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Höstterminen har startat. Många återvänder till vad de känner till medan
andra påbörjar någonting nytt. Bakom
oss ligger den varmaste sommaren i
mannaminne. Skogsbränderna har
överskuggat mycket annat och kanske
kommer vi minnas dem så länge vi lever.
Framför oss ligger en höst med bl.a. val
till riksdag, landsting och kommun. Det
blåser kalla, hårda vindar och ovissheten
om valutgången och mångas framtid är
stor. Den bedjande, älskande och
vittnande församlingen behövs i vår
stad och vår värld. Både för enskilda
individers skull och för samhällets. Motsatsen behövs knappast, eftersom det
bara vore död religion. Och död religion
hjälper ingen men binder många. Bön,
kärlek och vittnesbörd däremot befriar,
sprider hopp och föder liv. Vilken typ av
församling vill du stå för?
Vid sidan om gudstjänsterna behöver vår
församling de små gemenskaperna.
Enligt Apg. 2:46 möttes man i den
första församlingen både i templet och
i hemmen, dvs. både i stora och små
grupper. Några grundförutsättningar för
det senare är villiga hjärtan, initiativ att
samla andra och öppna hem. Här behövs
de som går före. Hör av dig om du är en
av dem!
Små grupper och gemenskaper finns
dock även i kyrkans lokaler och i detta
månadsblad vill vi bl.a. göra er

uppmärksamma på Alphakursen och
Celebrate Recovery. När du vänder
blad hittar du mer info. Välkommen att
prova på Alpha tisdagen 2 oktober
och Celebrate Recovery vilken
måndag som helst. Alphakursen
riktar sig till den som ännu inte
”hävdar en tro” men gärna vill
stöta och blöta frågor om Jesus och
den kristna tron. Dit kan du bjuda in
vem som helst i din omgivning som vill
veta mer. Och Celebrate Recovery är
platsen varje måndag för
alla som brottas med sår,
ovanor och beroenden. Finns det
någon som inte gör det? Eller som
skulle må dåligt av lite mer frihet,
helhet och glädje? Ta gärna reda på
mer här i månadsbladet eller genom
att kontakta oss!
Och till sist något om
de stora mötena som
torde bli riktiga fester.
Fredagen 7 september
välkomnar ungdomarna Malin och
Gabriel Hagenfors på Alive. Hela
församlingen får chansen att göra
detsamma söndagen 9 september, då
vi även avskiljer Malin till pastor med
ansvar för ungdomar. Och bara en
vecka senare har vi Världens
Festgudstjänst, då vi hoppas att
församlingen ska sprudla av färger,
flaggor, nationaldräkter, sånger och
maträtter från Eskilstuna och jordens
alla hörn.
Carl-Vilhelm Hasselgren

NU STARTAR VI IGEN!!!
Sommarlovet är slut, skolan har börjat och vi börjar
(kanske) hitta in i våra olika vardagsvanor igen.
Jag hoppas att vi alla på olika sätt under sommarveckorna har fått möjlighet att
koppla av och hämta nya krafter, som vi kan bära med oss in i höstens olika
utmaningar. Med skolstarten börjar också våra olika verksamheter för barn och
ungdomar här i kyrkan
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DU BEHÖVS!!!

Vår söndagsskola saknar ledare!! Vill du vara med och dela Jesus med en
grupp härliga barn? Vi behöver dig som:
- Vill undervisa (vi har ett bra och enkelt material)
- Vill leka och pyssla
- Vill ta emot och hälsa barn och föräldrar välkomna
- Vill vara en trygg extra vuxen i gruppen. Sitta med i samlingen, hjälpa till när
någon behöver ex. gå på toaletten, hitta sina föräldrar, skapa lugn och ro
Du får jobba tillsammans med andra ledare och engagera dig på det sätt som du
känner att du klarar av. OBS! Även fredagsgrupperna behöver hjälp – om det skulle passa dig bättre?
Har du frågor kring våra olika aktiviteter eller kan du vara med och hjälpa till, kontakta
Annika Nilsson på 0768-900202 eller annika.nilsson@pingsteskilstuna.se

Kurser i församlingen
Alpha – en grundkurs i kristen tro
Livet är värt att utforska, det går ju inte i repris. Du kanske
funderar på meningen med livet. Finns det mer att
upptäcka? Existerar Gud? Du har frågor till honom ifall han finns?

