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NÄRMARE. Mose var förundrad över synen
han såg [brinnande törnbuske], och när han
gick närmare för att se efter vad det var,
hördes Herrens röst (Apg. 7:31). Närma er Gud,
så ska han närma sig er (Jak. 4:8). Slutsats: det
lönar sig att närma sig Gud. Att söka, be,
lyssna, tacka, ha relation…
Mina närmaste har gett sig av, mina vänner
har glömt mig (Job. 19:14). En skrämmande
tanke att de närmste försvinner bort, istället
för att komma närmare, när man drabbas av
en kris. En vackrare tanke är att dra närmare
varandra, finnas där; i familjen, i församlingen
och bland vännerna.
Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar
(Matt. 28:19). Kan Jesu befallning att ”gå ut”
uttryckas och omsättas så här: Gå närmare
dina medmänniskor? Minska avståndet? Älska
era fiender och gör gott mot dem som hatar er
(Luk. 6:27). Kan det göras på avstånd eller bara
genom att komma närmare våra
medmänniskor? Närmare.
Sånger som ”Närmare Gud till dig” (Ni vet, den
där som sägs ha spelats på Titanic när skeppet sjönk),
eller ”Närmare dig” från skivan ”Vi vill följa
dig” (Pingst 2017), får mitt hjärta att slå
snabbare. Att lära känna människor i
församlingen och att dela deras glädjeämnen
och sorger, får mig att känna mig mer
levande. Att vinna medmänniskors intresse
och förtroende, så att de börjar lyssna till
evangeliet, utlöser en explosion av glädje
inom mig. Närmare! Människan vill närmare!
Kanske är det därför som följande mening tog
tag i mig när jag såg den på en annan kyrkas
hemsida: Närmare Gud, närmare varandra
och närmare våra medmänniskor. Hur skulle
denna fras och denna längtan kunna omsättas
i vår församling, nu när vi går in i adventstid
och i ett nytt år? Jag tänker bl. a. så här:
❤ Närmare Gud. Genom bön, genom
lovsång och genom Ordet. Vecka 3 satsar vi

på en gemensam ”bibel- och bönevecka”
för alla som kan och vill närmare. Från
söndag till söndag, 13-20 januari,
välkomnar vi till bönesamlingar 1-3 gånger
per dag, och till en kedja av människor som
läser Bibeln från pärm till pärm i
halvtimmespass (måndag till fredag från
morgon till kväll). Närmare Gud.
❤ Närmare varandra. Genom att vara och
göra saker tillsammans, för andra och
varandra. Den 18 november fattade
församlingen ett gemensamt beslut att
påbörja en ombyggnation av lokalerna för
barn och ungdomar. I etapp ett handlar det
om Alive, dvs källarlokalen, och vi startar i
mellandagarna. Projektets hastighet och
framgång hänger mycket på gemensamt
givande till ”byggkassan”, som behöver ca
500 000 kr, och på gemensamt arbete av
proffs och frivilliga. Närmare varandra.
❤ Närmare våra medmänniskor. Att
bjuda hem grannar, att bjuda ut bekanta på
ett kafé, att bjuda den fattige och hemlöse
på macka och varm dryck och att bjuda in
alla dessa till församlingen. Att komma
närmare medmänniskor, så att de även
upptäcker ”julens ljus” inom dig och mig.
Bjud gärna in till Vinterfesten med
Ingemar Helmner 6-10 februari! Kom
tillsammans med nya och gamla vänner till
möten som presenterar Jesus!
… så ska Gud närma sig er (Jak. 4:8). Men
det var Gud som tog första steget! För ca
2018 år sedan kom Gud närmare
mänskligheten, när Jesus föddes och
förkunnade: Tiden är inne och Guds rike är
nära (Mark. 1:15). Petrus lade till: Löftet gäller
er och era barn och alla dem som är långt
borta, alla som Herren vår Gud kallar (Apg.
2:39). Närmare.
Carl-Vilhelm Hasselgren

