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TACK till alla som investerar i barn och

ungdomar! Stort TACK! Jättestort
!!!
Tack för att ni kanaliserar er tacksamhet till
Herren i engagemang och arbete bland de
unga! Tack för att ni använder era gåvor
och er tid för "de minsta" och för den
framväxande generationen! Tack för att
era hjärtan och böner gäller dem som
Jesus sade att vi alla måste likna och lära
ifrån om vi vill komma in i Guds rike! Detta
TACK gäller familjer, föräldrar, far- och
morföräldrar, äldre syskon, lärare och
mentorer, ledare och medarbetare och
alla som har ett hjärta som börjar slå extra
när tankarna går till barn och ungdomar!
Tack, Gud, som har gett oss alla dessa
gåvor och uppdraget att älska, beskydda,
leda, utrusta, frisätta och, så småningom,
sända dem! De unga är gåvor och ett
gemensamt ansvar, både till sina
biologiska och andliga familjer, dvs.
församlingen.
I april vill vi lyfta fram församlingens arbete
med familjer, barn och ungdom, både här i
månandsbladet, i några av gudstjänsterna
och i våra böner. Vi vill presentera det
arbete vi utför T ILLSA MMA NS för att
stärka familjer och unga människor genom
Guds kärlek och Guds Ord.
Därför vill jag uppmuntra DIG att be för
både församlingens och stadens barn och
ungdomar. T.ex. dagarna innan påsk
besökte flera skolklasser vår påskvandring.
Alla söndagar året runt erbjuder
söndagsskolan roliga samlingar där Jesus
presenteras på ett åldersrelevant sätt.
Under skolterminernas fredagar har vi våra
uppskattade aktiviteter, kallade Funny

Friday, Highlight och Alive, och på
torsdagar en grundkurs i tro (TBS) för åk
8. Detta behöver både förbön men också
förberedelse och ledarskap!
Därför söker vi löpande efter nya
volontärer som vill ge av sin tid, sin kraft
och sitt hjärta för barn och ungdomar. I
april kommer vi presentera olika
möjligheter för volontärtjänst vid ett
bord på kyrktorget, men du är alltid
välkommen att kontakta pastorer,
bemanningsrådet eller de frivilliga
ledare och medarbetare som redan står i
denna tjänst. Just nu intervjuar vi även
för anställningar som vi hoppas kunna
berätta mer om i församlingsmöten
innan sommarlovet. Vi är tacksamma
både för förbön och tips… och vi
uppmuntrar fler att göra som Axel (som
går på teamträningsskolan
detta år) och Christopher,
en teologistudent på ALT,
som fr.o.m. denna termin
gör praktik i församlingen
(minst) en dag i veckan.
För 3000 år sedan ville
Gud att kung Salomo
skulle inkludera följande
Axel
ord i Ordspråksboken22:6
"Vänj den unge vid den
väg han ska vandra, så
viker han inte av från den
när han blir gammal."
Är du med och tar Guds
uppdrag på allvar, att låta
Christopher
barnen komma till Jesus
för att han ska välsigna dem? Ska vi göra
det T ILLSA MMA NS?
Det är jättekul!
Carl-Vilhelm Hasselgren

Vecka 26 – Sommarläger på Björkenäsgården
födda 2005-2010 Onsdag 27 juni – Lördag 30 juni
Lägret anordnas tillsammans med Pingstförsamlingarna i Strängnäs, Ärla och
Malmköping. Priset i år är 850:-/barn. Syskonrabatt barn två 75:-, barn tre 100:Om man går i åk 7+8 kan man få vara med som hjälpledare och betalar då 425:-.
Från och med 24 mars kan man gå in och anmäla sig på pingsteskilstuna.se under
fliken barn. Sista anmälningsdagen är 7 juni.
Vi kommer att behöva många olika ledare och medhjälpare till vårt läger. Är du
förälder, mor eller farförälder eller bara en härlig vuxen? Vi behöver dig!! Säg till
Annika så snart som möjligt, så du kan vara med i planeringen från början.
Vecka 27 – Hampeveckan på Björkenäsgården
födda 1999-2005 Måndag 2 Juli - Söndag 8 Juli
Priset är 1100 kronor. För boende i logi tillkommer 450 kronor.
Sista anmälningsdag är 17 Juni.
Mer information om Hampeveckan och anmälan gör du på www.hampeveckan.nu
Skicka en kopia på din anmälan till axelsundstrom@mail.com
Om priset på våra läger är ett problem så hör av dig till Annika (0768-900202).

v. 13 Maggan & Classe Gustafsson
v.14 Michael Stenlund
v.15 Familjen Ay
v.16 Mona & Ulrik Lundin
v. 17 Grupp 4

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

onsdag 4

17.00 Fika - öppen kyrka
18.30 Kom & fyll på mitt i veckan
18.30 Internationellt Bönemöte
9.30- 12.00 ”Var ett ljus” – samtal om evangelisation i Eskilstuna
11.00
Fredrik Olsson (Strängnäs) predikar, Kyrkkaffe
13.00 Församlingsmöte

torsdag 5
lördag 7
söndag 8

onsdag 11
söndag 15
onsdag 18
lördag 21
söndag 22

onsdag 25
torsdag 26
söndag 29

17.00
18.30
11.00

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

Fika - öppen kyrka
C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

17.00 Fika - öppen kyrka
18.30 Kom & fyll på mitt i veckan –
18.00-24.00 Bönen att
11.00
Annika Nilsson predikar, Kyrkkaffe
18.00 Allsån gscafé – med Sångarbröderna
17.00
18.30
14.00
11.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
Vårträff för daglediga ”Lina Sandell i ord & ton”
, C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

Måndag-Fredag 9.00-11.00 & 13.00-15.00

TORSDAG 26 APRIL KL. 14.00

"Lina Sandell i ord och ton"
Willy Forsman presenterar & Mats Ernvik ackompanjerar
till "Kaffe med dopp",
Sång, musik & gemenskap

PINGSTKYRKANS

SECONDHAND
Fantastiskt att det redan har gått 25 år sedan idén om att starta en SH-butik blev
verklighet. Våra butiker är välkända och uppskattade i Eskilstuna och många är
de Eskilstunabor som bidragit till att vi under 25 år kunnat hjälpa människor i nöd i
Eskilstuna och i andra delar av världen. Vi har dessutom varit till stor nytta i vår egen
stad genom att många kunnat handla billigt, många har fått praktisera eller
arbetstränat hos oss och inte minst har vi starkt bidragit till en bättre miljö genom
återbruk.
Vi känner stor tacksamhet främst till Gud, men också till alla som varit anställda
någon gång under dessa år. Stort tack till alla fantastiska volontärer som gett och
ger av sin tid för att butikerna ska fungera och vi vill också tacka alla er gåvogivare.
Det är ni som gör det möjligt att driva framgångsrik secondhand verksamhet.
Under jubileumsveckan, vecka 17 den 23-28 april, finns det varierande program
under försäljningsdagarna tisdag, torsdag och lördag . Det kommer bl.a att finnas
extra gott fika!
Kom och fira med oss med glädje och tacksamhet!

Apg 20: 35 ”Herren Jesus sade: Det är saligare att giva än att taga”
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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
Highlight Söndag – för åk 5-8
Söndag 11.00 - 12.45
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

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

