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”Sköna maj, välkommen” lyder de första 
orden i en välkänd vårsång som ofta sjungs 
när majbrasorna tänds på valborgsmässo-
afton. För mig är den synonym med våren, 
och jag gnolar gärna på den när vårsolens 
strålar värmer och naturen växer så det 
knakar. Och där är vi nu, i en härlig tid av 
förändring. Runt oss går naturen från död 
till liv, man kan nästan se skillnaden från dag 
till dag! 
 

Också i vårt samhälle går förändringen fort. 
I dag lever över tio miljoner människor i vårt 
land, många med helt olika bakgrund, 
språk, kultur och referensramar. Från att ha 
varit ett hyfsat homogent samhälle, är 
Sverige 2019 ett land i snabb förändring. En 
del förändringar är lätta att ta till sig, andra 
svårare. Beroende på vem man frågar, och 
vad frågan gäller, känner människor 
antingen förväntan och spänning, eller 
rädsla och olust. Generellt kan man ändå 
säga att samhället mår bra av att ha 
åtminstone en del saker gemensamt – lagar 
och språk är två exempel. Det underlättar 
om man delar synen på rätt och fel, och kan 
förstå varandra! Det skapar trygghet, och i 
ett tryggt samhälle mår folk bra. 
Ibland skapar vi trygghet genom att 
definiera oss via grupptillhörighet, till 
exempel genom att tänka och tala om 
”min” eller ”vår generation”.  
Det vill säga, vi känner lättare samhörighet 
med människor som känner igen vissa saker 
från det förgångna och (eventuellt) delar 
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vissa farhågor inför nya företeelser. Själv 
är jag född 1970. I början av 2000-talet 
hörde jag någon säga att 70-
talistgenerationen var mer nostalgisk än 
någon generation före oss. Vi tänkte 
drömmande tillbaka på vilka glassorter 
som såldes på 70-talet, vilka 
barnprogram vi såg på tv, vilka låtar som 
spelades på radio (och kassettband!) och 
vilket klädmode våra föräldrar hade. Vår 
barndoms erfarenheter var filtret genom 
vilket vi förstod och bedömde vår 
omvärld. 
Till syvende och sist mår nog människan 
bäst av både trygghet och nyheter, av 
både stabilitet och förändring. I livets 
olika säsonger önskar vi ibland mer av 
det ena och mindre av det andra. Med 
en ny säsong följer nya önskemål.  
 

I detta månadsblad återfinns nyheter, 
rapporter och artiklar om både 
församlingens barn- och ungdomsarbete 
och om församlingens verksamhet bland 
äldre. I huvudartikeln får ni bekanta er 
med vårt trygghetsboende Astrarna på 
Västermarksgatan 26 och några av 
personerna som bor där. Jag, en 
medelålders (!) pastor, är så glad och 
tacksam för båda dessa generationer.  
 

Jag är glad att vår församling är relevant 
för och har verksamhet för alla, oavsett 
ålder. Men församlingen, med dess olika 
generationer, kan vara en familj för 
alla som önskar och söker det! Vi kan, 
om vi ber och arbetar för det, vara en 
församling för alla generationer. Ett liv 
närmare Gud, närmare varandra och 
närmare våra medmänniskor ligger 
inom räckhåll. 
    Carl-Vilhelm Hasselgren 
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Det har varit påsklov, 
solen skiner, vi mår bra 
och jag är tacksam för 
vad som sker i och 

genom våra ungdomar. 
Refuel+ är bara några 

dagar bort, och vi jobbar på med det på 
olika sätt. Det är så kul att se det stora 
engagemang som finns bland 
ungdomarna för att vara med och 
genomföra denna helg. Många är 
engagerade på olika sätt, och vi har flera 
olika grupper med ungdomar med olika 
ansvarsområden som jobbar, planerar och 
förbereder allt man kan, för att Jesus ska få 
göra sin grej under helgen. Vi har en 
grupp som jobbar med musik, en annan 
med dekoration, en med fika, en gör en 
dans, några planerar för hur vi ska bemöta 
alla som kommer på bästa sätt, en grupp 
leder lovsång, ja listan kan göras lång. Det 
jag vill belysa är att MÅNGA ungdomar är 
engagerade, och det tycker jag är otroligt 
roligt och viktigt.  
 

För några veckor sedan var vi på Wake Up 
i Kumla. Det var en jättebra helg med ca 
200 ungdomar från Mellansverige. Helgen 
innehöll olika möten med superbra och 
utmanande undervisning, olika seminarier, 
tid att träffa nya människor, roliga event, 
god mat och fika, live-band som spelade 
och en massa annat. Totalt var vi 25 
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stycken från Eskilstuna som var med, och 
vi hade det superbra.  
 