Här kommer en liten rapport från Alive och info kring vad vi gör
på jullovet och vad som gäller gällande vår uppstart i januari.
Terminen har gått superfort men vi har hunnit med en hel del.
På höstlovet hade vi tex. en övernattning med massa roliga
aktiviteter här i kyrkan och helgen som var spenderade vi i Ärla
på deras ungdomskonferens GROW.
De kommande fredagarna fram till jul kommer vi vara på hemmaplan där vi inleder
våra kvällar med en aktivitet kl 18 för att sedan ha ungdomsmöte vid 20.
! Alives terminsavslutning blir fredag 14/12 med en fantastisk julfest.
! Lucia: Traditionsenligt kommer vi såklart lussa på Assa på Lucia torsdag 13/12.
Det kommer då vara samling där 06:00 och vi är klara vid 08:00. Vi kommer
inför detta att ha 2 övningar tillsammans med TBS-klassen, torsdag 29/11 och
6/12 kl 17:30.
! Nyår: Över nyår åker vi tillsammans till ungdomsfestivalen Unite i Västerås. Där
samlas ca 450 ungdomar för undervisning, tillbedjan, lärjungaträning, roliga
event gemenskap mm under 3 dagar. För mer info och anmälan kolla in
www.unitesweden.se
! Starten på vårterminen: I januari drar vi igång terminen fredag den 11 januari.
De 3 första veckorna kommer vi ha ett gemensamt event med Elimkyrkan och
Ärla. Vi är en fredag i varje kyrka och varje kväll har en särskild inriktning. En
fredag handlar om undervisning och uppdraget, en är lovsång- och tillbedjans
fokuserad och den sista är en utåtriktad satsning med fokus på att bjuda med
sina vänner. Den första fredagen kommer vi att vara hos oss och då har vi
besök av Pontus Perstrand.
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LP-arbetet startades på 50-talet av Erik
Edin, när han efter ett hårt missbrukarliv
fick en stark gudsupplevelse som
förändrade hans liv. Kristi kärlek, som
hade tänts i hans hjärta, fick honom att
vilja göra något för dem som hamnat i
missbruk. Tillsammans med Lewi Pethrus
startade han LP-verksamheten. Under 80talet började man ett arbete i Eskilstuna.
I dagsläget består arbetet av LPkontakten på Café Lyktan. Den kristna
människosynen, med allas lika värde, är
centrum och ledstjärna i arbetet. Caféet
är öppet måndag-fredag 9-11 och 13-15.
Hit kan man komma för att få fika och
gemenskap. Personalen och volontärer
hjälper besökarna med
myndighetskontakter och med olika
praktiska problem. Sång, musik och
livsberättelser om förvandlade liv är en
naturlig del av caféverksamheten. På

onsdagar klockan
18.30 har man ett
cafémöte med
vittnesbörd,
predikan från Guds
ord, bön och varm
gemenskap runt kaffebordet.
Förvandlade liv till ande, kropp och
själ i mötet med Jesus, är syftet och
uppdraget för LP. Varje människa är
unik och människovärdet är
okränkbart.
LP-arbetet är beroendevård på kristen
grund som drivs av
pingstförsamlingarna i Eskilstuna,
Torshälla och Ärla med stöd av
Eskilstuna kommun,
pingstförsamlingens Second Hand
och LP-verksamhetens riksförening. I
verksamheten ingår:
"
"
"
"

Fältarbete
Utdelning av matkassar
Samtal enskilt och i grupp
Kontaktverksamhet
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Bli månadsgivare!
VI BEHÖVER 200 PERSONER
SOM GER 100:- VARJE MÅNAD
Behovet är 20 000:- per månad för att
kunna fortsätta med LP Eskilstuna!

Här kan du lära känna Leif – som genom
LP har kommit till GUD!
Leifs missbruk startade i
barndomen, när han växte
upp i en missbrukarfamilj.
Senare rymde han till sjöss
och arbetade som sjöman.
Men lika lite som en panter kan springa
ifrån sina prickar, kunde Leif fly sitt
missbruk. Missbruket accelererade, och
han hamnade i olika gäng som gjorde
brott. Leif var hemlös under många år,
när missbruket hade tagit över hans liv.
Han drev på gatorna med andra i samma
situation och hamnade på sjukhus,
många gånger i mycket dåligt skick. Leif
var på många behandlingshem, och togs
in på tvångsvård, men inget hjälpte.
1986 hade han druckit åtta månader i

sträck sju dagar i veckan och han var
totalt slutkörd. En dag orkade han
inte följa efter sina kompisar, så han
lade sig på LP-husets trappa.
Personalen lyfte in honom och hjälpte
honom med omvårdnad. Under
cafémötet på kvällen frågade man
vem som ville ta emot frälsningens
gåva. Efter en inre kamp gick Leif
fram och mötte Jesus, och detta möte
förvandlade hans liv. Vid 42 års ålder
blev han fri från missbruket.
Leif berättar om det förvandlade livet:
”Poliser stannade ofta och frågade
mig om det verkligen var sant att jag
hade blivit frälst. Min
socialsekreterare, som verkligen
försökt hjälpa mig under missbruket,
tog mig med i olika sammanhang och
lät mig berätta om mitt missbrukarliv
och min förvandling. Nu har jag varit
drogfri i trettiotvå år. Det finns inga
hopplösa fall. Varje människa är unik
och värdefull.”

