
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

VÅR 2018 

Årgång 58 

ELIMKYRKAN ESKILSTUNA 

 

Glädje! 



KONTOR 

En glädje för alla människor 

Men ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. Lukasevangeliet 2:10 

 

När man talar om glädje är det alltid några som tycker att det är jobbigt. 
Alla har inte omständigheter eller förutsättningar som manar till glädje. 
Den som går igenom en utmaning, eller kris av något slag, kanske 
upplever glädje som något väldigt abstrakt.  

Det finns de som vi ofta förknippar med glädje, och även de som ibland 
kan förvåna oss med ett leende, men också de som aldrig ler. Hur ska 
man då se på glädje? Är det något som vi i kyrkan bör ägna vår tid och 
uppmärksamhet åt? Jag tror det! Vårt budskap är ett glädjens budskap till 
alla människor! 

Det är det som är så fascinerande med den kristna tron, den öppnar en 
väg till glädje, även för den som aldrig ler, och vars omständigheter inte 
inbjuder till det. När ängeln kommer till herdarna säger han att han har 
bud om en stor glädje – för hela folket! Jesus är en väg till glädje för alla, 
även för den som tror sig ha förlorat den.  

Var finner vi denna glädje? I Jesus! Det var budskapet om honom som 
ängeln kom för att dela med herdarna, och som skulle bli till glädje för alla 
folk. Budskapet om Jesus är ett budskap om glädje, det är därför som det 
kallas för ett evangelium. I Jesus kan vi finna skäl till glädje oavsett vilka 

stormar vi än befinner oss i, vilka sorger livet än bjuder 
och hur stora de utmaningar än är som står framför oss.  

Här vilar en stor hemlighet, att när vi väljer Jesus så 
väljer vi glädjen. Ett liv med Jesus är inte endast ett liv i 
smärta och prövning, utan främst ett liv i glädje. Med 
den vissheten förstår vi Markus ord när han inleder sitt 
evangelium – Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, 
Guds Son.  

Joel Backman, Pastor & Föreståndare.  

 



KONTEXT      Om glädje ”i Herren” 

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” Fil. 4:4. (Folkbibeln.) 

Filipperbrevet kallas ibland för ”glädjens brev”, eftersom det alltigenom har en 

tydlig grundton av glädje. Jfr Fil. 1:25, 2:18, 3:1, 4:10. 

I själva verket är ”glädje” ett ord, som ständigt upprepas i Skriften. I Psaltaren är 

det ofta hårt drabbade människor, som uttrycker glädje, jubel och fröjd. 

Hebreiskan har fler synonymer för glädje än de svenska översättningarna. En av 

botpsalmerna slutar med orden: ”Var glada i Herren.”  Ps. 32:11. Evangeliernas 

glada budskap ljuder från Betlehems ängar, över Saligprisningarnas berg till Jesu 

sista måltid i Jerusalem. I denna ödesdigra stund, natten före sin vandring till 

Getsemane och Golgata kors lovar Jesus sina lärjungar en fullkomlig, förblivande 

glädje. Joh. 15:11.  

I alla brev från S:t Paulus är ”glädje” ett centralt begrepp. I det äldsta brevet, sänt 

till en grupp kristna, som var rädda att missa Herrens återkomst, skriver aposteln: 

”Var alltid glada.” 1 Thess. 5:16. I Filippi var den kristna församlingen pressad av 

svåra förföljelser. Då kunde det synas vanskligt att uppmana till glädje, men 

aposteln var själv väl förtrogen med motgångar av alla slag, något som Lukas har 

berättat om. När aposteln för korintierna har nämnt om sina lidanden, 

sammanfattar han situationen med orden: ”Vi är bedrövade, men alltid glada, …”  

2 Kor. 6:10. Den glädje, som aposteln talar om, är av en annan art än den, som 

beror på yttre faktorer som framgång och beröm. 

Glädjen i Herren är en följd av den kristna tron, som vilar på Kristi person och 

verk. I 1 Joh. 5:19 står det skrivet att ”hela världen är i den ondes våld.” Det är 

mot den bakgrunden som påskens glädjebudskap avtecknar sig, när S:t Paulus 

skriver i Kol. 1:13: ”Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin 

älskade Sons rike.” Frälsaren har genom sin död på korset brutit ned ondskans 

diktatur, så att det inte är nödvändigt att lyda under en tyrann, som orsakar oro, 

ångest och depression. Varje gång S:t Paulus uppmanar till glädje, blir det en 

påminnelse om vad det kristna livet handlar om, nämligen att få medborgarskap i 

Kristi rike genom att ta emot syndernas förlåtelse och visshet om barnaskap hos 

Gud. Glädjen i Herren kommer då som en ofattbart stor gåva från Gud.  

