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Kanske nästa år är ditt år.
Vid ett tillfälle när Jesus undervisar ger han sina åhörare denna liknelse:
En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om
det fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sade han till sin
trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det
här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp
mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till,
så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år.
Om inte, kan du hugga bort det. Lukasevangeliet 13:6-9
När jag skriver den här texten står advent för dörren. Du vet precis
som jag att den tiden rusar förbi och snart är vi inne i ett nytt år. I
samband med att man går in i ett nytt år är det inte ovanligt att man
summerar det år som ligger bakom. Man lyfter fram de goda minnen
som det har fört mig sig, och dessa väger man sedan mot all den
kamp eller prövning som det gånga året kanske också bidragit med.
Jesus talar i sin liknelse om en man vars fikonträd aldrig tycks bära
någon frukt. Mannen i fråga har nu tröttnat och ber sin trädgårdsmästare att hugga bort det. Kanske blotta åsynen av trädet hade
kommit att reta upp mannen. Där stod det som en ständig påminnelse om allt som inte fungerar som det ska. Har du ett sådant träd i
ditt liv? Någon detalj som aldrig tycks fungerar år efter år. Detta till
trots lever hoppet eller drömmen om att det någon gång ska fungera. Trädgårdsmästaren ger det oväntade rådet – låt det stå kvar
ett år till. Han ville gräva och gödsla för att ge det en sista chans.
Mitt råd till dig är du gör samma sak. Hugg inte bort den dröm som
du har i ditt hjärta. Gödsla den och ge den en chans
till. Kanske nästa år är det år då skörden kommer.
Kanske nästa år är ditt år!
Joel Backman
Pastor och föreståndare
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Julkrubban
Julkrubban har en lång tradition. Redan år 1223 skapade Franciskus av
Assisi den första julkrubban. Till Sverige kom julkrubban på 1870-talet.
Först mötte det ett motstånd till denna sed, som ansågs vara katolsk. Men
1906 möter vi för första gången en julkrubba i en svensk kyrklig miljö. I
församlingssalen på Ersta diakonianstalt byggde man en rikt dekorerad
julkrubba som sedan blev förebilden för många andra. 1929 ställdes den
första krubban upp i S:t Petri kyrka i Malmö och sedan dess har den varit
ett naturligt inslag i många hem och kyrkor. Det finns många olika sorters
julkrubbor. De mer traditionella krubborna med stall av trä och mossa till
den lite mer moderna julkrubban.
I snart 800 år har denna tradition från den italienska bergsbygden Greccio
präglat julfirandet världen över. Denna stad är känd över hela världen för
sitt traditionella julspel i form av en julkrubba med levande figurer, första
gången iscensatt av Sankt Franciskus år 1223.
Julkrubban skapades med strävan att med fantasin leva sig in i Jesu födelse och förklara julens innebörd med att Gud verkligen blivit människa
och att inkarnationen berör hela skapelsen. Att påminna om det nyfödda
barnet som föddes i Betlehem och kunna tänka sig in i hur obekvämt de
hade det utifrån sina behov, hur Jesus låg i en krubba och hur han vilade
på hö, med en oxe och en åsna stående bredvid.
Varken oxen eller åsnan förekommer i Lukasevangeliets andra kapitel
men är möjligen en hänvisning till profeten Jesaja 1:3 ”En oxe känner sin
ägare och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting.”
Det var herdar och vise män som besökte Josef och Maria och fick se det
lilla barnet som låg i en krubba – Lukas 2:15-20.
I vår familj har det alltid varit en fin stund att plocka fram vår julkrubba och
låta barnen sätta fram de olika delarna av krubban. Sarah hade också en
bok med lösa delar som med magneter sattes fast på en bakgrund. Fredrik
har varit herde i ett julspel när vi bodde i Australien och jag minns en gång
i Perth att det var stor uppmärksamhet när kamelerna rymde ut i stadsdelen från ett levande julspel.
Låt Jesus vara med i ditt julfirande. Bara Jesus kan ge dig den sanna julglädjen. Han älskar dig och har givit sitt liv för dig.
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För ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Far, Fridsfurste.
Jesaja 9:6

