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SYNKAD MED GUD 
Gud har ett uppdrag, eller som det heter på 
engelska, God has a mission. Församlingen 
har inte ett eget missionsuppdrag, som den 
är skyldig att utföra på egen hand. Det är 
Gud som har ett uppdrag, som Han både 
vill och måste utföra. Men för vems skull, för 
hans eller vår skull? Både för hans egen 
kärleks skull och för världens skull. Våra 
egna uppdrag (som familj, karriär och 
engagemang) och församlingens uppdrag 
får verklig mening och förblivande effekt 
först när vi synkar dem med Guds 
uppdrag (på latin kallat missio dei).  

För obeskrivligt länge sedan inledde Gud 
en process, som har som mål att ge liv och 
gemenskap till en stor skara som ingen 
kunde räkna, av alla folk och stammar och 
länder och språk. De stod inför tronen och 
inför Lammet, klädda i vita kläder… (Upp. 7:9). 
Denna gemenskap korsar alla barriärer. 
Paulus skriver: Alla är ni Guds barn genom 
tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit 
döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är 
inte jude eller grek, slav eller fri, man eller 
kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus (Gal. 3:27-

28). Petrus stryker under detta med orden att 
Gud inte vill att någon ska gå förlorad utan 
att alla ska få tid att omvända sig. (2 Pet. 3:9b) 

Guds uppdrag löper som en röd tråd 
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genom Bibeln. Målet att ge liv och 
gemenskap till alla återspeglas även i 
Skapelsen (se t.ex. skönheten, 
komplexiteten och det tillsynes 
oändliga!). Samtidigt är både Skapelsen 
och allt mänskligt liv brännmärkt av 
syndens konsekvenser, vilket gör det 
svårare att skönja Guds godhet och plan, 
tills man personligen möter Guds Son 
genom tro och omvändelse till Honom. 

Det finns inget större än att dagligen 
upptäcka att vi som individer, bland 
miljarder av människor i ett till synes 
oändligt universum, är sedda och 
älskade av Skaparen. Så älskade Gud 
världen att han utgav sin enfödde Son, 
för att var och en som tror på honom inte 
ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:16). 
Detta är Guds uppdrag, hans hjärta, och 
till detta uppdrag finns en öppen 
inbjudan för alla. 

Så, utöver att besöka en gudstjänst nu 
och då, ta personligen in djupet och 
allvaret i att lära känna Guds uppdrag! 
Det kommer att motivera dig till bön, 
gemenskap, givande, engagemang och 
vittnande om tron på Jesus som aldrig 
förr. Det är därför Pingstförsamlingen i 
Eskilstuna finns. Det är därför vi erbjuder 

kurser som Alpha, Celebrate 
Recovery och Kairos och möts i 
kyrkan, i hemmen och på gatorna – 
för att alla ska lära känna Guds 
hjärta och uppdrag. We have a 
mission och vi mår som bäst när 
våra liv och personliga mål är 
synkade med Guds! 

Carl-Vilhelm Hasselgren 
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Arbetet med Alive 
rullar på, och vi tycker 
att det funkar bra att 
vara i sidosalen och 

sedan församlings-
våningen. Däremot ser vi såklart fram 
emot när källaren är klar, och vi kan 
vara tillbaka där. Tack alla ni som är 
med och ger, bygger, städar och 
arbetar för att vi ska få nya och 
funktionella lokaler!  
 

Det har under hösten skett en härlig 
utveckling bland ungdomarna på 
många sätt. Många bjuder med sina 
kompisar, och flera nya har blivit en del 
av vår gemenskap. Vi har fått be 
frälsningsbön med några, och fler har 
tagit steg i sin relation med Jesus och 
vuxit i sin tro. Det är naturligt att dröja 
kvar, efter att vi officiellt avslutat våra 
möten på fredagarna, för att be för 
varandra och samtala. Våra möten blir 
också längre och längre, för att många 
vill ha förbön, och vi ser därför ett 
behov av att utöka lovsångsdelen. Det 
är såklart en utveckling som jag är 
mycket glad för.  
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Jag försöker hela tiden jobba med att 
engagera ungdomarna så mycket som 
möjligt. Jag tror det är viktigt att få ha 
en uppgift, om man vill, för att växa, 
känna ägandeskap och bli en levande 
del av församlingen. Jag försöker därför 
utmana ungdomarna att vara med och 
göra saker på olika sätt.  
 
