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Inför påsken finns följande dialog mellan 
Petrus och Jesus nedtecknad: "Herre, vart 
går du?" Jesus svarade: "Dit jag går kan 
du inte följa mig nu. Men längre fram ska 
du få följa mig" (Joh. 13:36). Inte ens de 
bästa av lärjungar eller vänner kunde följa 
Jesus dit han gick, när han bar 
mänsklighetens och världens synd. Senare 
skulle lärjungarna dock följa Jesus trots 
motstånd och förföljelse. Att följa Jesus 
leder både till motstånd och 
framgång: "Detta har jag sagt er för att ni 
ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men 
var frimodiga: jag har övervunnit 
världen" (Joh. 16:33).  
Med påskfirandet har vi möjligheten att 
lyfta fram dessa sanningar i våra liv, i 
våra familjer och i vår församling. I ett 
efterkristet land har vi fortfarande rätten till 
några lediga dagar för att fira Jesu lidande, 
död och uppståndelse. Vad väljer du och 
din familj att göra av denna möjlighet?  
Sedan Jesu dagar har uppskattningsvis 70 
miljoner kristna fått plikta med sina liv, och 
i denna stund förföljs miljoner kristna 
världen runt. Så hur väljer vi i trygga 
Sverige att använda påsken och för vem 
ber vi? För oss själva om lite mer 
välsignelse, eller för syskon som kämpar för 
sina liv? Under länken www.open-
doors.se/be kan du följa med i en 
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bönekalender för förföljda kristna eller 
beställa hem en böneguide.  
Jesus sa: "Om ni har kärlek till varandra 
ska alla förstå att ni är mina 
lärjungar" (Joh. 13:35). Låt oss som 
församling söka oss närmare Gud, 
närmare varandra och närmare våra 
medmänniskor! 
Vad är det då som gör att Jesus visste att 
lärjungarna, som inte kunde följa honom 
vid detta tillfälle, ändå skulle göra det 
senare? Jo, för att han visste att de skulle 
förvandlas och växa. Jesus vill inte bara 
att vi ska ”bli frälsta” utan också växa 
som människor. Han kan, som ingen 
annan, få alla att växa. 
"… varje gren som bär frukt rensar han 
så att den bär mer frukt… Om ni förblir i 
mig och mina ord förblir i er, så be om 
vad ni vill och ni ska få det. Min Far 
förhärligas när ni bär rik frukt och blir 
mina lärjungar" (Joh. 15:2, 7-8). 
Ingen mognar över en natt men genom 
daglig efterföljelse - där vi tackar för 
frälsningens nåd, står emot frestelser, 
lämnar allt i Jesu händer och följer 
Andens ledning - växer vi. Det finns 
kraft till förändring, som temat på 
onsdagkvällarnas bönemöte säger. 

Förutom påskens gudstjänster, ta vara 
på möjligheten att lyssna till Tigleth 
Malkey om andligt växande (27/4 kl. 
10), och delta i träningen för 
(potentiella) hem- och 
smågruppsledare (4/5 kl. 10), allt för 
att växa närmare Gud, varandra och 
våra medmänniskor! 

Carl-Vilhelm Hasselgren 
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Förberedelserna och 
planeringen av 
Refuel+ är i full gång. 

Vi ser fram emot den 
här helgen och tror att det 

kommer att få vara en helg, där vi ser 
Gud göra stora saker i och genom oss.  
 
Vi kommer att ha ett ungdomsmöte på 
lördagen den 27/4 kl 20:00 där vi 
bjuder in i första hand ungdomar från 
Eskilstuna och omkringliggande städer. I 
mötet kommer Tigleth Malkey från 
Stockholm att predika. I övrigt kommer 
våra egna ungdomar att vara de som står 
för de olika funktionerna. Vi kommer att 
ha ungdomar som dansar, leder mötet, 
sköter teknik, hälsar folk välkomna, ser till 
så att man möts av en välkomnande och 
fin miljö, tar hand om bönestationer osv.  
Vi från ungdom kommer också att ha 
hand om gudstjänsten på söndagen den 
här helgen. Vi ser fram emot att få vara 
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med och bidra och vara till välsignelse 
för hela församlingen.  
 
