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juni, juli & augusti
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S O M M A R , SO L OC H SE M EST ER !
Bor man i Sverige en längre tid brukar
man utveckla ett mycket passionerat
förhållande till värme och sol. Det
motiveras troligen av perspektiv som den
långa tiden av mörker, kyla och fukt
under vinterhalvåret och av rädsla: ”Tänk
om detta blir sommarens enda riktiga
högsommardag?” Det finns liksom ingen
sol- och värmegaranti i Sverige, fast maj
2018 kanske var ett klimatrelaterat
trendbrott.
Att ha perspektiv hjälper på många sätt
och i olika sammanhang. Att själv
uppleva, eller i alla fall se,
konsekvenserna av förtryck, fattigdom,
hunger, ensamhet och liknande ”mörker”
kan väcka antingen
1) en beslutsamhet att bli fri, rik, mätt och
populär (delvis tveksamma prioriteringar
för en troende kristen!) eller
2) ett patos för andras väl, som samariern
som ”fick se en honom (en
misshandlad, halvdöd man) ligga där,
och han fyllde s av med lidand e ” (Luk.
10:33). Eller som Jesus: ”När han såg
människorna fylldes han av medlidande
med dem, för de var illa medfarna och
hjälplösa, som får utan herde” (Matt. 9:36).
Vi behöver sol, bad, vila och tid att ”bara
vara” med familj och vänner. Men
behöver detta innebära ”tre månaders
semester” från församlingens och övriga
mänsklighetens behov? Kan vi vara
”barmhärtiga samarier” under vissa delar
av året men inte på andra (som t.ex.
sommaren men också kring kristna

högtider som jul och påsk)? Det finns
ett tydligt glapp mellan rop efter en
”fungerande” församling
TILLSAMMANS och att ”överge våra
sammankomster, så som några brukar
göra” – här citerar jag en utmaning från
det första århundradet efter Kristus
(Heb. 10:25).

Jag har ofta misslyckats att ”helga
sabbaten/vilodagen” en dag i veckan
och att sova 7-8 timmar per natt. Enligt
vetenskapen får man förr eller senare
sota för det på olika sätt. Så, utan att
peka mer på någon annan än på mig
själv, undrar jag: ”Finns det fler som
längtar efter en mer ”biblisk livsstil” och
efter en sommar, där lokala
församlingar fortsätter att ”se
människor och gripas av medlidande”
även under de typiska
semesterveckorna under året?
Då är mina tips: Stay TO GETHER and
stay connected! Besök en församling
där du tillbringar din semester och
välsigna dem! Besök en kristen
konferens! Håll regelbunden kontakt
med din smågrupp och/eller
församling! Fortsätt att be och ge! Och
våga tillåta ditt hjärta att se och
drabbas av ett patos för andra, för
Guds Ord lovar: "Min nåd är nog för
dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.
Därför vill jag hellre berömma mig av
min svaghet, för att Kristi kraft ska vila
över mig” (2 Kor. 12:9). T änk att få
lev a både i Her r e ns v ila och i
He r re ns k r aft samtid igt! Vilken
sommar det kan bli! Både för dig och
för andra!
Carl-Vilhelm Hasselgren

SOMMA RLÄGER BJÖR KENÄS 2018
Vårt sommarläger 27-30 juni har fått ovanligt många anmälningar i år. Va´ kul!!!
Men vid 90 deltagare måste vi nu sätta stopp. Däremot kan man fortfarande anmäla
sig, men står då i kö och får komma med i mån av plats och antalet ledare.
Kan du som förälder eller annan vuxen följa med som ledare eller medhjälpare – hör
genast av dig till Annika (tel. 0768-900202).
Vi kommer att behöva 5-6 husvagnar för att få plats med
alla deltagare och ledare. Hör av dig till Annika om du kan
ställa upp din husvagn på Björkenäs de dagarna.
HAMPEVECKAN på BJÖRKENÄS 2-8 JULI
Anmälan är öppen fram till 17 juni. Gå in och anmäl dig på www.hampeveckan.nu
Problem med lägeravgiften??
Ingen behöver stanna hemma för att man inte har råd att åka på läger. Församlingen
är en familj och där vill vi stötta varandra. Är priset ett problem för er, hör av er till
Annika, så hjälps vi åt att lösa det!
AVSLUTNING – SOMMARKUL – UPPSTART
Söndag
är sista gången i söndagsskolan
innan vi tar sommarlov. Efter gudstjänsten är det
. Ta med det ni vill äta
och något att sitta på, så har vi en härlig
eftermiddag tillsammans.
har vi ”
”, därefter blir det SOMMARKUL under
gudstjänsterna fram till och med 19 augusti.