Uppmaningen till glädje i Fil. 4:4 följs av uppmuntran till bön och tacksägelse samt 

av ett löfte: ”Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och era 

tankar i Kristus Jesus.” Fil. 4:7.   

                                                                                                        Kerstin Ullerstad 



Gemenskapens glädje                  KONTUR 

 
Vad innebär glädje för dem som är lite yngre? Kontakt hälsade på 

hos tonårsgruppen för att känna av atmosfären och ställa några 

frågor. 

 

Det råder en avslappad och 

välkomnande stämning i lilla 

salen i Elimkyrkan denna 

fredagskväll i början av februari. 

Klockan drar emot sex och ute 

har vintern slagit till. I stora 

kyrksalen samlas 

latinamerikanska gruppen till sin 

fredagsgudstjänst. Här inne 

börjar ungdomarna samlas. Det 

pratas och skojas och man visar något i mobilerna för varandra. Någon 

bjuder runt en godispåse och även Kontakts utsände får en smakbit. Det 

strömmar musik från högtalarna, en stämningsfylld naturbild är projicerad 

på väggen och fikabordet är inbjudande med läsk, kladdkaka och 

jordgubbar. Ungdomspastor 

Erik Lindberg och hans 

medhjälpare Antonio sitter 

lutade över datorn och gör en 

sista genomgång av kvällens 

upplägg. 

 

”Det känns bara positivt med 

ungdomsarbetet just nu”, säger 

Erik. ”Det här gänget älskar att 

göra saker tillsammans och 

gruppen fungerar bra trots att åldersspannet är rätt stort, från sexan till 

sista året i gymnasiet. Om alla kommer så kan vi bli uppåt tjugo stycken 

en kväll. Vi har en lättsmält bibelundervisning, spelar spel, fikar och 

umgås. Ibland har vi någon särskild aktivitet, som en övernattning. För mig 



är ungdomars glädje lika 

med gemenskap. Det blir 

många skratt och leenden 

när vi möts. Att 

ungdomarna hittar ett 

sammanhang är viktigt”. 

 

Att gemenskapen betyder 

mycket bekräftas när jag 

pratar med ett par av 

ungdomarna. Antonio har 

växt upp i församlingen 

och hjälper nu till som 

ledare för de yngre 

ungdomarna. 

 

”Gemenskapen betyder 

väldigt mycket och jag 

tycker om att lovsjunga 

Gud tillsammans med 

andra. Ja, glädje för mig är 

att vara tillsammans”. 

 

Ida instämmer: ”Glädje, det är gemenskap och att få göra det man tycker 

om. Och jag tycker om att vara här. Jag blir glad av att komma hit. Jag kan 

göra andra glada och har jag haft det jobbigt under veckan kan andra göra 

mig glad”. 

 

Erik tar gitarren för att inleda samlingen med ett par lovsånger. Sorlet 

lägger sig, det blir stilla och med en kort bön ber Erik att Gud ska ta hand 

om kvällen. Jag reser mig och smiter ut efter att ha fått en inblick i 

ungdomars glädje och gemenskap. 

 

 

Text och foto 

Rolf Sundström  

 



Söndagsskolan, barn och glädje. 

Sprudlande skratt, ögon som glittrar och varma kramar. 

I söndagsskolan frågade vi vad som gör att man blir glad. 

De här orden uttryckte barnen ger glädje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sjöng  

”Det flödar glädje oh, oh, oh det 

flödar glädje, levande vatten från 

tronen strömmar nu genom mig”  

 

Ja det flödar glädje inte bara 

droppar för i mötet med Gud får 

glädjen liv. Det forsar genom 

kroppen både endorfiner och 

salighetsrus. Man vill krama hela 

världen. 

 

Ta dig tid att söka denna glädje, en trött kropp får liv och ny energi. En glädje 

som smittar på andra.  Vid pennan Elisabeth 



Glädjen att ge 

Aposteln Paulus skrev: ”Var och en skall ge 

som han har beslutat i sitt hjärta, inte med 

olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad 

givare.” (2 Kor. 9:7)  

I alla tider har kristna i sann tillbedjan villigt 

och med glädje gett av sin tid, sina krafter och 

sina ekonomiska tillgångar.  