Suzan Östman Bäckman

Krubbfigurer från 1920-talet (med anknytning till Ersta
och Gustav Vasa församlingshem). Foto: Tomas Petersson

Vår ”teamare” presenterar sig:
Hej!
Nu ska jag berätta lite vem jag är och vad jag har för uppdrag i Elimkyrkan.
Mitt namn är Cornelia Landberg och jag är 19 år. Jag älskar att sjunga, skapa
och baka men mest av allt älskar jag Jesus.
I somras tog jag studenten och jag var väl bestämd på söka mig vidare till en
bibelskola och kom in på teamträningsskolan. Teamträningsskolan är en ettårig utbildning med inriktning på ledarskap, teologi och personlig utveckling. Vi
är en klass på 38 elever runt om i hela Sverige,
placerade i olika regioner. Jag tillhör region öst,
vi är 16 elever som träffas en gång i månaden
under en så kallad kursvecka. En kursvecka utgörs av tre dagar där vi bland annat får ta del av
varandras sällskap, aktiviteter, och lektioner förstås. Den största delen av utbildningen består
av praktik i en församling och Elimkyrkan har
fått bli min praktikplats. Därför kan ni ha sett mig
springa med famnen full av kaffetermosar, eller
på scenen när jag haft ansvar för musiken. Och
med hjälp av Erik Lindbergs handledning får jag
lära mig hur det är att arbeta i en kyrka. Det har
varit det “bästa i hela hittills” som min lillasyster
brukar säga.
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Om den gudomliga kärleken.
”Men Gud bevisar sin kärlek till oss därigenom, att Kristus dog för oss,
medan vi ännu var syndare.” Rom. 5:8. (Reformationsbibeln.)
I det föregående har aposteln Paulus påmint om hur Gud i sitt fridsförbund har tagit upp dem, som var hans fiender och givit dem sin nåd.
Hur något så obeskrivligt stort är möjligt, förklarar aposteln i den citerade versen.

Orsaken till Guds handlande mot oss människor är den kärlek, som
inte har någon annan grund än Gud själv. Gud är till sitt väsen kärlek.
Det ord för kärlek, som används i nytestamentlig grekiska, är agápe.
Aposteln Paulus kallar Gud för ”agapes Gud” i 2 Kor. 13:11. I de paulinska breven betyder ordet kärlek alltid Guds kärlek till oss. Guds
agape, som är något fullständigt unikt, utan paralleller eller analogier i
människans värld, är som en porlande källa, som aldrig sinar, utan
svämmar över alla bräddar, och som är utgjuten över oss.
Om vi vill veta, hurudan Guds kärlek är, hänvisar aposteln Paulus till
Kristi kors. Det talas i 1 Kor. 13:5 om den kärlek, som ”inte söker sitt”.
Det största beviset på Guds kärlek är, enligt aposteln, att Jesus Kristus, som är sann Gud och sann människa, dog för oss syndare. S:t
Paulus vet inte om någon annan kärlek än den, som hör oskiljaktigt
samman med Kristi kors. Den klassiska texten om ”korsets agape” är
Rom. 5:6-10. Vid korset möter vi den kärlek, som offrar sig till det yttersta. Jesus säger själv i sitt avskedstal till lärjungarna: ”Ingen har
större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner” (Joh. 15:13). I det
första Johannesbrevet 3:16 skriver aposteln Johannes: ”Därigenom
har vi lärt känna Guds kärlek, att han gav sitt liv för oss.”
Kristi kors är inte något från Gud fristående, utan Kristi offergärning är
Guds eget verk. Det är Gud, som i Kristus försonar oss med sig själv.
Om detta skriver aposteln Paulus i 2 Kor. 5:19: ”Gud var i Kristus och
försonade världen med sig själv.” Agape är Guds väg till oss, och den
vägen går via Kristi kors, där Gud själv är närvarande i det som sker.
Kristi offergärning är Guds egen gärning. Vid Kristi död framträder
Guds kärlek som spontan och omotiverad, eftersom det hos männiSida 5

skan inte finns någon kvalitet, som kan motivera Kristi död för henne.
Frälsaren dog för svaga och ogudaktiga (v.6), för syndare (v.8) och fiender (v.10). Enligt aposteln Paulus är Guds kärlek därför detsamma
som nåd.
Enheten mellan Guds kärlek och Kristi kors kan inte uttryckas tydligare
än med aposteln Pauli ord i Rom. 5:8. Evangelium, det är enligt S:t Paulus ordet om Kristi kors.
Kerstin Ullerstad