v. 22 Michael Stenlund
v. 23 Familjen Ay
v. 24 Mona & Ulrik Lundin
v. 25 Grupp 4

onsdag 30

17.00
18.30
11.00
13.30

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
med nattvard, Patrick Ölund predikar, Kyrkkaffe
i Rothoffsparken

onsdag 6

9.00

med flagghissning
i Johannebergs Kapell Gillberga

torsdag 7
söndag 10

17.00
18.30
18.30
11.00

söndag 3/6

– med Petri Kosonen

Annika Nilsson predikar, Kyrkkaffe
∼ 13.15

onsdag 13
söndag 17

17.00
18.30
11.00

med nattvard, gäst: Rodney Ådahl
C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

onsdag 20
söndag 24

18.30
11.00

– C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

måndag - fredag 9.00-11.00 & 13.00-15.00

v.26 Seija Hanomaa & Margit Holm
v.27 Annika Nilsson
v.28 Carina & Fredrik Forsén
v.29 Maggan & Classe Gustafsson
v. 30 Michael Stenlund

onsdag 27/6 18.30
söndag 1
11.00

onsdag 4
söndag 8

med nattvard, C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

18.30
11.00
Jack-Tommy Ardenfors predikar, Kyrkkaffe i Elimkyrkan

onsdag 11
söndag 15

18.30
11.00

onsdag 18
söndag 22

18.30
11.00

onsdag 25
söndag 29

18.30
11.00

Erik Lindberg predikar, Kyrkkaffe

Patrick Ölund predikar, Kyrkkaffe

Isabelle Deivard predikar, Kyrkkaffe

onsdag 1
söndag 5

18.30
11.00

onsdag 8
söndag 12

18.30
11.00

onsdag 15
söndag 19

18.30
11.00

v. 31 Familjen Ay
v. 32 Mona & Ulrik Lundin
v. 33 Grupp 4
v. 34 Hannomaa & Holm
v. 35 Annika Nilsson

med nattvard, Anette Anders predikar,
Musik med Anette & Eric Anders, Kyrkkaffe

Ruth Hasselgren predikar, Kyrkkaffe

C-V Hasselgren predikar,
Kyrkkaffe

onsdag 22
fredag 24
lördag 25

17.00
18.30
18.00

Fika - öppen kyrka
med nattvard, gäst: Simon Ådahl
Upptakt för B arn & Ungdomsverksamheten

söndag 26
11.00
C-V Hasselgren predikar,
Kyrkkaffe

onsdag 30
söndag 2/9

17.00
18.30
11.00
18.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
med nattvard, C-V Hasselgren predikar, Kyrkkaffe
Owe Lindeskär och Per-Olov Ehrlin, Daniel Wiklund,
Gospel Five från Motala, Rut Ingeson, Karoline Wedlund med flera
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Det är underbart att komma till Pingstkyrkan under veckan på
vanliga vardagar – för det är aldrig tomt!
Våra internationella grupper möts på måndagar, tisdagar, torsdagar,
fredagar och lördagar…. Och många träffar kommer inte att ha en
sommarpaus. Därför tycker vi att det skulle vara kul att lära känna dem bättre!!
Här kommer intervjuer med eritreanska/etiopiska gruppen, spanska gruppen,
persisktalande gruppen och arabisktalande gruppen.

P ERSISKTALANDE G RUPPEN &
A RAB ISKTAL ANDE G RUPPEN
1.Vad kallar ni era träffar och när träffas ni och till
vad? (gudstjänst, bön, musik, fester....)
1. Bibelundervisning för persisktalande. På
måndagarna brukar vi träffas i Grändsalen för en
god fika och efteråt är det bibelundervisning,
samtal och bön.
2. Bibelundervisning för arabisktalande. Den kallar vi
för” Al Massira gruppen”, då syftet är att
presenteraa Jesus för muslimer genom en vandring
genom Bibeln, från profeterna till den utlovade
Messias.
2. Hur många är ni, från hur många länder kommer ni
och vilka språk talar ni?
1. På mötet på persiska samlar vi ibland 20 personer
från Afghanistan och Iran, och då talar vi både
svenska och farsi.
2. På mötet på arabiska är vi mellan 15–20 personer
från Syrien, Libanon och Irak. Det kommer både
muslimer, kristna katoliker och ortodoxa kristna. Vi
talar både svenska och arabiska.

Persisktalande grupp

3. Vet ni om det finns många från era länder i
Eskilstuna, och hur skulle vi bättre kunna nå dem med
evangeliet om Jesus Kristus? I Eskilstuna finns flera
tusen arabisktalande människor. Om vi vill nå dem så
måste vi se längre framåt, utveckla strategier och
skapa utrymme för dem så att de, utan att förlora sin
Al Massira grupp
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egen identitet, hittar en plats
i vår kyrka. Vi måste ha en
bättre kulturförståelse om
vilka är de och hur de
tänker. Först då kan vi kan
nå fram till deras hjärta med
evangeliet.
Persisktalande grupp grillar på innergården

1.