Några speciella saker vi vill informera 
om gällande våren är:  
 
Wake Up: 5-7 April 
kommer vi att åka 
på en ungdoms-
konferens i Kumla. 
Detta är en helg där ca 200 ungdomar 
från olika kyrkor i Mellansverige möts för 
gemenskap, starka gudsmöten, 
undervisning och roliga aktiviteter. 
Eftersom jag under mina år i Kumla fick 
vara med och genomföra denna 
konferens, vet jag också hur bra den är 
och vad den fått betyda för många 
ungdomar. Vi har sett människor ta 
emot Jesus, bli andedöpta och rustade 
för att åka hem och sprida Jesus. Så jag 
tror på den här konferensen, för att jag 

tidigare sett vad Gud gör genom 
den.  
 
Refuel+: Sista helgen i april 
kommer vi satsa stort med 
ungdomarna genom att köra 
Refuel+ på lördagen och sedan ha 
hand om gudstjänsten på 
söndagen. Det finns en stor 
villighet att vara med och göra mer 
i den unga generationen, och den 
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här helgen ser vi 
verkligen fram emot. 
Dels genom att på 
lördagen kunna bjuda 
in kyrkor runt omkring, 
och dela den kvällen 
med andra ungdomar, 
men att sedan också 
betjäna församlingen 
på söndagen. Även 
om lördagskvällen kommer att vara 
riktad först och främst till ungdomar, 
så är såklart alla generationer 
välkomna.  
 

TBS-Resa: 10-12-maj åker vi med 
Tonårsbibelskolan till Göteborg över 
helgen. Vi kommer att besöka Axel 
Sundström och hans ungdomsgrupp 
i Västra Frölunda, hitta på roliga 
saker och avsluta vårt TBS-år på 
topp.  
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Sommaren: I sommar kommer vi såklart 
att åka på Hampeveckan tillsammans som 
vanligt. Anmälan för det öppnar den 1:a 
mars.  
 

Jag har också ett stort engagemang i 
Nyhemsveckan och kommer därför 
såklart att peppa och uppmuntra alla att 
åka dit.  
 

Till sist: Jag är tacksam till församlingen 
som jag få vara en del av. Tack för alla 
förböner, all uppmuntran och all er 
delaktighet.   Malin Hagenfors  



 

 

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 

 

FREDAG kl. 18.30  

ALIVE (från åk 7)  
ingång från Smedjegatan (samling på kyrktorget)    

Gemenskap, aktiviteter, fika, bön, lovsång & undervisning  

torsdag  kl.16:30-18:00 

 

TONÅRSBIBELSKOLA (åk. 8) 

Ett år med bibelundervisning, 

samtal och gemenskap.        

Året avslutas med en resa. 

   SÖNDAG kl.11.00  

   SÖNDAGSSKOLA &     HIGHLIGHT SÖNDAG Vi är först med i gudstjänsten 15-20 min & delar sedan upp oss i 4 olika grupper. 
(3-5år) 
(6-7år) 

&  (åk.2-4) 
(åk.5-7) 

fredag  kl.18.00-19.45 
 

FUNNY FRIDAY  (åk.1-4)   

Grändsalen - ingång från Smedjegatan  
 

HIGHLIGHT (åk.5-7) Församlingscaféet 

ingång från Kriebsensgatan  
 

Mycket gemenskap, olika aktiviteter, fika och 

en samling med bibel och bön. 