Vår pastor Joel Backman samtalar om 

generositet och givande på Elimkyrkan 

Eskilstuna egen kanal på YouTube. Du hittar 

filmerna under temat Församling med hjärta – Givande (som publicerades mellan 

den 5 september – 14 dec 2017). 

https://www.youtube.com/channel/UCLuLSSrYD6JwP58TD5xm6Ig 

I de tre korta filmerna nämner Joel bland annat att Gud gav oss sitt absolut bästa 

han hade till oss, sin egen son Jesus Kristus, för att rädda oss från den 

undergång som väntade.  Genom vårt givande kan vi ge tillbaka till Gud och på 

så sätt uttrycka vår kärlek. Vi kan ge vår tid, vår energi, våra pengar, som ett tack 

för allt Gud har gjort och gör för oss.  

I detta sammanhang gör sig bibelordet påmint om sparvarna som handlar om att 

Gud har omsorg om oss. 

”Se på fåglarna! De oroar sig inte för vad de ska äta. De sår inte och skördar inte 

och samlar inte i några lador, men er Far i himlen ger dem mat ändå. Är ni inte 

mycket mer värda för honom än vad fåglarna är?” (Matteus 6:26) 

Något som kan kännas viktigt är att få vara anonym med den gåva som man ger. 

När pengar användes mer fysiskt var det kanske enklare med anonymiteten än i 

dessa elektroniska tider.  Men det får inte överskugga givandets glädje och 

frimodigheten i att ge.  

”När ni gör det som är gott, se då till att ni inte gör det bara för att människor ska 

lägga märke till er, för annars har ni ingen lön att vänta från er Far i himlen. Nej, 

om du hjälper någon, så gör det i hemlighet. Din vänstra hand ska inte veta vad 

den högra gör. Då kommer din Far, som ser allt, att belöna dig.” (Matteus 6:1-4)           

Suzan & Conny Bäckman 



 
 
 
 
 
 
Mars månad i Elimkyrkan betyder Skördemånad. Tanken med skördemånaden är 
att vi får möjligheten att lyssna till gästande talare som delar tankar med oss från 
Bibeln. Det började för några år sedan som en Bibelstudievecka, och fortfarande 
ligger fokuset på en fördjupning i ordet. Parallellt med söndagens Gudstjänster 
har vi ett Bibelseminarium på onsdagskvällar med titeln ”Gud älskar en glad 
givare:” Vi får även på dessa några besökare, då Joel är delvis pappaledig.  
 
Söndag 04 mars 11:00 Årshögtid, Joel Backman 
Söndag 11 mars 11:00 Inga Pagreus, Diakon S:T Clara kyrka, Sthlm.  
Söndag 18 mars 11:00 Maria Sjögren, One Heart Church, Sthlm. 
Söndag 25 mars 11:00 Stefan Salomonsson, ETAL 
 
Bibelseminarium ”Gud älskar en glad givare.” 
Onsdag 07 mars 19:00 Joel Backman 
Onsdag 14 mars 19:00 Håkan Persson 
Onsdag 21 mars 19:00 Joel Backman 
Onsdag 28 mars 19:00 Manuel Henriquez, Solna Pingstförsamling  
 
Kvinnofrukost 
Lördag 24 mars 10:00 Elisabeth Sandlund, Tidningen Dagen.  
 
Inga Pagréus 
Diakon känd från sitt arbete tillsammans med Carl-Erik Sahlberg i S:t Clara Kyrka, 
Sthlm. En församling vars arbete med de som är utanför i samhället har fått stor 
uppmärksamhet och uppskattning.  
 
Maria Sjögren 
Tillsammans med sin man Kim är de pastorspar i relativt nya One Heart Church, 
Sthlm. Maria har gått Bibelskola vid Bethel Church i USA. Maria och Kim var 
några av drivande krafterna bakom Awakening Sweden på FRIENDS Arena.  
 
Stefan Salomonsson 
Omtyckt resandeförkunnare som idag arbetar tillsammans med Peter Ljunggren 
för ETAL, evangelium till alla länder. Han är känd för att blanda djup 
Bibelundervisning med ett gott mått av humor. 
 
Manuel Henriquez 
För andra gången välkomnar vi Manuel Henriquez till Elimkyrkan. Han är Pastor 
och Föreståndare i Solna Pingstförsamling där han arbetat i 14 år.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jublande ska ni ösa vatten ur frälsningens källor – Jes 12:3 

Min morfars brunn var sliten och sällan målad. En fyrkantig träkonstruktion 

dolde själva källan; ett ojämt handgrävt stort hål, kantat av småländska stenar. 

