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I skrivande stund är det blåsigt och svalt i 
Eskilstuna och en del dras med 
förkylningar. Det är väl bara att konstatera 
att hösten har kommit… men absolut inte 
enbart med mörker, kyla och ohälsa, för i 
slutet av oktober ber och hoppas vi på 
en Höstglöd, som ska andas in ljus, 
värme och hälsa i våra hjärtan, våra 
församlingar och vår stad. Höstglöd är 
namnet på den konferens som  
tog initiativ till för ett år sedan, där flera 
andra församlingar är med och som vi nu 
hakar på helt och hållet. Med ”vi” hoppas 
jag förstås på hela församlingen 
TILLSAMMANS med alla ålders- och 
språkgrupper. Därför kommer vi inte ha 
något eget ungdomsmöte på Alive eller 
egen 
helgen den 26-28 oktober utan vi vill 
uppmuntra alla att ta sig till Nygatan 25, 
där man hittar Elimkyrkan. Vi gör detta för 
att vi tror att Pingstkyrkan är delaktig i ett 
större uppdrag utanför de egna väggarna 
och är del av en större gemenskap som 
kallas Guds rike. 
Jesus sa: Jag ber att de alla ska vara ett, 
och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i 
mig och jag i dig. Då ska 
världen tro att du har sänt 

 Där har vi det 
igen: det stora uppdraget 
att göra Jesus känd och 
älskad i vår stad och vikten 
av att vara TILLSAMMANS i 
enhet. Låt oss förbereda 
Höstglöd både med 
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glödande böner och planering, som 
möjliggör mötet med troende från 
många kyrkor! Du hittar mer info om 
konferensen i detta programblad och i 
våra gudstjänster i oktober. 
Redan den 2 oktober startar 
Alphakursen hos oss (och två veckor 
senare i Pingstkyrkan i Ärla). 
Organisationen Alpha Sverige skriver 
så här: Alla har frågor. Vi tycker att alla 
ska ha möjligheten att utforska den 
kristna tron, ställa frågor och dela sina 
egna perspektiv. Var i Sverige de än 
bor. Nu finns chansen i Eskilstuna, dvs. 
för alla som du och jag bjuder in. Vill 
du vara med och ge vänner och 
grannar en chans att dryfta sina frågor 
om livet? Bjud in! Mer info finns i 
månadsbladet och flyers finns på 
kyrktorget. 
Till sist vill jag uppmuntra alla att 
be för församlingen, för staden och 
för landet (som behöver en bra och 
stabil regering!). Gör gärna onsdagar 
till en speciell bönedag för detta! För 
den som kan, erbjuder vi samlingar till 
bön TILLSAMMANS kl. 12.00 och 18.30 
varje onsdag men även torsdagar och 
fredagar kl. 18.30.   

Carl-Vilhelm Hasselgren 



 

 

Vi vill nu helt kort berätta att vår tonårsbibelskola (TBS) har startat. 
Jag och Esther, vår teamare, är de ledare som håller ihop det hela och vi har nu 
träffats tre gånger. Alla ungdomar i församlingen, som nu går i årskurs 8, har 
blivit inbjudna och 6 ungdomar är nu med i gruppen. Skulle någon vilja hoppa 
på, så är det absolut inte försent. Du är varmt välkommen att vara med! Vi ser 
TBS:n som något av en kurs i det mesta som rör vår kristna tro. Vi kommer 
därför att under året prata om en massa olika spännande ämnen. Allt ifrån 
”Skapelsen” och ”Treenigheten” till ”Vem är jag?” och ”Vad säger bibeln om 
alkohol?”. Under våra första träffar har vi till exempel snackat om ”Bibeln”, då all 
undervisning under året tar sitt avstamp där, och om ”Gud och hans 
egenskaper”. 
Då vi planerar att göra en avslutande TBS-resa vid läsårets slut, kommer vi att 
under året göra lite olika saker för att samla in pengar till detta. Vi kommer till 
exempel vid ett par tillfällen att sälja fika/mat i samband med söndagens 
gudstjänst och kanske sälja julgodis när det blir aktuellt osv.  
Jag och Esther ser fram emot det här året, och vi är jättenöjda med den start vi 
haft tillsammans med våra fina TBS:are.                      Malin Hagenfors  

