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I maj kommer vi att speciellt
lyfta fram församlingens kaféJesus sade till dem: "Kom och följ mig,
och dagverksamhet, där vi erbjuder
så ska jag göra er till människofiskare."
gemenskap, stöd och motivation
Genast lämnade de [Simon och hans
framför allt till personer med
bror Andreas] näten och följde honom.
beroendeproblematik och berätta om
Detta är en mening så karakteristisk för
hur du som vill kan vara med och
Markusevangeliet. Klara utmaningar och stötta. Håll utkik efter infobordet på
tydlig varudeklaration utan krusiduller:
kyrktorget och människor med de blå
Kom och följ mig, så ska jag göra er till
LP-västarna! Vi kommer även att
människofiskare. Vad svarar du på
berätta om Sjukhuskyrkans arbete, få
frågan, om detta gäller varje efterföljare ett körbesök från Karslkoga och flera
till Jesus eller bara vissa? Lärjungarnas
predikobesök från andra
reaktion beskrivs med det för Markus så pingstförsamlingar, döpa några som
typiska ordet, genast. Dess flitiga
har kommit till tro och fira
användande avslöjar Markus iver att fort tonårsbibelskolans avslutning. Missa
nå ut med berättelsen om Jesus till en
inte församlingsmötet (om du är
förlorad värld. Med ytterst få ord lyckas
medlem), Ny i Församlingen (om du
han beskriva händelser av astronomiska är nyfiken på medlemskap) och våra
proportioner, för att sedan raskt vaska
bönekvällar (öppna för alla), där vi
fram kärnan i det hela: När Herren Jesus TILLSAMMANS hoppas be fram en ny
hade talat till dem, togs han upp till
pastor med ansvar för ungdomar. Och
himlen och satte sig på Guds högra sida. Jesus undervisade dem och sade:
Och de gick ut och predikade överallt,
"Står det inte skrivet: Mitt hus ska kallas
och Herren verkade tillsammans med
ett bönens hus för alla folk?”
Carl-Vilhelm Hasselgren
dem och bekräftade ordet genom de
tecken som åtföljde det.
Alla bibelställen är tagna ur Markusevangeliet:
Så vad gör du och jag, som säger oss
1:17, 16:19-20, 10:45, 8:36 och 11:17
tro på honom som kom,
”inte för att bli betjänad,
utan för att tjäna och ge sitt
liv till lösen för många”?
Vem betjänar vi eller låter
vi oss betjänas? För vad
hjälper det en människa
om hon vinner hela
världen men förlorar sin
själ?

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 Björkenäsgå rden
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. 18 Seija Hanomaa & Margit Holm
v.19 Annika Nilsson
v.20 Carina & Fredrik Forsén
v.21 Maggan & Classe Gustafsson
v. 22 Michael Stenlund

onsdag 2
17.00
obs! 19.00
torsdag 3
14.00
18.30
söndag 6
11.00

Fika - öppen kyrka
– i Elimkyrkan, Nygatan 25
Dr Thorne Wallman ”Ett friskt åldrande”
Internationellt Bönemöte
med nattvard, C-V Hasselgren predikar,
Info & insamling Sjukhuskyrkan – Carina Thörn, Kyrkkaffe

onsdag 9

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
Sten-Owe Glennemo (LP, Kristianstad) predikar,
Info & insamling LP Eskilstuna, lätt lunch
Församlingsmöte

söndag 13

17.00
18.30
11.00
∼ 13.15

tisdag 15
onsdag 16
söndag 20

onsdag 23
söndag 27

17.30
17.00
18.30
11.00

Ny i församlingen med enkel måltid (anmälan!)
Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan – med nattvard
TBS avslutningen
C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

17.00
18.30
11.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
kör & dramagrupp,
Stefan Sternmo predikar, Kyrkkaffe

onsdag 30
söndag 3/6

17.00
18.30
11.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
med nattvard, C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe
i Rothoffsparken (kl. 13.30)

måndag - fredag 9.00-11.00 & 13.00-15.00

En hälsning från LP
LP-verksamheten har Pingstförsamlingen valt att arbeta med
och understödja under många år. Det är en verksamhet som
förändrats på olika sätt under åren som gått. Vid årsskiftet var vi
tyvärr tvungna att lägga ner vårt stödboende ”Duvan”, där vi kunde ta emot
människor som ville ha stöd i sitt nyktra liv genom ett kristet boende. ”Duvan”
var ett boende med tydlig inriktning på att Jesus Kristus är den som kan
förändra liv, om vi är villiga att ge honom hela hjärtat och en ärlig chans.
Finansieringen räckte tyvärr inte till, så nu får vi inrikta oss på vår öppna
verksamhet på Café Lyktan.
På vårt LP-Café Lyktan finns Gert och Markku som anställda, och just nu har vi
Linda, Sussie och Basse som hjälparbetare. I dag har vi tydliga arbetsområden
med ansvar för olika uppgifter, som måste bli utförda. Hela LP-verksamheten
bygger på frivilligarbete, förbön och delaktighet. Förutom pengar är vi
beroende av att få mjölk, bordsmargarin, pasta, ris och konserver. Det finns
också ett behov av hygienprodukter, som schampo och duschtvål, om du kan
bidra med det.
Allt detta läggs i matkassar, som vi delar ut till behövande, eller använder som
råvaror till vårt café. Genom allt som skänks, kan vi hålla priser som även de
mest behövande kan klara av. Café Lyktan är säkert Eskilstunas billigaste fik!
Inför framtiden står vi fasta i beslutet, att vi vill fortsätta vårt arbete med att ge
utslagna människor i
Eskilstuna en stund av
värdighet, med Guds ord i
centrum i en god och fridfull
miljö.
Vill du vara med och dela vår
framtidstro, så be för
socialtjänsten att vi även nästa
år får vårt bidrag, och att Guds
välsignelse ska vila över LPverksamheten!
Tack för att du är med och
stöttar och tack alla kära LParbetare!
Miriam Holm, samordnare
LP crew: Basse, Gert, Linda, Sussie, Markku
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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

SECONDHAND
PINGSTKYRKANS

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

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

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.

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