….

Då är vår Alphakurs perfekt för dig! Alphakursen – grundkursen i kristen tro är det perfekta forumet för att fråga, ifrågasätta och samtala om livet, Gud och
den kristna tron.
Alphakursen startar tisdagen den 2 oktober och pågår under tio
tisdagskvällar kl 18:30-20:30, med sista kurstillfället tisdagen den 11/12. Vi
träffas också en fredagkväll och en hel lördag, den 16-17/11. Vi håller
Alphakursen i Pingstkyrkan på Smedjegatan 23 i Eskilstuna.
Alphakväll
Varje kväll inleds med att vi äter en enkel men god middag tillsammans.
Sedan får vi lyssna på ett föredrag som handlar om kvällens tema. Efter
föredraget delas vi in i mindre samtalsgrupper och diskuterar kvällens tema i
en varm, öppen och tillåtande atmosfär. Det finns inga felaktiga frågor eller
funderingar. Exempel på teman de olika veckorna är: Vem är Jesus? Varför
tillåter Gud ondska? Varför var Jesus tvungen att dö? Hur och varför ska jag
be? Hur leder Gud oss? Vem är den Helige Ande?
Behöver jag ha några förkunskaper?
Absolut inte. Alphakursen är öppen för alla, oavsett bakgrund, tro och
förkunskap. Alla är precis lika välkomna!
Vad kostar det?
Alpha kursen kostar 300 kr. Detta inkluderar alla middagar samt kursmaterial.
Vill du veta mer eller anmäla dig?
Du är varmt välkommen att höra av dig ifall du har frågor eller om du vill
anmäla dig direkt till marita.takala@pingsteskilstuna.se eller
www.pingsteskilstuna.se
Första kvällen 2/10 är en ”prova-på-kväll.” Du kan komma och vara med en
kväll och bestämma dig efter den ifall du är osäker. Ta gärna med en vän och
kom och prova på!
Marita Takala (ledare för Alphakursen i Pingstkyrkan Eskilstuna)

Celebrate Recovery –
att övervinna
Celebrate Recovery är ett program för
alla som brottas med sår, ovanor och
beroenden (“hurts, hang-ups & habits”).
Det kombinerar 12-stegsprogrammet
med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan.
Celebrate Recovery:
1. Celebrate Recovery är baserat på Guds Ord, Bibeln.
2. Celebrate Recovery ser framåt (i stället för att älta det förflutna).
3. Celebrate Recovery betonar personligt ansvar.
4. Celebrate Recovery betonar andlig överlåtelse till Jesus Kristus.
5. Celebrate Recovery tillämpar den bibliska sanningen att vi behöver
varandra för att växa andligt och känslomässigt.
6. Celebrate Recovery vänder sig till alla slags (dåliga) vanor, sår och
hangups.
En typisk kväll med Celebrate Recovery
Deltagarna möts varje vecka på måndagar från kl. 18.30 till öppet möte med
undervisning/vittnesbörd, följt av smågrupper för samtal.
ALLA ÄR VÄLKOMNA – ingen anmälan krävs, man kan komma vilken måndag
som helst!
Klockan 18.30: Kvällen startar med fika för dem som önskar det. Detta är ett bra
tillfälle att träffa människor och knyta kontakter.
Klockan 19.00: Nästa del av kvällen är det STORSAMLING. Den startar med
välkomstord och sång. Därefter är det vittnesbörd eller undervisning kring
något av de 12 stegen. Storsamlingen avslutas med Sinnesrobönen och en
sång.
Klockan 20.00: Nu går man till ÖPPNA DELNINGSGRUPPER. Män och kvinnor
är i olika grupper. Det är en trygg plats där man (om man vill) delar
erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Gruppen leds av någon med
erfarenhet från sådana grupper.
Det görs inte några försök att ge råd eller ”fixa” andra i dessa grupper. Man är
bara där för att dela, lyssna och lära av varandra.
Ruth Hasselgren
(samordnare Celebrate Recovery i Pingstkyrkan Eskilstuna)
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v.35 Annika Nilsson
v.36 Carina & Fredrik Forsén
v.37 Maggan & Classe Gustafsson
v. 38 Michael Stenlund
v. 39 Familjen Ay