Vissa perioder fanns mycket vatten, en del somrar fick man hushålla med källan. 

Vattnet östes upp med hjälp av kedjespel och vev och en plåthink. Vardag för 

morfar, lite exotiskt för oss barnbarn som bara övernattade på sommaren och 

vid stora helger. Jultiden var svår, det fanns inte el och vatten, så första 

morgonsysslan var att tvinga sig ut i kylan, skotta sig fram till brunnen, knacka 

hål på den nattunna isen med plåthinken, och dra upp det kalla vattnet, med lite 

isbitar. Vattnet var friskt och kallt, gott att dricka, och den som tvättade sig i det 

blev klarvaken. En källa till liv och glädje i en torr och stenig småländsk idyll. 

Bibeln beskriver Gud som källan till liv och glädje. Människan uppmanas att söka 

denna källa, detta livgivande vatten, och när profeten Jesaja beskriver Gud som 

vår räddning, kraft och värn, kan man nästan tänka sig bilden av en brunn i 

texten från Jesaja 12:6: Jublande skall ni 

ösa vatten ur räddningens källor, Bibel 

2000. Där ska man ösa vatten med fröjd 

ur frälsningens källor, 1917 års 

översättning! Med fröjd! Med glädje! 

Jublande!  

Det är minst två anledningar till att jag 

har denna bibelvers i så tydligt minne. 

Dels betydde det mycket för mig som ny 

kristen, nyfrälst, att inse att livet med 

Gud är frälsningens, räddningens, friska 

källa, som man kan ösa ur med glädje. 

Och dels blev det ett löfte som min hustru Elisabeth och jag lät gravera in i våra 

vigselringar 1975. Vi ville ha detta som en grund i livet, som en källa till glädje 

och styrka också i vårt förbund. Vad som än väntade oss hoppades vi på att alltid 

kunna ösa friskt vatten med fröjd och glädje ur frälsningens källor! Och vi har 

hittat tillbaka till källan tillsammans i 43 år! 

Låt mig påminna om grundtanken som finns i den goda boken, Bibeln, den stora 

berättelsen som ger oss evangelium: de goda och glada nyheterna. När Jesus 



började predika budskapet om frälsning, som betyder just räddning, hänvisar 

han till profeten Jesajas texter, och återgivet i Lukas 4:18 står det: Herrens Ande 

är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga… 

Jesus förklarar och förtydligar, som en slags programförklaring: Det är ett 

glädjens budskap! 

 

Markus presenterar grundtanken på samma sätt. Författaren till det vi tror är det 

äldsta och först skrivna evangeliet börjar sin berättelse just så i Markus 1:1: Här 

börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son! Det är som att han vill betona, 

innan man börjar läsa själva berättelsen, att alla ska ha klart för sig vad det är 

som nu kommer: Ett glädjebudskap. Om Jesus Kristus! En ingress, inledning, kort 

prolog! 

Elimkyrkan har detta år, 2018, ett tema som heter Jubelåret. Gamla 

Testamentets tanke om Jubelåret tar för stor plats att skriva om här, men kort 

kan man säga att det var ett återkommande tema vart femtionde år att alla 

skulle ha möjlighet att få en slags frihet och återställelse i sitt liv. Mark och gods 

kunde köpas tillbaka, livegna tjänare kunde bli fria, Jubelåret var anledning till 

mycket stor glädje. I den kristna kontexten tänker vi så idag, att Jesus Kristus 

kommit för att återställa våra liv, ge friheten tillbaka, ett nytt liv, med helt nya 

möjligheter! I år fokuserar vi på detta, för vår egen, och Eskilstunas skull. Våra 

lovsånger och vårt jubel har en anledning: räddningens 

källor! Upptäck källorna, häng inte upp dig på om 

brunnen är omålad eller sliten. Se till att ösa vatten med 

fröjd! 

 

Bengt-Göran Backman, Skolpastor.  



    KONTINUITET 

 

Mars 

3 LÖRDAG 15:00 Årsmöte. Servering.                                                 J   

4 SÖNDAG 11:00 Årsmötesgudstjänst. Joel Backman.                       J 

   Musik: Sofia Clewemar och storteam.  