 

HITTA RÄTT LOKAL! 
När vi började våra barn och ungdomsgrupper igen efter 
jul/nyårshelgen fick en del byta lokaler eftersom vi håller på och 
bygger om på Alive. Ungdomarna har ”flyttat upp” till sidosalen 
på fredagskvällen (som Malin skrev om i vårt förra programblad) och den turkosa 
gruppen i söndagsskolan får hålla till i församlingscaféet på söndagarna. HighLight 
hade redan under hösten flyttat från Alive och upp till församlingscaféet på 
fredagskvällarna. Under våra aktiviteter på fredagarna finns det värdar ute på 
kyrktorget som ser till att alla hittar dit de ska, men som också gärna bjuder på en kopp 
kaffe och ett samtal. 
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tisdag  26   18.00 Start  av  A lph akursen 
onsdag 27  17.00 Fika  -  öppen kyrka   
    18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
söndag 3/3  11.00 Malin Hagenfors predikar,  
    kyrkkaffe

onsdag 6   17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30 mitt i  veckan  
torsdag 7   18.30 Internationell  bön 
söndag 10  11.00   - CV Hasselgren 

predikar, kyrkkaffe & lättlunch 
           ∼13.15 Års  & Administ rat ionsmöte  
 
 

onsdag 13  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30 - 19.00  

19.00 – föreläsning med Ulrica Stigberg
söndag 17     9.30 ”Johannes Döparens liv & tjänst” 
   11.00 
    Pascal Andréasson predikar, 
    kyrkkaffe  
 

onsdag 20  17.00 Fika  -  öppen  kyrka 
    18.30 
söndag 24  11.00 CV Hasselgren 

predikar, kyrkkaffe  

   18.00 All sån gs-Café  
 med Daniel Viklund 
(Frälsningsarméen Strängnäs) 

 

Bön varje torsdag & fredag kl. 18.30 

 
v. 9 Maggan & Classe Gustafsson 

v.10 Michael Stenlund  
v.11 Fam. Ay 

v.12  Mona & Ulrik Lundin 
v. 13 Grupp 4 



 

 

 
måndag - fredag   8.30-12.00 
måndag    13.00 Nyktergrupp  

 

2

onsdag 27  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
   18.30 Kom &  fyll  på  mit t  

i  veckan 
söndag 31  11.00 

Annika 
Nilsson predikar, 

    kyrkkaffe
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Den persisktalande DBS-gruppen 
 

Varje måndagskväll klockan 18.00 samlas vi 
för gemenskap och bibelstudium. Vi 
använder oss av bibelupptäckarkonceptet 
(DBS). För närvarande går vi igenom 
bibeltexter som talar om lärjungaskap. Vi 
läser texten högt några gånger, och sedan 
ställer vi frågor om texten. ”Var det något i 
texten som fångade din uppmärksamhet? 
Vad tyckte du om texten? Var det något 
som störde dig? Vad säger denna text om 
Gud? Vad säger den om människan? Vad 
säger texten till oss, om hur vi bättre kan 
behaga Gud?  

En DBS-grupp bygger på att man inte 
lyssnar till en predikants undervisning, men 
att varje person får en chans att uttrycka 
vad han eller hon ser i bibeltexten. Detta 
gör att man lär sig att lyssna till Gud, och 
att alla har något att tillföra gruppen.  
 

Det är så härligt att se hur Gud talar till 
dem i gruppen, och att de växer i sin tro på 
Gud. Många av de som kommer, blir mer 
och mer frimodiga i att be högt och dela 
vad de upplever Gud säga i sitt ord.  
 

Lördagen den 2 februari inbjöd Botkyrka 
Pingstförsamling in till en Integrationsdag. 
Samtidigt hade man även likadana 
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samlingar i Ö-vik och Jönköping. Från vår 
församling åkte 16 persisktalande och så 
Marita, Debora och Patrick.  
 

Vi började med att kopplas upp med de 
andra samlingarna i Ö-vik och Jönköping, 
och sedan talade pastor Hans Erik Bylund 
om vägen framåt för oss.  
 

Efter det åt vi lunch och på eftermiddagen 
fanns det möjlighet att gå på olika 
seminarier. Det fanns ett seminarium som 
var för våra persisktalande och det var 
positivt. Mörling som arbetat som  
missionär bland muslimer, talade om islam 
och hur man kan nå muslimer med 
evangelium. Bengt Sjöberg talade om de 
utmaningar som finns, när våra flyktingar 
söker asyl på grund av konvertering.  
 