Höstglöd
Det blev en mycket fin konferens med en
verklig ”Glöd ” i sång, musik och tal.
Mycket att hålla i, allt skall fungera. Servering,
baka bullar, koka kaffe, värdar, vaktmästare.
Dekorera med blommor, och mycket mer.
På den tekniska sidan var det mycket förberedelser för att allt skulle fungera.
Genomgång av kameror, bildskärmar samt sändningsenheten. Det mesta
sändes på nätet via Youtube/facebook.
På ljudsidan var det också mycket att förbereda, men med ett gott samarbete
med ljudkollegorna Anders Clewemar och Krister Nilsson så fungerade allt
perfekt.
Alla inblandade på olika områden gjorde ett strålande arbete, som gjorde
Höstglöd till en succé.
En extra eloge vill jag dock ge till Anna Backman Bister för allt arbete med
musik och sång, samt till Ferri Dobondi för fina musikarrangemang för den
eminenta blåsorkestern, som han också dirigerade.
Erik Lindberg vår ungdomspastor höll i många trådar, musik, teknik, men
framför allt ungdomsmötena förstås. När kvällsmötet var slut gick de flesta
upp till övre salen för att ta en fika och umgås. Där rådde en härlig stämning.
Ungdomarna tog då över kyrksalen, under Eriks ledning. Tillsammans med
ungdomar och ungdomspastorer från olika församlingar hade de underbara
nattmöten med Guds Ande i centrum. Varenda kväll under konferensen.
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Bravo!

Talare var följande.
•

Linda Alexandersson, pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Arvika

•

Lars Gunther, även känd som IT-pastorn, pastor och föreståndare i
Hestra

•

Joakim Lundqvist, pastor från livets ord i Uppsala

•

Daniel Viklund, kapten inom frälsningsarmén Strängnäs

Kyrkan var i stort sett fullsatt, även på läktaren var det ca femtio personer.
En ekumenisk konferens i högsta grad. Folk kom från olika församlingar runt
om. Även från Centrumkyrkan i Kungsör kom det folk. Bengt-Göran Backman
som är pastor där sa: vi ställde inte in vårt möte i Kungsör, vi bara flyttade det
hit istället.

Det var en fin stämning i kyrkan när lovsången tog oss till högre höjder och
när sedan alla besökare sjöng med så var det nästan himmelskt underbart.
Guds Ande var i högsta grad närvarande.
Jag är tacksam till Herren att jag fick vara med i allt detta.
En fin Höstglöd konferens som Elimkyrkan kan vara stolt över att ha genomfört till Guds ära.
Boas Adolphi

Det Finns Hopp – Sebastian Stakset med Heart of Evangelism
28 – 30 januari 2022 - Stiga Sport arena
Målet med kampanjen Det Finns Hopp är att bidra till att alla i Eskilstuna med
omnejd skall få kunskap om Jesus och kunna ta ställning till det glada budskapet.
Vi vill fylla Stiga Sport Arena i tre dagar med personer 18-30 år som har låg
förkunskap om kristen tro och gärna de som vill bort från kriminella kretsar.
Programmet finns på www.det-finns-hopp.se
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Program december 2021 – februari 2022
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. Vårterminens stickcaféer börjar
igen den 19 januari.

December
1

Ons

kl 19.00

Bibelseminarium.

Grupp 7

2

Tor

kl 18.30

Samling för förbönsledare.

5

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. En klassisk jul. Joel Backman. Grupp 7
Nattvard (Maria P). Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp
m fl. Insamling till Det finns Hopp-kampanjen.

