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Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång.
Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. (Ps. 100:4). Kan de
”portarna och gårdarna” vara Smedjegatan, Kriebsensgatan,
Västermarksgatan och Mått Johanssons väg?
I mars sker två större händelser som betonar den gemensamma
tacksägelsen och som har potential att lyfta månaden från vardag till fest. Först ut är
års- och administra tionsmötet den 11 mars. Efter mycket och flitigt arbete med
bokslutet kan vi presentera fjolårets resultat och med all kraft blicka framåt. Annat
förberedelsearbete inför årshögtiden inkluderade skrivandet av
verksamhetsberättelsen och (det nya) bemanningsrådets arbete med rekrytering av
fler volontärer. Vet du redan om att vi fick döpa 30 personer till Kristus under 2017?
Att vi nådde insamlingsmålet för att hjälpa 110 föräldralösa barn i Uganda att
återvända till skolan? Och att språkkaféet, LP-kontakten och Secondhandbutikerna
betjänade flera hundra människor varje vecka? Låt oss glädjas TILLSAMMANS mitt i det
fortsatta arbetet både i Eskilstuna och i världen! Gå in i ”hans portar med tacksägelse”
också den 11 mars och gör årsmötet till en gemenskapens dag!
Den andra händelsen handlar om årets viktigaste kristna högtid: på sken. De sista
dagarna i mars bjuder vi in till att TILLSAMMANS högtidlighålla Jesu lidande och död för
alla människors skull, hur han besegrade just lidande och död genom att bryta syndens
makt och vinna både frälsning och frihet åt alla
som tar emot honom. Se programmet för
tidpunkter och möjligheter att TILLSAMMANS
tacka, tillbedja och möta Jesus Kristus i ”stilla
veckan”!
I mars vill vi även lyfta fram ett gemensamt
mycket viktigt verktyg för församlingen de
senaste 25 åren:
.
Genom mångas frivilliga insatser har ett årligt
överskott genererats som har mångfaldigat
våra resurser för mission och hjälparbete. I
Eskilstuna främst genom LP- och
flyktingarbetet och i världen i utsatta länder
som Ukraina, Rwanda, Uganda, Senegal, Togo,
Benin, Tunisien, Mauretanien m.fl. TILLSAMMANS
har vi spridit liv och kärlek! TILLSAMMANS kan vi
be fram en ny föreståndare för Secondhand
och 2018 bryta de sista två årens minskade
överskott. Evig är Guds nåd, från släkte till
släkte varar hans trofasthet (Ps. 100:5).

v. 9 Eva & Per Holmgren
v. 10 Seija Hanomaa & Margit Holm
v. 11 Annika Nilsson
v. 12 Carina & Fredrik Forsén
v. 13 Maggan & Classe Gustafsson

tisdag 27/2 17.30
onsdag 28/2 17.00
18.30
fredag 2
18.30
lördag 3
18.30
söndag 4
11.00

Start av Dopundervisn ingen
Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
Start: Helhet genom Kristus - Seminarium - anmälan!
Förbönsgu dstjänst Staffan Stadell predikar – alla är välkomna!
med nattvard - C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

onsdag 7

17.00
18.30
14.00
11.00
13.15

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
RPG möte - ”En doft av himmel” med Maria Öhrvall
C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe & lättlunch
Års- och A dministrationsmöte

17.00
18.30
11.00
18.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan – med nattvard
Annika Nilsson predikar, Kyrkkaffe
Stilla G udstjänst med Maria Öhrvall

17.30
17.00
18.30
11.00
18.00

Ny i församlingen
Fika - öppen kyrka

torsdag 8
söndag 11

onsdag 14
söndag 18

tisdag 20
onsdag 21
söndag 25

tisdag 27
onsdag 28
torsdag 29
fredag 30
lördag 31
söndag 1/4

18.30
18.30
18.30
11.00
15.00
11.00

- Hans Jansson, bokpresentation
C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe
Allsån gs-Café

– med Hannu Söderlund och LP
med nattvard
med Sångarbröderna
PÅSKKNYTIS – Knytkalas för hela familjen – alla är välkomna!
med nattvard
Eduard Griesfelder (Österrike) predikar, Påskfika
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LP-Kontakten

Café Lyktan
Måndag-Fredag 9.00-11.00 & 13.00-15.00
Onsdag 18.30 Cafémöte
Tel. 076- 855 85 05 – Gert Jonsson

Second Hand

Öppettider försäljning hela butiken
Tisdag 13.00 - 17.00
Torsdag 13.00 - 17.00
Lördag 10.00 - 13.00
Inlämning sker:
Måndag -Torsdag 8.00 -16.00
Fredag
8.00 -13.00
Lördag
9.00-13.00

Kläder kan lämnas dygnet runt i behållare utanför

Kontakt: Mått Johanssons väg 42
Tel. 016-12 30 40
Mail: secondhand@pingsteskilstuna.se

Second Hand Citybutiken

Kläder, Skor & Accessoarer med mera
Måndag – Fredag 12.00 - 17.00
Kontakt: Smedjegatan 14
Tel. 076-89 00 215

Du vet väl att du kan lyssna och
titta på gudstjänster via
youtube, facebook och vår
hemsida!

Du kan ge din kollekt till
församlingen även om du inte
kommer på gudstjänst genom
swish eller en överföring med
bankgiro! TACK!
Kultur- och studieverksamhet sker i
samarbete med Studieförbundet Bilda.

BARN

Funny Friday – för åk 1-4
Fredag 18.00 -19.45
Highlight – för åk 5-7
Fredag 18.00 -19.45
Söndagsskola för barn 3-11 år
Söndag 11.00 -12.45
Kontakt: barnkontoret@pingsteskilstuna.se

ALIVE - Ungdomsverksamhet
Alive – för åk 8-uppåt
Fredag 18.00 - 23.00

Alive Teens Söndag – för åk 6-8
Söndag 11.00 - 12.45
Tonårsbibelskolan för åk 8
Torsdag 16.30 - 18.00
Kontakt: alive.info@pingsteskilstuna.se

Besök gärna www.pingsteskilstuna.se
Facebook - Pingstkyrkan Eskilstuna

Youtube - Pingstkyrkan Eskilstuna

Pingstkyrkan Eskilstuna
Smedjegatan 23
63220 Eskilstuna
info@pingsteskilstuna.se
Tel. 016-15 59 70
Bg: 132-0530
Swish: 123 175 8945