Skulle du vilja hjälpa till med att rigga 
både upp och ner, den här helgen, så 
vore det toppen! Vi kommer att köra 
igång kl 17:00 på fredagen 26/4 och 
då kommer det att behövas både 
ungdomar och vuxna som kan hjälpa till. 
Vi riggar, fixar och grejar tillsammans. Vi 
kommer också att fika och be för helgen 
som ligger framför oss. Skulle du vilja 
vara med här på fredagen, vore det 
jättebra om du meddelar mig, Malin, 
om det, så vi vet att det kommer ett 
gäng. Skriv gärna ett sms till mig i så fall 
på 076-2145693. Efter gudstjänsten på 
söndagen så är det också välsignat om 
det finns människor som kan hjälpa till 
att rigga ner.  Malin Hagenfors 



 

 

MISSA INTE ATT ANMÄLA DIG TILL 
SOMMARENS LÄGER!! 

 

Hampeveckan för 13-19 år, barnläger födda 2006-2011! 
 

Det finns även möjlighet att åka på olika sportläger med  
Sport for Life – eller delta som familj i deras sportvecka v. 30  

på Löttorp / Öland  www.sportforlife.se 



 

 

Tänk ORANGE! 
När du blandar rött och gult får du  

Om vi använder de färgerna för att förklara hur vi vill tänka kring vår 
församlings verksamhet för barn och ungdomar, så står RÖTT FÖR KÄRLEK 

och . Då handlar rött/kärlek om VÅRA HEM och 

 När hem och kyrka ”blandas” dvs. arbetar tillsammans blir det 

mycket större kraft än om man arbetar på varsitt håll.  
När du tar Kyrkans ljus och kombinerar det med Familjens kärlek så ökar 

potentialen att påverka ett barns liv. Det är det som handlar om. 
 

Den 15-17 mars var vi ett gäng glada 
och förväntansfulla ledare från 
Eskilstuna som åkte till Uppsala för 
att vara med på den nationella 
barnledarkonferensen ”Jesus till 
barnen – barnen till Jesus”. Det 
var den fjärde konferensen av det 
här slaget där många av Sveriges 
kyrkor står som inbjudare. Att få möta 
så många ledare från olika kyrkor i hela 
Sverige som delar samma hjärta att få ge Jesus till Sveriges barn, är helt 
fantastiskt inspirerande!! Förutom härlig gemenskap så var dagarna fyllda med 
intressanta seminarier och föredrag av talare från både Sverige o USA. Mycket 
på konferensen handlade om hur hemmet och kyrkan kan fungera tillsammans 
för att hjälpa barnen att få lära känna Jesus och växa i sin tro. Med hjälp av 

färgkombinationen RÖD o  som tillsammans blir undervisades 

vi i hur angeläget det är att församlingen stöttar föräldrarna i deras viktiga 
uppgift att hjälpa sina barn växa. Visst 
har vi tänkt så tidigare, men efter den 
här konferensen kommer vi ännu 
tydligare att i det 
vi gör för våra barn och ungdomar. 
Du kommer med all säkerhet att få 
höra oss prata mer om i 
fortsättningen.                      
…………………….Annika Nilsson 
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onsdag 3    17.00 Fika -  öppen  kyrka  
    18.30 STORBÖNEM ÖTE – med Tigleth Malkey 
torsdag 4   18.30 Internationell  bön 
söndag 7    11.00 – nattvard,  Blaire Bonin (USA/Belgien – ledare för 

”Students for Christ – Europe”) predikar, kyrkkaffe 
 

onsdag 10  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30 mitt i  veckan  
söndag 14  11.00   - Ruth Hasselgren predikar,  
    kyrkkaffe & lättlunch 
           ∼13.15 Församling smöte  
 