8

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

9

Tor

kl 14.00

RPG i Elimkyrkan. Luciatåg med Djurgårdsskolans
musik-klasser.

kl 18.30

Församlingsråd och Styrelse.

Grupp 7

12

Sön

kl 11.00

Familjegudstjänst. Erik Lindberg.
Grupp 7
Musik: Anna Backman Bister/Erik Lindberg.
Söndagsskolans avslutning med luciatåg.

14

Tis

kl 14.00

RPG i Pingstkyrkan. Julsånger mer Daniel Wiklund.

15

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

19

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. En jazzig jul. B-G Backman. Grupp 1
Musik: Anna Backman Bister m fl. Missionsinsamling.

25

Lör

kl 11.00

JULDAGEN. Julgudstjänst. Joel Backman. Grupp 1
Musik: Ingela Karp m fl. Ingen servering, men bjud
gärna med någon hem!

31

Fre

kl 19.00

NYÅRSAFTON Nyårsbön och
Grupp 2
nyårsfirande. Joel Backman.
Musik: Anna Backman Bister m fl .
För att delta i nyårsfirandet vill vi att du anmäler ditt
intresse senast 28 december på lista i kyrkan eller till
exp@elimkyrkan.com
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Grupp 1

Januari 2022
2

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Erik Lindberg.
Grupp 2
Musik: Monica Johansson Eklund och Anders Eklund.

6

Tor

kl 11.00

Musik på Trettondagen.

9

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Stefan Bister.
Grupp 2
Musik: Sofia Clewemar m fl. Nattvard (Joel B).
Vad vill vi med våra omsorgsgrupper? Samtal vid kyrkkaffet.

12

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

13

Tor

kl 18.00

Församlingsråd och styrelse i Elimkyrkan.

16

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Cornelia Landberg.

18

Tis

kl 19.00

Bibelseminarium.

19

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

20

Tor

kl 14.00

RPG i S:t Eskilskyrkan. Vår ungdoms musik.
Barbro och Gunnar Ståhlberg.

23

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp.
Missionsinsamling. Församlingsmöte.

Grupp 3

26

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

Grupp 4

28 – 30

Grupp 2

Grupp 3
Grupp 3

Grupp 3

DET FINNS HOPPKAMPANJEN
Mer information kommer.

Februari
2

Ons

kl 19.00

Bibelseminarium.

Grupp 4

6

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Rodica Dobondi.
Musik: Erik Lindberg.

Grupp 4

9

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

Grupp 5

10

Tor

kl 14.00

RPG Kommunförenings årsmöte i Pingstkyrkan.

kl 18.30

Församlingsråd och styrelse.

13

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Grupp 5
Musik: Håkan Persson. Nattvard (Stefan B).

15

Tis

kl 19.00

Bibelseminarium.
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16

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

Grupp 5

20

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Barbro Hedlund/Sofia Clewemar.

Grupp 5

23

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

Grupp 6

27

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Erik Lindberg.
Musik: K- E Magnusson/Boas Adolphi.
Missionsinsamling.

Grupp 6

Grupp 6

Mars
2

Ons

kl 19.00

Bibelseminarium.

3

Tor

kl 14.00

RPG Stormöte i Elimkyrkan. Med hjärta för de utsatta
barnen i Thailand. Madeleine och Inge Ekelyck.

5

Lör

kl 15.00

Församlingens årsmöte.

Grupp 6

6

Sön

kl 11.00

Årsmötesgudstjänst. Joel Backman.
Musik: Storteam.