7 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium ”Gud älskar en glad givare” 

   Joel Backman 

8 TORSDAG 14:00 RPG stormöte i Pingstkyrkan. Maria Öhrvall. 

8 TORSDAG  18:30 Träff för omsorgsgruppsledare.   

11 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Inga Pagrèus, Diakon Clara kyrka.      A      

   Insamling till Equmeniakyrkans pastors- och 
   diakonutbildning Musik: K-E Magnusson, Team 
   Erik.Sopplunch 

11 SÖNDAG 18:00 Markusmässa. Corazon. Nattvard (Maria P)          A 

14 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium ”Gud älskar en glad givare” 

   Håkan Persson.   

15 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd. 

18 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Maria Sjögren, One heart church.       A 

   Musik: Anna Bister med team. Nattvard (Maria P) 

                 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.  

Språkcafé             Onsdagar kl 14:00-16:00  

 
 

 



21 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium ”Gud älskar en glad givare” 

   Joel Backman  

22 TORSDAG 14:00 RPG i S:t Eskilskyrkan.  

   Sång och musik med Elina Hultman.  

24 LÖRDAG 10:00 Kvinnofrukost med Elisabeth Sandlund. Anmälan 
   senast 18 mars till Elisabeth Backman
   elisabeth.backman@gmail.com eller 076-0066445.  
 

25 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Stefan Salomonsson från ETAL.         B 

   Musik: Barbro Hedlund med team. 

   Missionsinsamling. Församlingsmöte.  

28 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium ”Gud älskar en glad givare” 

   Manuel Henriquez. 

29 TORSDAG 19:00 SKÄRTORSDAG. Getsemanestund i Kjula 

   Baptisförsamling 

30 FREDAG 11:00 LÅNGFREDAG. Gudstjänst i Fristadskyrkan.   

April 

1 SÖNDAG 11:00 PÅSKDAG. Gudstjänst i Elimkyrkan.                      B 

    Håkan Persson. Musik: Barbo Hedlund  

    och sånggrupp.  

4 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium.  

5 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. Arne Ackervall ”antitrafficking - 
   vad kan vi göra för andra människor?”  

8 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg. Musik: Vintage Brass   C 

11 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

15 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. BG Backman. Ungdomarna.               C 

   Musik. Anna Bister och tonåringarna.  

18 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

 



19 TORSDAG 14:00 RPG i S:t Eskilskyrkan. Carolina Bäck 

   Stadsmissionen. ”Utsatthet i Eskilstuna.”  

19 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd.  

22 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Richard Svensson.                              D 

   Musik: K-E Magnusson och team Erik. 

   Nattvard (Maria H) 

25 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

29 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg. Missionsinsamling.       D 

   Musik: Sofia Clewemar m. team. Församlingsmöte 

Maj   

2 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

3 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan. Dr Thorne Wallman  

   ”Ett friskt åldrande.”  

3 TORSDAG 18:30 Träff för mötesledare. 

6 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Morgan Carlsson.                                E 

   Barbro Hedlund och storteam.  

9 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

10-13 EQUMENIAKYRKANS ÅRSKONFERENS, GÄVLE.  

12 LÖRDAG 14:00 Gemenskapsdag med latinarmerikanska gruppen 

   Gemenskap – mat - information. 

13 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Söndagskolavslutning E 

   Musik: Anna Bister 

16 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

17 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. ”Blandat och gott.”  

17 TORSDAG 18:30 Styrelse och församlingsråd. 

 



20 SÖNDAG 11:00 PINGSTDAGEN. Gudstjänst. Joel Backman.         F 

   Ekumenisk blåsorkester. Nattvard (Mauricio) 

23 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

27 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman.                                     F 

   Musik: K-E Magnusson. Missionsinsamling.  

   Församlingsmöte.  

30 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag 

 

31 TORSDAG 14:00 RPG Vårresa 

Juni  

2 LÖRDAG  Församlingsdag i Johanneberg. Hela församlingen  

   Inbjuden. Mer information kommer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt utges av Elimkyrkans 

Baptistförsamling i Eskilstuna. 

 

Ansvarig utgivare: 

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

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Karolina Veabråten 
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  swed-maryo@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 

 

Följ den spännande utvecklingen med vår 

nya dotterförsamling i Norrköping. 

www.vois.se 

mailto:rolf-sundström@tele2.se
mailto:mathilda.bee@gmail.com
mailto:joel@elimkyrkan.com
mailto:bg@elimkyrkan.com