 

onsdag 17  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30  mit t  i  veckan 
torsdag 18  18.30 Skärtorsdag  – med nattvard 
fredag 19   11.00 – Annika Nilsson med Sångarbröderna 
lördag 20   15.00 Påskknyti s   
söndag 21  11.00 
    CV Hasselgren predikar, kyrkkaffe  
 

onsdag 24  17.00 Fika  -  öppen  kyrka 
    18.30 
torsdag 25  14.00 Vårfe st  för  Dagle dig a  
lördag  27 med Tigleth Malkey 
   20.
söndag 28  11.00 Malin Hagenfors predikar, kyrkkaffe  

   18.00 All sån gs Café med Sångarbröderna  

Bön varje torsdag & fredag kl. 18.30 

 
v. 14  Hannomaa & Holm 

v. 15  Annika Nilsson 
v. 16 Carina & Fredrik Forsén 

v.17 Maggan & Classe Gustafsson 
v. 18 Eleonor & Michael Stenlund 
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måndag - fredag   8.30-12.00 stängt 22/4

måndag    13.00  Nyktergrupp  
stängt 19/4
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onsdag 1/5  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
   18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
lördag  4/5  10.00  Om lärjungaskap, ledarskap & DBS i SMÅGRUPPER 
söndag 5/5  11.00 nattvard
    Rauli Lehtonen predikar, 
    kyrkkaffe

18.00 St i l la  G uds tjänst  med 
Lilian & Ingemar Gard  

 ”När tron tar ton!” 
 



 

 

För 26 år sedan startade vår fina Second Handbutik.  

Verksamheten har vuxit mycket under årens lopp, 

liksom lokalerna vi jobbar i. Det betyder att vi i nu-

läget kan bidra till många olika hjälpprojekt runtom i 

världen, men även till mer närliggande, t ex LP. 

Vi som arbetar på Second Hand är väldigt stolta över 

att få vara en del av något så stort och meningsfullt. Vi 

bidrar också till att sopberget minskar, och vi har även 

kunnat erbjuda arbete/praktik till de som inte alltid 

fungerar på den öppna arbetsmarknaden.  

Listan kan göras lååång. Sist men inte minst så kan vi 

varmt rekommendera vårt café, där det produceras 

goda mackor och där vi även bakar i mån av tid. 

Allt eftersom verksamheten vuxit, krävs såklart fler 

volontärer med hjärtat på rätta stället. För att vi ska 

kunna få ett bra överskott behöver vi er hjälp med att 

fortsätta att vara ”Eskilstunas bästa Second Hand”. 

SSECONDECONDHHANDAND
PINGSTKYRKANS

VARUHUSET

I den dagliga verksamheten ingår många olika 
arbetsmoment 

! telefonbokning av körschema för hämtning och 
lämning av varor 

! sortering av allt som vi hämtar + det som kunder 
lämnar in 

! diskning av porslin, prismärkning och att ställa ut i 
butik 

! prismärkning och hängning i butik av kläder och 
textil 

! testning av elartiklar 

! putsning av möbler 



 

 

Vi ställde några frågor till Margareta Flood och Mildred Agnestrand, två av våra 

trogna volontärer. 
 

Hur ofta kommer ni till Second Hand och hjälper till 

och vad sysslar ni med där? 

Vi försöker komma åtminstone en gång i veckan. Vi har 

hjälpt till på klädavdelningen med att sortera kläder 

och hänga upp. Nu har vi också börjat hjälpa till på 

textilavdelningen och där försöker vi nu lära oss mer 

om prismärkning. 
 

Hur kom det sig att ni valde att komma hit? 

Vi hörde att det behövdes fler volontärer och det 

känns jättebra att kunna göra en insats. 
 

Vad är det bästa med att komma hit? 

Man gör nytta. Vi brukar åka hit tillsammans och det 

är roligt med arbetsgemenskapen. 

Vi vet ju att överskottet från butiken går till nyttiga 

projekt, så det känns verkligen meningsfullt. 
 

Kom du också och bli volontär hos oss på SECONDHAND –  
ring och fråga efter Barbro eller Helena 016-12 30 40 
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Pastor Nary, Kratieprovinsen, Kambodja  

I början av mars åkte Hans Olofsson och jag till 
provinsen Kratie, som ligger ungefär sex timmars 
bilresa nordöst om Phnom Penh. Tillsammans med våra 
partner, FEBC, anordnade vi en workshop för pastorer angående lärjungaskapande 
rörelser.  