Grupp 6

Äntligen får vi vara igång igen!
Förra året satte pandemin stopp för oss men i år är
vi så tacksamma över att kunna åka ut och hjälpa
till att sprida ljus och kärlek igen. Ge bort jul är ett
arbete som strax innan jul handlar in julmat och
paket till familjer i ekonomiskt behov och delar sedan ut dessa matkassar till hem runt om i
Eskilstuna. Allt sköts av ideella medel och det är
privatpersoner som tar av sin tid och sina bilar och
kör ut maten tillsammans. Varje familj får mat för ca
700 kr och dessutom paket. I år har vi sponsorer
som bland annat Stadsbiblioteket, Pilkrog, ICA
Maxi och Stora Coop. Vill du vara med och ge en
gåva till vårt arbete och hjälpa oss sprida Jesu kärlek på ett praktiskt sätt denna jul, ge gärna en gåva
via swish eller bankgiro! Swish: 123 264 41 93, bg:
799-2928.
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Johanna Lindberg

Hälsning från ungdomarna.
Höstglöd är förbi och snart är det advent. Vi ungdomar har hittills haft en händelserik höst med Alpha, ungdomskvällar, höstglöd och läger. Vi är en liten,
trogen grupp som samlas på torsdagarna kl 17.00 till Alpha och samtalen har
varit goda, utmanande och spännande när vi utforskar tron och livets mening. Under höstglödskonferensen var vår teamare Cornelia ansvarig för
ungdomarnas lovsångsteam och nattmötena var oerhört välbesökta och nattcaféerna likaså. Så fort övervåningen blev färdig så har vi kunnat använda
lokalen till både ungdomskvällarnas nattcafé och till Alpha. Den 15 oktober
samlades ungdomarna hemma hos ungdomspastor Erik och hade en kväll
av lovsång och bön. Denna kväll spelades in och på församlingens youtubekanal finns ett klipp från den kvällen. Under höstlovet åkte ett litet gäng iväg
till Lärsäter tillsammans med Centrumkyrkan Kungsörs ungdomsgäng och
hade mycket roligt tillsammans. Skolpastor BG höll en djup undervisning om
att Gud helhjärtat söker hela vårat hjärta och med bönepromenader, andakter och sällskapsspel blev lägret en enorm succé. Stort tack till alla ni som
hjälpt till med lägret. Tack Anna, tack Stefan, tack BG, tack Agnete, tack Margaretha från Elimkyrkan som anordnade och hjälpte till att hålla ett fantastiskt
läger.
Ungdomspastor Erik.
Youtubelänk: https://www.youtube.com/watch?v=OFllxxaqB0Q
Vid pennan Erik Lindberg
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Rapport från ungdomarnas höstläger
På lägret spenderade vi varje
kväll vid lägerelden och både
sjöng lovsång och grillade
marshmallows! Bengt-Göran
Backman bjöd på ett mycket lärorikt seminarie och emellan
möten och andakter så lärde
ungdomarna från Eskilstuna och
Kungsör känna varandra lite
bättre genom kortspel och lekar.
Vi gick även en bönepromenad
där man fick reflektera kring viktiga frågor kring bön och Gud.
Reflektionerna antecknade vi ner i små fina anteckningsblock vi fick ta
Foto Tomas Petersson
med hem som vi skulle kunna fortsätta skriva i.
Greta Bister

Arbetskraft behövs för Det Finns Hopp!
Volontärer behövs för alla de arbetsgrupper som förbereder sig inför kampanjhelgen 28 –
30 januari.
Kan du hjälpa till som värd, förbönstjänst under helgen eller evangelisation inför helgen.
Eller hjälper du till med städning, bära stolar och utrustning, förbereda smörgåsar och mat
till volontärer den helgen? Det behövs också personer som kan finnas där med uppföljningsarbetet efter helgen.
Anmäl dig till info@det-finns-hopp.se
eller prata med Joel Backman 070 562 6970 eller Suzan Östman Bäckman 073 861 8051
Det arrangeras en volontärträff för alla medverkande församlingar i kombination med Mirakelonsdagens bön 8 december i Elimkyrkan.
Vill du veta mer om Det finns hopp kampanjen - www.det-finns-hopp.se

Sida 12

Glädje och tacksamhet
Tankar utifrån Psalm 91:1
Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: ”I HERREN har
jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar
på”. Ps 91:1