Highlight är till för dig som går i årskurs 5–7. Vi träffas fredagar 18–19.45. Till 
stor del påminner det om en ungdomsgård med pyssel, biljard, bakning, 
pingis, spel, tävlingar och annat. Ibland är vi i gympahallen, åker på utflykt 
eller hittar på nån annan aktivitet. Vi bjuder på nånting att fika och ibland är 
kiosken öppen. Vi 
avslutar alltid med en 
samling. Efter en kväll på 
Highlight ska man känna 
sig sedd, älskad och ha 
utvecklats till att se och 
älska andra. Källan till 
kärleken är Gud.        
…     Andreas Nilsson 

HiGHLiGHT
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Nu har Malin redan jobbat 1 månad hos 
oss som pastor med ansvar för unga 
och hon och Gabriel har landat som 
Eskilstunabor! Här får ni veta lite mer 
om dem! 
Var kommer ni ifrån? 
Innan vi flyttade till Eskilstuna bodde vi i 
Kumla. Gabriel kommer därifrån men 
jag, Malin, är född i Vingåker men kom 

till Kumla som 10-
åring med familjen. 
Så det känns kul att 

vara hemma i 
Sörmland.  

Vad upplever ni är er 
kallelse från Gud? 
Vi har under en lång tid 
upplevt en kallelse att 
bygga Guds rike 
genom att bygga 
hans församling. Där 
har den unga 

generationen en 
speciell plats i våra 

hjärtan, då vi tror att Gud vill använda 
dem på ett speciellt sätt. Vi vill forma, 
leda och rusta en ung generation både 
lokalt och nationellt.  
Vem tog det första steget i er relation 
och när gifte ni er? 
Gabriel var den som tog initiativet till att 
vi skulle börja umgås som mer än bara 
kollegor. Vid den tiden jobbade jag i 
Pingstkyrkan och Gabriel i 
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Equmeniakyrkan i Kumla. Jag var 
tveksam till en början, men blev 
snabbt överbevisad. Vi blev ett par 
sommaren 2015 och gifte oss i 
oktober 2017, så snart ska vi fira vår 
allra första bröllopsdag!  
Malin, kan du beskriva lite - vem är 
du?  
Jag är 29 år fyllda, gift med världens 
bästa man sedan snart 
1 år, och har arbetat i 
församling som 
ungdomspastor 
sedan 2013.  Jag 
skulle beskriva mig 
själv  som driven, 
glad, positiv och 
rolig. Jag tycker 
om att få saker och 
ting att hända, och 
jag tycker om att ha 
roligt. Jag tycker om 
att umgås med människor, titta på 
intressanta dokumentärer, äta godis 
och att läsa.   
Hur kom det sig att du valde att 
flytta till Eskilstuna?  
Vi har tillsammans under en tid tänkt 
och känt att vår tid i Kumla närmar sig 
sitt slut. Vi har därför bett och 
funderat på vart Gud ville sända oss 
härnäst. Vår bön har alltid varit “Sänd 
oss till den plats där vi med våra 
gåvor och personligheter verkligen 
kan få vara till välsignelse”! När 
frågan från Eskilstuna kom, var det 
något som gjorde att vi inte släppte 
den. Ju mer samtal vi hade, desto 
mer kände vi båda två att vår bön 
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stämde in på Eskilstuna. Det här var 
nog den plats där vi kunde få bli till 
välsignelse och vara med och bygga 
Guds rike.  
Hur vill du arbeta med 
ungdomarna? Vad älskar du mest i 
ditt arbete? 
Jag vill göra allt jag kan för att rusta, 
hjälpa och leda ungdomarna till att 

bli det bästa de 
kan bli. Jag tror 
att när det 
handlar om att 
bli en Jesu 
lärjunge, så 

betyder det inte att 
alla ska bli exakt 
likadana, utan att alla 
ska bli den bästa 

versionen av just sig 
själva. Jag brinner 
för att hjälpa unga 
människor att hitta 
sina gåvor, förstå 
att Gud vill 
använda just 
dem, se hur de i 