onsdag 29/8 17.00
18.30
söndag 2
11.00
18.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
med nattvard, C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe
med Owe Lindeskär
MUSIK: Per-Olov Ehrlin, Daniel

Wiklund, Gospel Five från Motala,
Anneli & Jan Sternegård, Rut
Ingeson, Karoline Wedlund

onsdag 5
torsdag 6
söndag 9

onsdag 12

söndag 16

17.00
18.30
14.00
11.00

Fika - öppen kyrka

17.00
18.30

Fika - öppen kyrka

RPG Träff - ”Resa i ord och ton” med Håkan Isacsson
Malin Hagenfors
predikar, kyrkkaffe – lätt lunch
∼13.00 Församlingsmöte

11.00

nattvard

– med Daniel Alm (föreståndare Pingst-Ffs),

C-V Hasselgren predikar,
Världens knytkalas – var med och bidrag!!
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onsdag 19
lördag 22

17.00
19.00
14.00

söndag 23

11.00
18.00

onsdag 26

17.00
18.30
11.00

söndag 30

Fika - öppen kyrka

med Berit Simonsson
C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe
Allsån gscafé

Fika - öppen kyrka
C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe

måndag - fredag 9.00-11.00 & 13.00-15.00

Efter 6 års secondhandförsäljning av
främst kläder i Citybutiken på
Smedjegatan kommer vi nu att
koncentrera all vår secondhand
verksamhet till stora butiken på
Mått Johanssons väg. Det innebär att fredagen den 14 september är sista
försäljningsdagen och därefter ska butiken monteras ner och flyttas ut till
stora butiken.
Efter initiativ av Allan Ekstedt och ett intensivt planeringsarbete öppnade
Citybutiken den 1 okt 2012. Butiksföreståndare har varit Rosa Dilts och de
senaste åren Helena Kilic. Ett stort TACK till dem och till alla övriga som
på olika sätt arbetat för en fantastisk citybutik. Nu arbetar vi vidare
och framåt för vår gemensamma secondhandverksamhet på
Mått Johanssons väg.
Willy Forsman