1977 på våren väntade min man och jag vårt första barn. Jag läste till sjuksköterska och han till civilingenjör. En månad innan vårt första barn föddes
blev min man kallad till universitetets ledning och blev förhörd om sin tro. Han
var inte ensam om detta. Det var många andra kristna studenter som fick
vara med om detta. Han behövde inte avsäga sin tro. Nej han behövde bara
kompromissa lite för att kunna fortsätta och bli färdig civilingenjör ett år senare. Han kompromissade inte. Det gjorde inte andra kristna studenter heller.
Han fick inte fortsätta sin utbildning och vår framtid var osäker. På den tiden i
det dåvarande Rumänien under Ceausescus diktatur var detta lika med att
det är kört för allt framtid.
15 maj 1985 stod vi som familj med två småbarn i Öst-Berlin och väntade på
ett tåg. Vi hade ett 24 timmars transitvisum igenom gamla DDR. Vi hade fyra
resväskor, 10 dollar i plånboken och var på väg till USA. Vi kom till Trelleborg. Resten är historia.
Psalm 91 var den första psalmen som jag lärde mig utantill på 80 talet och
gjorde psalmen till Guds löfte till mig. Psalm 91 har burit mig i alla tider. Att
sitta under den Allsmäktiges skugga och vila i honom har inneburit för mig ett
liv med fram- och motgångar, med jobb och svett men också med en inre ro
och glädje. Stress, ekorrhjulet, livet med småbarn, sedan livet med tonåringar, att göra karriär, att räcka till ... ja jag har blivit utbränd en gång också.
Oavsett var jag befann mig i livet visste jag att den Allsmäktige var där. Att
jag kunde vila i honom och söka beskydd. Han var där. Såg jag honom? Han
såg mig. Jag lärde mig att det är hans rike vi bygger och att han har förberett
alla goda gärningar som vi ska gå igenom och utföra. Har lärt mig att vila i
detta. Det räcker för Gud och det ska räcka för mig. Han har inte förberett för
mig, det jag inte kan bära. Tacksamhet över gärningarna den Allsmäktige gav
mig och bön om kraft och vishet.
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Livet är inte alltid så som vi har tänkt eller planerat. Gud är inte alltid den välsignelseautomat som vi förväntar oss. Han välsignar oss men kanske inte
alltid när vi trycker på knappen och på det sättet som vi vill. Han är allsmäktigt, han är kärlek, han vill forma oss, leda oss, han vill dela evigheten med
oss och där är det hans vilja som sker. Han respekterar oss och våra känslor
men hans primära uppgift var att sända Jesus, göra hans vilja känd och göra
oss till Jesu syskon lika honom. Den Allsmäktige adopterar oss i hans familj.
Han har gett oss så många bekräftelser på hans syfte med oss människor.
Det finns en vila i detta.

Jag har lärt mig att min uppgift är att sitta under den Allsmäktiges beskydd
och inte springa iväg, att vila under hans skugga och ha tålamod att vänta på
honom. När jag gör detta är jag trygg i att han sköter resten. Jag är inte ensam om detta. Jag har många kära syskon i Herren som är ett levande bevis
på att livet ibland kan vara svårt och tyckas orättvist, men Gud är god. Det
finns en bok med denna titel ”Livet är inte rättvist men Gud är god.” Författare
Robert H Schuller.
Och för att avsluta med en rolig grej vill jag berätta att denna bok var år 1994
den enda boken på svenska bland tusentals böcker i stora bokhandeln i Kristallkatedralen i Los Angeles. Jag bara såg den. Jag köpte boken och läste
den ganska omgående. Det var ingen tillfällighet. Just då behövde jag läsa
boken. Det gav mig ett nytt perspektiv.
Önskar Er Guds rikliga välsignelser kära församling
Rodica Dobondi

Vill du fira Nyår i Elimkyrkan?
Nyårsafton kl 19 börjar vi med Nyårsbön. Sedan fortsätter vi att umgås tills
det nya året tar sin början.
För att delta i gemenskapen efter Nyårsbönen vill vi att du anmäler dig senast 28/12 till exp@elimkyrkan.com eller på lista i kyrkan! (så vi kan beräkna
mat.) Anmäl då också eventuella matallergier!
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Kontakt med Elimkyrkan utges av
Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna

-

-

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

-

-

-

-

https://www.elimkyrkan.com
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