En av de pastorer som var med på denna 
workshop var pastor Nary som är i 60-årsåldern. 
Jag skulle vilja berätta lite grann om honom. Han 
blev frälst 2004 efter att ha sökt Gud i två år. Han 
hade börjat lyssna på FEBCs kortvågssändningar 
och även mött kristna, och detta gjorde att han 
2004 tog emot Jesus i sitt liv. Detta mottogs inte 
väl av hans familj och speciellt inte av frun, som 
beskyllde honom för att ha lämnat sin kultur och 
religion. Frun var mycket sjuk och ingen kunde 
hjälpa henne. Han brukade åka med sin motorcykel 
med henne på ”bönpallen” längst bak.  

Han började evangelisera bland sina grannar och 
han gick ofta till pagodan, där en 94 årig munk var 
ledare, och de hade många samtal om Jesus. Bland 
de buddhistiska unga pojkar som var munkar där, 
fanns en som tog till sig det som Nary talade om, 
och han följde med honom hem och tog emot 
Jesus i sitt liv. Denne unge man var med på vår 
workshop med sin fru och sitt barn. Idag är de 
församlings- planterare.  
Pastor Narys fru som varit sjuk i många år, blev 
plötsligt helad av Jesus 2006, och då insåg hon att 
Jesus är hennes Herre och Frälsare. Sedan dess 
har de arbetat tillsammans för att sprida 
evangelium i området. De arbetar idag med 
församlingsplantering i tre olika provinser bland 
tre olika etniska grupper. De har sett ett 30-tal 



 

 

 

tisdagar  19.00  Bönesamling 2/4, 9/4, 16/4, 23/4 
torsdagar  19.00 4/4 LP-möte med Marita Takala  
     25/4 Cafémöte  
fredag  11.00 19/4 Långfredag – Gudstjänst med Kyösti Nyman 
lördagar  10.00 13/4 Bönesamling 
söndagar  11.00 7/4 Gudstjänst med vittnesbörd  

      21/4 Påskgudstjänst med Stig Esergren 
                          28/4 Gudstjänst med nattvard 

   

LP Café – öppet varje tisdag & onsdag 13.30-15.40 
 

 

Riktargatan 35   64433 Torshälla   Tel. 016-35 53 77    Pg. 3 18 09-7 
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församlingar startas. De har även ett dagis på den tomt 
där de bor, och dit kommer ett 60-tal barn varje vardag. 
Flera av barnens föräldrar har kommit till tro genom det 
arbetet.  

Vi hade två bra dagar där vi ytalade om 
lärjungskapande, DBS (Discovery Bible Study), Fridens 
person, en lärjunges DNA m.m. I slutet av oktober 
kommer vi att åka tillbaka till denna plats för att följa 
upp denna workshop.    Patrick Ölund 



 

 

1

LP-Kontakten 
Café Lyktan - Kontakten 
Måndag - Fredag  8.30-12.00 stängt 22/4 
Måndag   13.00  Nyktergrupp 
Fredag  13.30  Cafémöte stängt 19/4 
 

Tel. 076- 855 85 05 – Gert Jonsson 
 
Secondhand Varuhuset 
Öppettider försäljning i varuhuset 
 

Tisdag   13.00 - 17.00  
Torsdag  13.00 - 17.00  
Lördag  10.00 - 13.00 stängt påskafton 20/4

 
 

Inlämning sker:  stängt 18/4 från kl. 13.00 + 22/4 

Måndag + Onsdag  7.00 -16.00  
Tisdag + Torsdag     7.00 -17.00 
Fredag    7.00 -13.00 stängt långfredag 19/4 
Lördag    9.00-13.00  stängt påskafton 20/4 
  

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 - paus v. 16 
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight – för åk 5-7 - paus v. 16 
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  - paus v. 16 
Fredag 18.30 - 23.00   
 
 

Tonårsbibelskolan för åk 8 - paus v. 16

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.