1

Missionsnytt
Ukraina 7-15 juli
Vi blev inbjudna genom Rauli Lehtonen att
komma och undervisa på Pingstsamfundets
missions-skola i Kiev, Ukraina. Det beslutades att Allan
Ekstedt och jag skulle åka dit. KBI (Kiev Bibelinstitut) äger fina lokaler där de har
plats för 80 studenter. Där har institutet sina kontor men Pingstsamfundet får
också plats där. De inkvarterade oss där i ett lärarrum. På samma våning bodde
missionsskolans studenter.
Vi åkte direkt vidare för att besöka Malynfest, ett tältläger för ungdomar (även
om det mer liknade Nyhem med människor från alla åldrar). Detta år var det
ungefär 3,000 som tältade i skogen där man bodde, uppdelat på regioner och
församlingstillhörighet. Där mötte vi Yuriy Kulakevych som är ansvarig för
denna konferens och har varit i Sverige många gånger. Det skulle vara önskvärt
ifall några svenska ungdomspastorer kunde åka dit några dagar nästa år. På
söndagen var vi inbjudna att predika i Anton Kuksas församling i Kiev. Anton
Kuksa är ansvarig för missionsskolans. Vi hade ett bra möte där Allan, Irina och
Patrick delade på predikan.
Måndag - onsdag (8.30 - 16.00) undervisade vi
på missionsskolan. Allan utgick ifrån
Apostlagärningarna 1:8 med att tala om den
Helige Ande i mission. Patrick utgick ifrån
Matteusevangelium 28:18-20 med att tala om
Jesu befallning att göra lärjungar av alla folk.
Det var 21 studenter från Ukraina, Lugansk,
Krim, Ryssland, Vitryssland och Kyrgyzstan. De
var här för att under tre månader studera
mission. På helgerna åker man ut till olika
församlingar och predikar och vittnar. De
lyssnade på vår undervisning och ställde
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många bra frågor. Flera av dem känner en
kallelse till Asien och Europa (Kina, Japan
och Kroatien). Vi fick en hjärtlig kontakt
med dem då vi inte bara var med dem på
undervisningen utan de även inbjöd oss
att spela fotboll med dem. På
lördagskvällen, dagen innan vi skulle åka
hem, bjöd de med oss att åka in till torget
Maidan för att lyssna på sångare. De
berättade om den frihet som Ukraina har,
som för tillfället ger dem en underbar
möjlighet att predika evangelium på gator
och torg.

Vi mötte även Irina Khodenko (Patricks medarbetare i Kina) och vi hade blivit
inbjudna att komma och möta Irinas utsändande församling (Brödhuset) i Krivoi
Rog i södra Ukraina. Därför satte vi oss på natttåget på torsdag i Kiev och kom
fram tidigt nästa morgon till Krivoi
Rog, där pastorn Oleg Ivanov mötte
oss. Man berättade att de startar en
missionsskola i sin församlingsunion i
september. De skulle gärna vilja ha
samarbete med oss då vi skulle kunna
komma med erfarenhet då det gäller
mission. På kvällen predikade vi i en
av deras församlingar. Det var fullt
med folk fast detta inte var ett
planerat möte. Efteråt inbjöds det till
förbön för de som ville ut i mission
och vi bad säkert för 50 personer. Vi
hann inte be för alla eftersom vi hade
ett tåg till Kiev att passa.
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På söndagsmorgonen åkte vi till en by utanför Kiev för att predika i Serhei
Maneljuks, KBI:s rektors, församling. Efteråt åkte vi hem till Serhei för att äta
lunch. Serhei kommer från fyra generationer pingstvänner. Han berättade hur
mycket IBRA radios sändningar hade hjälpt dem under sovjettiden.
På söndagskvällen åkte vi tillbaka till Sverige nöjda och belåtna.
Reflektioner: Det var mycket
inspirerande att åka och undervisa
tillsammans. Vi skulle gärna åka tillbaka
nästa år till denna missionsskola eftersom
vi ser potential i dessa unga människor
att göra något stort när de kommer ut i
mission. Vi ser att mission är något som
prioriteras högt i den evangeliska kyrkan
i Ukraina idag. Det skulle vara roligt att
vara delaktig i vad Gud gör där.
Patrick Ölund

Torshälla Filadelfia
tisdagar 19.00
torsdagar 19.00
lördagar 10.00
söndagar 11.00

Bönekväll 4/9, 11/9, 18/9, 25/9
6/9 LP-möte,
27/9 Cafémöte
1/9 Bönesamling
9/9 Gudstjänst med Lepramissionen Allan Ekstedt, sång Karolin Wedlund
16/9 Gudstjänst med Stig Esegren
30/9 Gudstjänst vittnesbörd & nattvard

10-14 okt HÖSTKAMPANJ med Lasse Andersson från Nävekvarn
Onsd. – Fred. 19.00
Lörd. 18.00 Sång- och musikmöte med medverkan av Sångarbröderna
Sönd. 11.00 Avslutningsgudstjänst
Riktargatan 35 64433 Torshälla Tel. 016-35 53 77 Pg. 3 18 09-7
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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