På kvällen predikade Annahita Parsan,   
som är präst i Hammarbykyrkan. Hon har 
fått döpa ett 300-tal persisktalande. Hon 
talade från sitt hjärta, och hennes budskap 
berörde våra hjärtan. Efteråt gavs det 
tillfälle till förbön. Det var så underbart att 
se hur Annahita tog tid att både prata och 
be för var och en som kom fram till förbön. 
De flesta av våra 
persisktalande 
fick förbön och 
många fick 
verkligen möta 
Gud.  
 

Patrick Ölund 



 

 

Nu har det gått 6 
månader från när vi 
startade YA! Eskilstuna 
– Young Adults. Vi är en gemenskap för dig som går sista året på gymnasiet upp 
till 30 år. Vi umgås, har roligt och lär känna varandra. Vi fördjupar oss i relationen 
med Jesus och livet som troende. Och så har vi allt från After Church, brunch (den 
sista lördagen i månaden kl. 10.30) och livingroom praise till smågrupper. 
Vill du få information om YA!? Registrera dig på vår webbsida 
www.pingsteskilstuna.se/unga-vuxna-studenter så hör vi av oss. Vill du vara riktig 
säker på att inte missa något som händer så gå gärna med i vår Facebookgrupp 
eller följ oss på Instagram   
I mars börjar vi med vår andra hemgrupp och därför tycker vi att det är bra att 
presentera den för er. Tvekar inte att komma förbi eller hör av dig till Christopher 
eller Corey! 

 
ONSDAGAR kl. 17.00-19.00 
Platsen varierar för varje gång – hör av dig! 

KONTAKT: Christopher 072 052 73 33 
Språk: svenska – swedish 
 

Hemgruppen är en plats för dig att växa 
i din tro och ditt lärjungaskap 
tillsammans med andra. Vi tar tid för 
bibelläsning och bön, två viktiga delar i 
ditt kristna liv. Vi möts i en hemtrevlig 
miljö för att där på ett personligt plan 
dela livets toppar & dalar.  
 
Välkommen att vara med! 

 

THURSDAYS kl. 18.30-20.30 
Karl Hovbergsgatan 19b 
CONTACT: Corey  072 924 01 10 
Language: engelska – english 
 
 

 

God has an incredible purpose for your 
life - Growth Track group is designed to 
help you connect with that purpose. In 
the Growth Track, we will be diving into 
what it looks like to follow Jesus, 
connect to church, discover your 
purpose and then make a difference 
with your life. 
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Uigurerna 
De flesta av er har inte kunnat undgå att se, att 
den uiguriska folkgruppen i Kina går igenom 
en utmanande tid just nu. Det är en muslimsk 
folkgrupp som har en befolkning på ungefär 11 
miljoner i Kina. Den kinesiska regeringen har 
sedan 2017 frihetsberövat uppemot en miljon 
uigurer, och satt dem i så kallade 
omskolningsläger, för att göra dem mer 
”kinesiska”. Men vad många inte vet, är att 
många av dessa ”muslimer” egentligen är 
uigurer som följer Jesus.  
I mitten av 90-talet hörde jag först talas om 
denna folkgrupp. Man sa då att det fanns lika 
många uigurer som svenskar men att det bland 8 miljoner uigurer bara fanns högst 200 
kristna.  
2011 träffade jag en kvinna som vi kan kalla Galina. Hon är pastor och själv uiguriska. 
Hon har berättat att de har planterat ganska många församlingar bland uigurer i 
Xinjiangprovinsen i Kina. Galina blev frihetsberövad för ungefär ett år sedan, men blev 
frisläppt för ett par veckor sedan.  
I Ibra har vi sänt kortvågssändningar till denna folkgrupp sedan 90-talet tillsammans 
med en annan mediaorganisation. Våra lokala producenter har dock fått gå under 
jorden sedan 2017 på grund av situationen i landet. Vi söker nu andra vägar för att nå 
denna folkgrupp med evangelium. Det bor 255 000 uigurer i Kazakstan, och vi ser på 
möjligheter att börja arbeta bland dem.  
 