Bön varje onsdag, torsdag & fredag kl. 18.30 - ej v.52

tisdag 27/11 17.30
onsdag 28/11 17.00
18.30
torsdag 29/11 14.00
söndag 2
11.00

v. 48 Mona & Ulrik Lundin
v. 49 Grupp 4
v. 50 Hannomaa & Holm
v.51 Annika Nilsson
v.52 Carina & Fredrik Forsén

Ny i församlingen – lär känna församlingen och bli medlem
Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
RPG Träff – med Marianne & Paul Sedin
Malin Hagenfors predikar, adventskaffe

onsdag 5
torsdag 6
söndag 9

17.00
18.30
18.30
11.00
∼13.00
18.00

onsdag 12

17.00
18.30

torsdag 13
söndag 16

13.00
11.00

onsdag 19

17.00
18.30
11.00

söndag 23

Fika - öppen kyrka

Ingemar Helmner predikar, lätt lunch
Församlingsmöte
Filmkväll ”Dr. Mu kwege”

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
– nattvard
Julfest för daglediga – anmälan vid receptionen
”Uppdrag – hitta julen”
Ruth Hasselgren predikar, adventskaffe
Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
C-V Hasselgren predikar, julkaffe

söndag 30

11.00

Ruth Hasselgren predikar,
kyrkkaffe

måndag 31

15.00

Bön varje onsdag, torsdag & fredag kl. 18.30 - ej v.1

måndag 31/12
torsdag 3
fredag 4
söndag 6

15.00
18.30
18.00
11.00

v. 1 Maggan & Classe Gustafsson
v. 2 Eleonor & Michael Stenlund
v. 3 Familj Ay
v.4 Mona & Ulrik Lundin
v.5 Grupp 4

Nyårsafton – Knytkalas
Internationell bön
Start av Kairoskursen se flyer för info & anmälan
med nattvard, Carl-Vilhelm
Hasselgren predikar, kyrkkaffe

onsdag 9
söndag 13

17.00
18.30
11.00
∼13.00

18.30

onsdag 16
torsdag 17
söndag 20

onsdag 23
söndag 27

onsdag 30
söndag 3/2

Fika - öppen kyrka
Pontus Perstrand predikar
kyrkkaffe – lätt lunch
Församlingsmöte
Start B ibel & Bön evecka

17.00
18.30
14.00
11.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan – nattvard
RPG träff ”Info om bankbedrägerier” Susanne Davidsson från Swedbank
Malin Hagenfors predikar,
kyrkkaffe

17.00
18.30
11.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan

18.00

C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe
- ”Kärlekens väg” kören Mixat (Ärla)

17.00
18.30
11.00

Fika - öppen kyrka
Kom & fyll på mitt i veckan
C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe

måndag - fredag 9.00-11.00 & 13.00-15.00
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DAGS FÖR TROSLÖFTESOFFER
SÖNDAGEN DEN 27 JANUARI
Mottot under året 2018 för våra troslöften har varit
”Församlingsplantering i Västafrika”. Det är
mycket intressant att följa med nyheterna från våra
vänner i Benin, Senegal och Guinea. Vi föreslår att
vi också kommande år finns med i dessa
pionjärsatsningar i Västafrika. På alla platser så
växer Guds rike och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Läs mer i foldern
som delas ut i december. Kan du inte vara med den 28 januari så kan du lämna
besked om ditt troslöfte i receptionen på kyrktorget eller i en kollektbox när som
helst under en gudstjänst i januari-februari. Sedan lämnar du ditt offer i ett kuvert i
kollektboxen eller gör en inbetalning märkt ”Troslöfte”.
Allan Ekstedt

UGANDAS SKOLBARNEN BEHÖVER FORTSATT STÖD
Tänk att vi är med om att förändra framtiden för 100 föräldralösa
skolbarn i Uganda! Genom att ge dem utbildning kan de få en
ljusare framtid även om deras start har varit dålig som föräldralösa
barn. För ca 30 000kr/termin ger vi dessa barn skolavgifter,
skolböcker och skoluniformer. Här möter du en grupp barn
från Kitgum i norra Uganda.
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HÄLSNINGAR FRÅN FAMILJEN KAZURA I SENEGAL