sin tur börjar träna 
och leda andra, och att se 

ungdomar växa in i och bli en 
naturlig del av den stora 
församlingen. Detta beskriver både 
hur jag vill jobba med ungdomarna 
och vad jag älskar mest med mitt 
arbete.  
Om du får drömma, hur ser ditt liv 
ut om fem år? 
Om 5 år står jag och Gabriel kvar i 
tjänst för Gud och bygger hans rike. 
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Jag önskar och ber att vi då ska ha fått 
se en del uppfyllt, av det som vi 
arbetar för idag. Att fler unga ska ha 
fått möta och lärt känna Jesus, att vi 
ska ha vuxit i vårt ledarskap, att vi ska 
älska Jesus mer än vad vi gör idag, 
och att vårt liv ska få vara till ännu mer 
välsignelse.  
Gabriel - Vem är du? 
Jag är 30 år och har 
precis avslutat mina 
lärarstudier på Örebro 
Universitet. Jag älskar 
musik, församling och 
ungdomar och trivs som 
bäst när jag får vara 
med där dessa möts.  
Hur ser din 
arbetsvecka ut?  
Nu jobbar jag 50% på Internationella 
Engelska Skolan här i Eskilstuna som 
musiklärare för årskurs 6-9. Jag är på 
skolan ons-fre och resten av veckan 
använder jag till att planera lektioner, 
koppla av, finnas med i församlingen 
samt till att finnas med i olika 
nationella lovsångssammanhang. Och 
ledig måndag med min fru så klart!   
I vilka uppgifter trivs du bäst i 
församlingen? 
Jag tror på en lovsjungande 
gemenskap med Jesus i centrum. I 
församlingen 
vill jag ställa 
mig 
tillgänglig för 
att hjälpa till 
med sången 

Fortsättning på sidan 8 
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tisdag 2    18.00 Alphaku rsen –  start !   
onsdag 3   17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
torsdag 4   18.30 Internationell  Bön  
söndag 7   11.00  med nattvard, Malin Hagenfors predikar,  
    Bibelutdelning för 10-åringarna, kyrkkaffe 

onsdag 10  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
söndag 14   11.00 Marcus Jonsson 

(Pingst kommunikationschef) predikar, 
kyrkkaffe – lätt lunch 

  ∼13.00 Församling smöte  

onsdag 17  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan – nattvard  
torsdag 18  14.00 RPG Träf f  -  ”Musikalen Vänner”  med Ann-Sofi Forslund 
lördag 20   9.00-13.00 Storstädning av kyrkan!
söndag 21  11.00 ”Hallå Livet!”

Annika Nilsson predikar, kyrkkaffe 
    

onsdag 24  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18:30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
fredag 26  19.00   – i Elimkyrkan – se program för konferensen på nästa sida! 
   22 – i Elimkyrkan med Malin Hagenfors
lördag 27   10.00  – i Elimkyrkan – obs! Barnmöte i Elimkyrkan: 13.00 & 19.00 
   13.00 Ungdomsaktivitet i Pingstkyrkan
söndag 28  11.00 & 16.00  – Rick Hayes predikar 
     – obs! Barnmöte i Elimkyrkan: kl. 11.00 & 16.00 

 
v.40 Mona & Ulrik Lundin  

v.41 Grupp 4 
v.42 Seija Honnomaa & Margit Holm 

v. 43 Annika Nilsson 
v. 44 Carina & Fredrik Forsén 

Bön varje onsdag 12.00 och torsdag & fredag kl. 18.30 



 

 

 

måndag - fredag   9.00-11.00 & 13.00-15.00 
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söndag 28  18.00 All sån gscafé  i Pingstkyrkan 
 

onsdag 31  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30 Kom &  fyl l  på  mit t  i  veckan
söndag 4/11  11.00 C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe 
   18.00 St i l la  G uds tjänst  –  med Håkan Persson 

Programmet 
26 oktober 

19.00 – Gudstjänst med Pär Alfredsson 

22.00 – Nattmöte med Malin Hagenfors 

27 oktober 
10.00 – Seminarium med Pär Alfredsson 

13.00 – Seminarium med Inga Pagréus 

13.00 – Ungdomsaktivitet i Pingst Eskilstuna 

16.00 – Markusmässa med kören Corazon 

19.00 – Gudstjänst med Marcus Olson 

22.00 – Nattmöte med Marcus Olson 

28 oktober 
11.00 – Gudstjänst med Rick Hayes 

16.00 – Avslutningsgudstjänst med Rick Hayes 

 

Pär Alfredsson 

Pär Alfredsson arbetar som chef för Equmeniakyrkans Nationella 

enhet. Pär är en karismatisk talare som tidigare arbetat som 

riksevangelist. 