Tibetanerna 
Mellan den 5 och 19 februari firar tibetanerna 
Losar. Det är det tibetanska nyåret. Det har 
pågått mission bland de tibetanska folken i mer 
än 100 år, men fram tills idag är kanske 99% av 
dem onådda.  
På grund av det nya politiska läget i Kina möter många missionärer utmaningar, och 
inte så få har blivit deporterade från landet. Jag hör hela tiden om kinesiska pastorer 
som frihetsberövas på grund av församlingsarbete. Detsamma gäller för de tibetanska 



 

 

 

tisdagar  19.00  Bönesamling 5/3, 12/3, 19/3, 26/3 
torsdagar  19.00 7/3 LP-möte med Miriam Holm,  
     28/3 Cafémöte med Börje Svensson 
onsdag  19.00 Missionskväll, KINA I FOKUS med Birger Skoglund 
lördagar  10.00 2/3 Bönesamling 
söndagar  11.00 10/3 Gudstjänst med vittnesbörd  

      24/3 Gudstjänst, nattvard, med Joel Söderberg 
   

LP Café – öppet varje tisdag & torsdag 13.30 
 

 

    Riktargatan 35   64433 Torshälla   Tel. 016-35 53 77    Pg. 3 18 09-7 
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församlingarna. Vi vet att ingen kan stoppa Guds 
arbete, även om man kastar ut alla missionärer och 
kastar pastorerna i fängelse. Historien visar att 
förföljelse är en grogrund för evangelium.  
Idag hör vi att 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 
nu vänder sig till Jesus än någon gång tidigare i 
historien. Några av de största 
församlingsplanteringsrörelserna sker i muslimska 
länder med svår förföljelse.  I motsats till detta, väntar 
den buddistiska världen fortfarande på ett genombrott 
och stora rörelser till Kristus? Varför är det så?  
Kan det vara så att Gud begränsar sina gärningar i 
världen till en viss grad, grundat på att hans folk inte 
ber? Varje stor väckelse föregicks av ett överflöd av 
ivrig bön. Bön leder till genombrott. Sedan 1993 har 
miljoner kristna över hela världen bett för den 
muslimska världen varje år med hjälp av 30 Dagars 
Bön för den Muslimska Världen. Som ett resultat av alla dessa böner har Gud sänt ett 
genombrott i den muslimska världen.   
Buddismen är en av de sista kvarvarande jättarna av världsreligionerna, som 
fortfarande väntar på ett genombrott. Vi tror att när Guds folk börjar be, kommer ett 
genombrott.    
Under det tibetanska nyåret ber vi för de tibetanska folken. Jag ber att vi ska få ett 
hjärta för att be för de tibetanska folken och deras stora andliga behov. Vi är 
övertygade om att bön kommer att förlösa genombrott mitt i mörkret.        Patrick Ölund  
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LP-Kontakten 
Café Lyktan - Kontakten 
Måndag - Fredag  8.30-12.00  
Måndag   13.00  Nyktergrupp 
Fredag  13.30  Cafémöte  
 

Tel. 076- 855 85 05 – Gert Jonsson 
 
Second Hand  
Öppettider försäljning i varuhuset 
 

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   
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight – för åk 5-7  
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight Söndag – för åk 5-7  
Söndag 11.00 - 12.45 
 

Söndagsskola för barn 3-11 år  
Söndag 11.00 -12.45    
 

Kontakt: barnkontoret@pingsteskilstuna.se 
 
ALIVE  
Alive – för åk 7-uppåt   
Fredag 18.30 - 23.00   
 
 

Tonårsbibelskolan för åk 8 
Torsdag 16.30 - 18.00  

 

Kontakt: alive.info@pingsteskilstuna.se 
 
YA! – Unga Vuxna 
Brunch – varje sista lördag 10.30 
Hemgrupp & annat program – se 
webbsidan eller  
följ oss @yaeskilstuna 
 

 
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