4. Vad betyder det för er att kunna träffas i era egna språkgrupper? Det betyder
förstärkta relationer med varandra, tröst och omsorg, att vi kan be för varandra samt
att vi kan fördjupa det kristna livet.
Al Massira grupp

5. Hur känner ni att vi kan växa
tillsammans som församling? Det måste
finnas en gemenskap som inkluderar, men
också fler volontärer som ger av sin tid
och som är speciellt inriktade på att möta
och att hjälpa de nya människor som
kommer till kyrkan. Det är viktigt att de ser
församlingen som en enhet, som ett ”bönehus för alla folk”, och att de förstår och
arbetar med integrationsfrågor och att de kan integrera dem i vår församling. Vi
måste lära oss hur vi kan bemöta människor på ett kärleksfullt sätt utan fördomar och
rädsla.
Francois Abellan

S PANSKA G RUPPEN
Fråga 1: Vi träffas för att prisa Gud med lovsånger och bön och vi delar Guds ord.
Ibland efter en gudstjänst kan vi ha lite fest när någon fyller år.
Fråga 2: Vi är 16 i våra grupp från 6 olika länder med 3 olika språk, och alla utom en
pratar spanska.
Fråga 3: Ja, det finns många från våra länder i Eskilstuna. Man kan samtala med
människor om vad Gud och Jesus
har gjort för alla, och bjuda dem till
kyrkan.
Fråga 4: Det betyder mycket att vi
talar samma språk, så vi sjunger, ber,
och lyssnar till Guds ord på vårt
språk.
Fråga 5: Vi kan växa tillsammans
som församling om vi medverkar i
aktiviteter och hjälper till inom
kyrkan.
Ana Alicia Granados Munoz