Malin Hagenfors 
Malin Hagenfors arbetar som ungdomspastor i Pingstkyrkan. Malin 

är en efterfrågad talare på många kristna ungdomskonferenser 

runtom i Sverige. 

Inga Pagréus 
Inga Pagréus arbetar som diakon i St. Klara kyrka i Stockholm där 

hon arbetar med samhällets utsatta människor. 

Marcus Olson 
Marcus Olson arbetar som evangelist och gatupastor i 

Equmeniakyrkan med säte i Göteborg. Gatupastorn är en aktiv profil 

på Instagram. 

Rick Hayes 
Rick Hayes arbetar inom new wine-rörelsen och är en flitigt resande 

förkunnare med säte i Skottland. 

  

i Elimkyrkan 
Nygatan 25 
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och musiken, både bland ungdom och 
vuxna.  
 Om du får drömma, hur ser ditt liv 
ut om fem år?  

Jag drömmer 
om att fortsätta 
utveckla den 
musik jag bär 
inom mig. Jag 
ser gärna att 
jag fortsatt 

får skriva 
sånger som berör och drar 

med. Jag ser också mig själv här i 
Eskilstuna, med ena foten starkt 
förankrad i den kristna gemenskapen, 
och med den andra foten ute i 
samhället och på arbetsplatsen, med 
en fortsatt tydlig bön och längtan att 
vara ett ljus var jag än är.  

Fortsättning från sida 6 
Intervju med Hagenfors 
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Malin och Gabriel 
vilket är ert första 
intryck av 
Eskilstuna? a)staden 
b)församlingen 

a) Det är härligt att 
ha flyttat in i vad vi 
upplever som en storstad. Det är 
en stad med både liv och rörelse 
och lugn och ro.  

b) Vi trivs superbra i församlingen 
och är tacksamma till alla för ert 
varma bemötande. Vi upplever 
att det här är en församling där 
alla ryms.  

När man bjuder hem er; vad ska man 
inte laga?  
Det skulle väl vara anjovis och 
pulvermos men allt annat går bra ☺  
Vad gör ni när ni vill koppla av? 
Då spelar vi spel, tittar på en film eller 
en dokumentär och umgås med 
vänner. 



 

 

www.teamtraningsskolan.se 

Teamträningsskolan riktar sig till den som vill ha en kvalitativ utbildning 
och ledarträning för tjänst i Guds rike. På teamträningsskolan kombineras 
teoretiska studier med praktiska studier ute i församlingsmiljö där man får 
utvecklas som människa, utmanas i sin tro och utrustas med de verktyg man behöver 
för att tjäna Gud. De teoretiska studierna sker delvis på plats i församlingen med 
webblektioner och delvis på en kursvecka varje månad. Utöver undervisning består 
studierna bl.a. av litteraturstudier, praktiska uppgifter och 
rapporter. Studierna löper i tre spår över året: Teologi, Ledarskap 
och Personlig utveckling. Studierna har ett fokus på 
lärjungaträning där man under handledning får se och göra 
församlingsarbete från insidan. Detta kan röra alla församlingens 
områden men det ska matcha studentens intressen och gåvor 
med de möjligheter som finns i utbildningsförsamlingen. I 
läsåret 2018/19 har vi en ”TEAMARE” hos oss och det är 
ESTHER! 
 

Varför bestämde du dig för att “köra” team? 
Jag bestämde mig för att gå teamträningsskolan, för att jag 
var osäker på vad jag skulle göra efter gymnasiet. Framför 
allt kände jag att jag ville utvecklas i min tro, och ta nästa 
steg med Gud i mitt liv.  
 

Vad förväntar du dig att uppleva eller lära dig? 
Jag förväntar mig att växa i mitt ledarskap och främst i min 
tro. Jag tycker att det är viktigt att ungdomar har någon att 
se upp till, och någon som de kan lita på, och jag vill vara den 
personen. 
 

Hur ser en vecka ut när du är på skolan/när du är hemma? 
När vi är på skolveckorna så har vi mycket bibelundervisning och undervisning 
om ledarskap. När jag är här så är jag ledig på måndagar. Tisdag brukar bestå av 
planering inför Alive på fredag. Sen brukar jag och min handledare Malin ha ett 
handledarsamtal. På onsdagar brukar det vara möte med pastorsteamet. 
Torsdagar brukar börja med webblektion tillsammans med några andra som 
“teamar”. Veckan avslutas med Alive på fredagskvällen.  
 

