonsdag      Grupp 7 

 

26 Sön  kl  11.00 Gudstjänst. Joel Backman.  Grupp 7  
    Musik: Cornelia Landberg m fl.   
    Missionsinsamling.  

 

Mars 

  4 Lör  kl 15.00 Församlingens årsmöte. Grupp 1 

  5 Sön  kl  11.00 Årsmötesgudstjänst. Karin Wiborn.  Grupp 1 
    Musik: Håkan Persson 

Det Finns Hopp - anmäl dig som volontär 

Det finns hopp kampanjen med bland andra Sebastian Stakset 

som talare arrangeras helgen 27 – 28 – 29 januari 2023 på Stiga 

Sport Arena. 

Om du vill hjälpa till och bidra till konferensen på något sätt, till ex-

empel som volontär under helgen, eller om du vill ha ytterligare in-

formation, skriv i formuläret på kampanjens hemsida så återkopplar 

de till dig via mail/telefon. 

På kampanjhemsidan står alla områdena listade där det behövs 

volontärer: 

https://www.det-finns-hopp.se 
Har du övriga frågor? Maila till info@det-finns-hopp.se 

https://www.det-finns-hopp.se
mailto:info@det-finns-hopp.se
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Höstglöd 2022 – lovsången i natten 
Helgen den 28–30 oktober 2022 gick Höstglödskonferensen av stapeln 

i Elimkyrkan. Det var den 6 konferensen sedan starten. Temat för årets 

konferens var ”lovsång” vilket märktes tydligt både i talarnas olika te-

man och i att det var flera inbjudna musiker och lovsångare i konferen-

sen. 

Konferensen inleddes på fredagskvällen med gudstjänst med Mattias 

Martinson som talade över ämnet ”lovsången i natten” och 

”mörkerseende”, en stark kväll som verkligen knöt ihop djup teologisk 

kunskap med karismatisk tillbedjan och lovsång. 

 

Under lördagen hade vi besök av Lasse 

Svensson, Equmeniakyrkans kyrkoledare 

som talade om att ta emot och ge av Guds 

kärlek. Musiker från Elimkyrkan framförde 

nya lovsånger som skrivits under året i den 

kreativa verkstaden, och under lördagen 

leddes vi i lovsång även av Bo Järpehag 

med team. 

 

 

Mattias Martinsson med team från Elimkyrkan. 

Equmeniakyrkans kyrkoledare  Lasse Svensson 



 

Sida 14 

Mats Nyholm, direktor 

för Klara Kyrka i Stock-

holm, predikade under 

lördagskvällen och hela 

församlingen gick till-

sammans med Mats 

ned på knä inför Gud i 

bänkarna.  

 

 

 

Barnen hade under 

hela konferensen 

”Barnens Höstglöd” där 

de hade barnmöten 

med James Bonde med 

bibelberättelse, lekar 

och tävlingar. På fre-

dagskvällen var det 

filmvisning om Jesu liv, 

och på lördagen Bibel-

bingo. Allt under Jo-

hanna Lindbergs ledning, som ju är anställd på 10% för arbetet med 

barnen i församlingen under året. Bonden hade fått nya djur som be-

Bo Järpehag med 
team  
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hövde hem, varför många barn fick ett litet gosedjur med sig hem. Det 

fanns en aktivitet eller samling för barnen vid varje samling under kon-

ferensen, för att möjliggöra även för barnen att växa i sin tro.  

För ungdomarna bjöds det på nattmöte 22.00 på fredagen och på lör-

dagen. Mattias Martinsson predikade under fredagen, och Viktoria 

Öhrvall på lördagen. Musiken leddes som har blivit brukligt på konfe-

rensen av ett ekumeniskt team av ungdomar. Nattmötena innehöll 

starka gudsmöten och också lek och bus såklart.  

Under helgen fanns det möj-

lighet att stötta olika verk-

samheter såsom att köpa en 

väska för arbetet mot traffick-

ing, eller anmäla sig som fad-

der till ett fadderbarn inom 

Compassion. Alla stunder av 

gemenskap och djupa samtal 

över fikabordet ska heller inte 

förglömmas.  

Söndagens avslutande gudstjänst brukar av tradition vara något allde-

les extra, och var så även i år! Beryl Lindeman, missionär och tidigare 

pastor i Tumba Pingst, bjöd på ett angeläget budskap om att finna sitt 
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”Kerit”, sin viloplats. Den ekumeniska blåsorkestern var på plats, och 

gammal och nyare musik blandades, med hjälp också av en ekume-

nisk kör med flera generationer i. 

Temat Lovsången i nat-

ten, tycker jag beskrivs 

och sammanfattas starkt 

i denna sista bild: Judith, 

som bröt benet samma 

vecka, sitter tillsammans 

med barnen i sin rullstol 

och flaggar i lovsången 

på söndagens guds-

tjänst.   

Anna Backman Bister 

Foto: Davina Makuiza 
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Hälsning från missionsrådet  

Mikael och Jeni Bister, förändringar i arbetet, regionen Södra Af-

rika 

Jeni arbetade i Mocambique dels med att utveckla Little Zebra Books 

arbete på plats i Tete framför allt på språket Nyungwe, dels med att 

stödja initiativ inom utbildningsväsendet för att uppmuntra till använd-

ning av lokala språk. Nu arbetar Jeni som koordinator för regionen 

Södra Afrika. I detta arbete stöder hon initiativ för att förbättra utbild-

ning och producera litteratur, dels de som kommer från officiellt håll i 

Angola och Sao Tome e Principe, dels de som startats av lokala för-

samlingar mfl. i de olika länderna i vår region. Little Zebra Books är 

även fortsatt en viktig del i detta. 

Mikael arbetade i Mocambique med översättning av NT plus 1 och 2 

Mosebok till språket Nyungwe. Denna ”Bibel” trycktes i 20,000 exem-

plar och invigdes i februari 2020. Nu arbetar Mikael som konsult för 

bibelöversättningar i regionen Södra Afrika. Mikael arbetar nu med ett 

flertal språk, fortfarande med fokus på Mocambique, eftersom Mikael 

är en av få konsulter som kan arbeta på portugisiska. Att jag finns i 

Sydafrika innebär inte att jag är mycket längre bort, bara en halv dags 

resa ungefär. Däremot klargör det kanske att arbetet är de nationellas 

ansvar, och att jag en-

bart finns till som kon-

sult. All planering, rap-

portering och förankring 

av arbetet i de lokala 

församlingarna åligger 

översättarna själva. 

För oss båda två är 

våra 20 års erfarenhet i 

Mocambique en stor 

tillgång, och vi är så 

glada att vi kan an-

vända denna kunskap Bild från Mikaels resa till Israel där han har läst Hebreiska. 
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för att stödja de nationella som arbetar för att allt fler ska få tillgång till 

Guds Ord på ett språk som de förstår väl. 

Tack för att ni vill stå med oss i detta viktiga arbete och må Gud väl-

signa er! 

Mikael och Jeni Bister 

Kort från församlingsmötet 20/11 

• Två nya medlemmar till församlingsrådet valdes: Monica Johans-

son Eklund och Kerstin Nilsson. 

• Varje omsorgsgrupp bör utse en person som ansvarar för att alla 

ljus är släckta när lokalerna lämnas. 

• Påmindes om vilka utrymningsvägar som finns och att återsam-

lingsplatsen är på andra sidan Nygatan. 

• Plusgirot avslutas vid årsskiftet. Bg-blanketter kommer att skickas 

ut till de som brukar använda pg-blanketter. 



 

Sida 19 

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