Som en del av Jules Kazuras strävan att få kontakt med
unga människor i staden Thiès har församlingen gett
stöd till ett center med bibliotek och en kort
yrkesutbildning. Familjen Kazura har tagit initiativ till
centret för att kunna komma in bland den muslimska
befolkningen. Namnet på centret är Jang Du Wees (och
betyder ”det är aldrig för sent för att lära”) Centret består av två avdelningar,
biblioteket och studiehallen och yrkesutbildningen. Biblioteket och studiehallen
har funnits sedan 2015 och närvaron är
mellan 230-250 personer varje månad.
Utbildningssidan erbjuder fyra kurser:
Wolof (det lokala språket); franska;
grundläggande datorkunskap och
bakning. (Centret är öppet från måndag
till fredag. 9.00–13.30 och 16.00–19.30
för biblioteket och studiehallen.
Utbildningen händer på kvällen från 17.00-19.00.) Målgruppen för utbildningen
är missgynnade unga män och kvinnor, samhällets mest utsatta både
ekonomiskt, yrkesmässigt och pedagogiskt. Deltagarna
är mellan 16 och 35 år. De kommer från mycket fattiga
familjer och 75 % av programdeltagarna har redan
lämnat skolan.
Utbildningen har pågått sedan januari 2017 till oktober
2018 och har haft stor betydelse i mångas liv. På grund
av storleken på våra klassrum är det maximala antalet
studenter vi kan ta emot i en klass 24 personer.
Det totala antalet registrerade var 62 personer. Av olika anledningar slutförde
bara 30 stycken alla nödvändiga moduler för utbildningen, övriga nio studenter
avslutar sin träning den 12 oktober
2018. På lördagen den 14 juli 2018
utfärdades certifikat till 30 kandidater
som till största delen tillhör de
missgynnade och utsatta ungdomarna
i Thiès. Från och med den 1 november
2018 startade en annan grupp
träningen, och vi förväntar oss att de
avslutar den första delen av träningen i
februari 2019.

Torshälla Filadelfia
måndag 17.00
tisdagar 19.00
onsdagar 19.00
11.00
torsdagar 19.00

31/12 Nyårsafton Nyårsbön med nattvard
Bönesamling 4/12, 11/12, 18/12, 8/1, 15/1, 22/1, 29/1
12/12 Jul-Café med Sångarbröderna
26/12 Annandag Jul Gudstjänst med Julsånger
3/1 Möte med Owe Lindeskär ”Jesu återkomst”
31/1 Cafémöte
lördagar 10.00 1/12 Bönesamling
söndagar 11.00 2/12 1:a Adventsgudstjänst med Stig Esegren
23/12 Gudstjänst inför Julen
6/1 Gudstjänst
13/1 Gudstjänst med Birger Skoglund
15.00 20/1 Års- och Administrationsmöte
VECKOSLUTSKAMPANJ med Birger Sk oglund
11 januari fredag k l. 19.00
12 januari lördag kl. 18.00
13 januari söndag k l. 11.00
Riktargatan 35 64433 Torshälla Tel. 016-35 53 77 Pg. 3 18 09-7
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LP-Kontakten

Café Lyktan stängt från 21/12 – 4 januari
Måndag-Fredag 9.00-11.00 & 13.00-15.00
Onsdag 18.30 Cafémöte uppehåll v.51-v.1
Tel. 076- 855 85 05 – Gert Jonsson

SECONDHAND
Second Hand stängt alla röda dagar
PINGSTKYRKANS

Öppettider försäljning hela butiken
Tisdag 13.00 - 17.00
Torsdag 13.00 - 17.00
Lördag 10.00 - 13.00
Inlämning sker: stängt alla röda dagar
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

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 uppehåll v.51-v.2
Fredag 18.00 -19.45
Highlight – för åk 5-7 uppehåll v.51-v.2
Fredag 18.00 -19.45
Highlight Söndag – för åk 5-8
Söndag 11.00 - 12.45 uppehåll v.51-v.1
Söndagsskola för barn 3-11 år
Söndag 11.00 -12.45 vinterkul v.51-v.1
Kontakt:
barnkontoret@pingsteskilstuna.se

ALIVE - Ungdomsverksamhet
Alive – för åk 7-uppåt
Fredag 18.00 - 23.00

uppehåll v.51-v.1

Tonårsbibelskolan för åk 8 uppehåll v.51-v.2
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