Vad gör du när du vill koppla av? 
När jag kopplar av, tycker jag om att lyssna på musik och jag älskar att duscha 
länge.  
 

Vilken är din favoritmat - som man alltid kan bjuda dig på? 
Jag tycker om att äta nästan allt, men något som jag tycker om lite extra är sushi. 
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Det här vittnesbördet berättades av Manuel som arbetar 
som missionär i Thailand. Han har producerat en 
bibelberättelse bok som använder enkla ord för att beskriva 
bibliska berättelser (det är ofta svårt för en thailändare att 
förstå thaibibeln eftersom den översattes till det ”kungliga 
språket” som är ett så högt litterärt språk att många av de 
ord man använder inte förstås av den ”vanlige” 
thailändaren).  
 

Mannen i den gula boken 
Det var en prostituerad flicka som fick tag i denna ”gula bok” ……..       
som de kallar den på grund av bokomslaget. Hon tyckte så mycket om den att 

hon skickade hem den till sin 
buddistiska mamma i nordöstra 
Thailand (Isaan). Mamman började 
läsa den och tyckte också så mycket 
om den. En dag var hon ute med 
sin motorcykel och plötsligt så tog 
det stopp och hon flög över styret 
på motorcykeln. Det första som hon 
tänkte på när detta hände var att 
hon ropade till ”mannen i den gula 
boken” att hjälpa henne. När hon 
bad med dessa ord, kände hon hur 

någon tog tag i hennes kropp och la den mjukt ner på marken. Folket som stod 
på gatan trodde att hon avlidit, men hon ställde sig upp helt oskadd! ”Mannen i 
den gula boken” hade räddat henne. Idag så har både mamman och hennes 
dotter gett sina liv till Jesus och börjat följa Honom.  
 
Be för Thailand 
• Gud rör sig i nationerna. Utöver världen ser vi hur 
tusentals muslimer, kineser och hinduer vänder sig 
till Jesus. Det är faktiskt så att fler muslimer vänder 
sig till Jesus än någon gång tidigare i historien. 
Flera av de största församlingsplanteringsrörelserna 
sker i muslimska länder med svår förföljelse.              



 

 

Torshälla Filadelfia    
 

tisdagar  19.00  Bönesamling 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10 
torsdagar  19.00 4/10 LP-möte med Karl-Gustav Aho 
   25/10 Cafémöte med sång av Ingalill Forsén 
lördagar  10.00 6/10 Bönesamling 
söndagar  11.00 14/10 Gudstjänst med Lasse Andersson 
   28/10 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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I motsats till detta, väntar den buddistiska världen fortfarande på ett 
genombrott för det kristna budskapet. 

• Buddismen är en av de sista kvarvarande jättarna av världsreligionerna. Vi 
tror ju att när Guds folk börjar be, kommer ett genombrott.    

• Thailand är 95 % buddistiskt. Även om tusentals missionärer i nästan 200 år 
har arbetat hårt för att nå det thailändska folket är Thailand fortfarande till 
stor del onått. I själva verket är Thailand ett av de länder i Sydostasien som 
har flest missionärer men minst tillväxt av kristna.  

• Be gärna för Thailand och speciellt för Bangkok. Bangkok har 10 miljoner 
invånare men av dem kanske mindre än 1 % bekänner sig till Kristus.  

• Wilma Forsén från vår församling befinner sig just 
nu i en stad utanför Bangkok där hon hjälper till i en 
församling. Be att Gud ska beskydda henne. Be 
också att hon ska få bli använd av Gud där hon är 
just nu.  
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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 
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BARN  
Funny Friday – för åk 1-4 – uppehåll v. 44 
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight – för åk 5-7 – uppehåll v. 44 
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 7-uppåt  – uppehåll v. 44 
Fredag 18.00 - 23.00    
 
 

Tonårsbibelskolan för åk 8 – uppehåll v. 44

Torsdag 16.30 - 18.00    
 

Kontakt: alive.info@pingsteskilstuna.se 
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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 

  

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.

SSECONDECONDHHANDAND
PINGSTKYRKANS