E RITREANSKA / E TIOPISKA G RU PPEN
1.Vad kallar ni era träffar och när träffas ni och till vad? (gudstjänst,
bön, musik, fester…) Vi kallar oss eritreansk / etiopiska gruppen i
Pingstkyrkan i Eskilstuna. Vi har bönemöte på torsdagar och gudstjänst på lördagar.
2. Hur många är ni, från hur många länder kommer ni och vilka språk talar ni? Vi är
över 50 stycken, om vi inte räknar med barnen, Vi kommer från Eritrea och Etiopien.
95% är tigrinjatalande och 5% är amarinjatalande.
3. Finns det många från era länder i Eskilstuna, och hur skulle vi bättre kunna nå
dem med evangeliet om Jesus Kristus? Vi vet inte riktigt hur många eritreaner och
etiopier som bor i Eskilstuna, men vi känner mellan 1000 - 1500 eritreaner. Vi kan bli
bättre, genom att fokusera på att unga, vuxna och gamla, som finns i kyrkan, ber och
längtar efter den Helige Andes eld och kraft. Då kan vi planera tillsammans, hur vi
når Eskilstunas folk och gå ut och predika på olika sätt. Vi måste tro att Gud, genom
den Helige Ande, kan använda unga och gamla ännu mer för att nå människor med
evangeliet. Vi har ansvar att ta mer tid att lära dem och be tillsammans med dem, för
att de ska fyllas med en vishetens och uppenbarelsens ande, Efesierbrevet 1:17. Om
vi låter de unga och äldre få predika och sjunga till Guds ära, då är det lätt att nå
andra människor. Då blir det lättare att sprida namnet Jesus här i vår stad.
4. Vad betyder det för er att kunna träffas i era egna språkgrupper? Det är lätt att
förstå varandra, när vi samlas, ber och lär oss mer från Guds ord tillsammans. Vårt
mål är att nå tigrinja- och amarinjatalande och andra människor med evangeliet
genom den Helige Andes kraft.
5. Hur känner ni att vi kan växa tillsammans som församling? Vi är en kropp i Kristus
Jesus, även om vi kommer från olika länder och vi är olika generationer i kyrkan. Vi
skulle önska att fler yngre är involverade att gestalta och bidra i söndagsgudstjänsterna. Vi vill se många av våra unga människor i församlingen bli gudsmän
och gudskvinnor i den nya generationen. Vi längtar efter att det finns mer utrymme
för den Helige Ande, att lyssna in vad Gud vill göra och vara frimodig i att utöva
Andegåvorna i gudstjänsterna. Vi tror att det ligger en kraft i detta som frisätter båda
äldre och yngre att våga
vara Guds ambassadörer
här i Eskilstuna. Vi kommer
att uppleva hur
församlingen växer
snabbare genom att alla når
ut i den Helige Andes kraft!
Bereket Abraha
Evangelisation i Eskilstuna
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Missionsnytt
I april åkte Allan Ekstedt och Patrick Ölund,
tillsammans med en grupp på fem personer från
Pingstkyrkan i Odensbacken, till Kina. Syftet med resan
var att möta svenska missionärer på två olika platser.
Patrick ger följande rapport, och av säkerhetsskäl nämns
inte alla missionärer vid namn.
Kina har under nästan hundra år legat högt i prioritet för
svensk pingstmission. Under en tid fanns 120 svenska
missionärer samtidigt i Kina. Idag är siffran mycket lägre,
även om behovet av utländska missionärer fortfarande är stort.
Den första anhalten på vår resa gick till Qinghaiprovinsen, som gränsar till Tibet. Där
arbetar två av våra missionärer bland det tibetanska folket Kham. De tibetanska folken
delas in i Centraltibetaner, Amdo och Kham. (Mindre än en procent av dessa folk
bekänner sig som Jesu efterföljare!)
Missionärerna har tagit fram en bok, med 120 berättelser från
Gamla och Nya Testamentet, som leder fram till Jesus. Boken är
på tre språk: tibetanska, kinesiska och engelska. De tibetanska
folken använder samma skriftspråk men talar olika dialekter.
Boken har även talats in på centraltibetanska, amdo, kham,
kinesiska och engelska. På så sätt kan man ladda upp boken på
sd-kort, och dela ut dessa till de olika tibetanska och kinesiska
folken.
De tibetanska folken tillhör den buddism som kallas tibetansk
buddism eller tantrism. Vi hade möjlighet att besöka staden
Labrang, som ligger i Gansuprovinsen ungefär fyra timmars resväg från Qinghai. I
denna stad bor det ungefär 2000 tibetanska munkar. I över trehundra år har man bett
till olika avgudar på denna plats.
På bilden ser ni hur en kvinna ber. Hon tar tre steg, ställer
sig på knä, lägger sig raklång framåt och sedan ställer hon
sig upp. Detta gör hon runt hela tempelområdet, som är
flera kilometer långt.
Vi hörde talas om en kinesisk man, som hade flyttat till
denna stad för att be. Han ville be tillräckligt mycket, för att
kunna tjäna in god karma för både sig själv och för sin familj.
När man ser alla dessa människor, gamla och unga, rika och
fattiga, som gör allt för att försöka tjäna in poäng för sin
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karma, blir man uppfylld av
olika känslor. Först blir man
tacksam till Gud, för att Han
har gjort det möjligt att av
nåd, ta emot den frälsning
som bara Jesus kan ge.
Sedan blir man uppfylld av
kärlek till dessa människor,
som är så bundna av denna
religion, och inte känner till
att Jesus älskar dem och vill ge dem frihet. Vill du be för dessa folk? Idag ser vi flera
tibetaner som kommer till tro på Jesus. Det finns fortfarande 99% som ännu inte hört
vem Jesus är, och att Han betalt priset för deras karma.
Nästa anhalt var Kunming i Yunnanprovinsen. Där besökte vi Stefan och Sofie Ritzell
från Göteborg. Sofie arbetar som studievägledare på TCG Nordica genom
Hyllieparks folkhögskola. De erbjuder en 1-årig kinakurs med tre spår: kultur, språk
eller diakoni. Där läser idag ungefär 6 skandinaver. Stefan har arbetat som
missionssekreterare i Smyrnakyrkan i Göteborg.
Vi besökte även Josefina Hilding, på det universitet där hon studerar kinesiska. På
universitet finns många av de kinesiska minoritetsfolken representerade. Officiellt
finns det 56 olika minoritetsfolk i Kina, men enligt Paul Hattaway (missionär och
teolog) finns det 495, av vilka endast 90 är nådda av evangelium.
Denna resa har gjort många olika intryck på oss. Vi har insett att även om Kina haft
den största väckelse som skett i modern tid, där över 100 miljoner kineser har kommit
till tro, finns det fortfarande många människor, som ännu aldrig hört vem Jesus är. Vi
har också insett att ett land, som i pingströrelsen en gång var ett mycket prioriterat
missionsland, idag inte har kvar många missionärer.
Patrick Ölund

FOTBOLLSLÄGER
I ESKILSTUNA

DATUM 12-15 augusti 2018
PLATS Boende i Pingstkyrkan
ÅLDER Barn födda 06-08
ANMÄLAN www.sportforlife.se/lager
SISTA ANMÄLAN 5 augusti 2018
PRIS 1395 kr
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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

Besök gärna www.pingsteskilstuna.se

facebook och vår hemsida!

Facebook - Pingstkyrkan Eskilstuna
Youtube - Pingstkyrkan Eskilstuna

Du kan ge din kollekt till

Pingstkyrkan Eskilstuna

titta på gudstjänster via youtube,

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.

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