Innan sommaren kommer Alive att rulla 
på som vanligt med samlingar varje 
fredag. Vi planerar också att göra någon 
typ av mini-läger under Kristi 
himmelsfärdshelgen. Vi kommer åka till 
en kyrka i närheten, förmodligen till 
Kungsör, och göra olika aktiviteter, ha 
möten, laga mat, lära känna varandra 
bättre mm. Jag tror det är viktigt att 
komma iväg på såna här saker som 
grupp, för att det gör något med 
gruppen. Att komma iväg utan att träffa 
en massa andra ungdomar, utan att mer 
satsa på att vi som Alive får komma ihop 
och tränas i vårt lärjungaskap och komma 
varandra närmare är viktigt. 
 

Jag vill säga att jag är tacksam för allt det 
stöd jag upplever från församlingen i min 
tjänst. Tack till alla ni som är med och 
tjänar på olika sätt för att ungdomarna 
ska få en plats och kunna växa in i 
församlingen! Tack alla ni som ber för oss 
och mig, tack för er alla helt enkelt! Både 
jag och Gabriel trivs otroligt bra här i 
Eskilstuna och ser med spänning och 
förväntan fram emot vad Gud kommer att 
göra framöver. Vi tror att det vi sett hittills 
bara är början på vad han vill göra. Precis 
som Paulus skriver till församlingen i 
Filippi 1:6 Och jag är övertygad om att 
han som börjat ett gott verk i er också ska 
fullborda det till Kristi Jesu dag, så tror vi 
att Gud påbörjat sitt goda verk i oss, och 
att han kommer fullborda det. Både det 
verk han startat i oss som individuella 
lärjungar men också i församlingen och i 
vår stad!     Malin Hagenfors 

                                            



 

 

VILL DU HJÄLPA TILL PÅ BARNLÄGER I  SOMMAR? 
Du som är förälder, mor/far-förälder, barnledare eller helt enkelt 
älskar barn och Jesus vill du investera av din tid och/eller dina 
tillgångar i sommar i vårt stora barnläger? 
Vi behöver:  

☺ Ledare som kan bo tillsammans med 
barnen och vara med dom på dagarna 

☺ Kökspersonal 
☺ 8 Husvagnar (Då räcker det att du kör dit & hämtar den) 

 

Vi räknar med lika många barn i år som förra året och det betyder att vi behöver ca 20 
personer som kan följa med som ledare/kökspersonal från vår församling.  
Låt mig få veta så snart som möjligt om du kan vara med och bidra!  
 
 

ÄR DITT BARN eller BARNBARN ANMÄLD TILL LÄGRET? 
Annars är det hög tid nu!! 
Förra året blev vårt barnläger fullt innan sista anmälningsdagen hade kommit, så vänta 
inte med anmälan om du vill vara säker på att få en plats. 
Gå in på församlingens hemsida www.pingsteskilstuna.se och klicka på BARN. Där finns 
anmälningsformulär och information om lägret. 
Skulle lägeravgiften vara ett problem för er familj så hör av dig till mig så hjälps vi åt att 
lösa det.             Annika Nilsson 

MISSA INTE ATT 
ANMÄLA DIG TILL 

SOMMARENS 
LÄGER!! 

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 
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Församlingen driver 
trygghetsboendet ”Astrarna”, 
som finns i huset bredvid 
Pingstkyrkan på Västermarks-
gatan 26, med en egen 
inomhusförbindelse till kyrkans 
byggnad. Själva huset blev klart i 
september 1986, och på den tiden var 
det boende för 50 år och uppåt.  
 

Men hur började det hela? En av dem 
som vet det är Hjördis Markström. Hon 
och hennes man Thure, som avled 2017, 
var med från början och mycket aktiva för 
att få ”Astrarna” till vad det är idag. 
Hjördis berättar att det från början inte 
var ett församlingsbeslut, att kyrkan 
skulle driva ett äldreboende. Två äldre 
damer började ”på eget bevåg” att 
samla pengar för ett äldreboende. De 
hade en stark önskan att skapa en plats, 
där äldre skulle kunna bo tillsammans 
med andra kristna. Hjördis och Thure 
blev imponerade över de två damernas 
iver och uthållighet i att samla in pengar 
och be för ”visionen”. Paret Markström 
och Göran Lindqvist började undersöka, 
om det var möjligt för en församling att 
bygga något sådant. 
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Thure var på den tiden anläggnings-chef 
på Volvo, och var med om att förhandla 
med myndigheterna om Volvos nya 
bygge utanför stan. Därför kände alla på 
kommunen honom, och det underlättade 
kyrkans byggprojekt. Thure var 
ordförande i kyrkans byggråd – och av 
olika anledningar blev paret Markström 
tvungna att själva bo i huset i 3 år, efter 
att det var färdigbyggt! Så de sålde sin 
villa och flyttande själva in i huset och där 
bor Hjördis fortfarande idag. Det var en 
stor ”kärleksinsats” som Hjördis & Thure 
lade ner för församlingen genom allt 
detta! 
-Det var en livsstil att bestämma sig för 
att tjäna församlingen och andra! Och när 
många gjorde det, då kunde man bygga 
upp mycket bra. Idag känns det ibland 
som att man inte behöver bry sig om 
andra eller lägga ner så mycket tid på 
församlingen. Men vi ska tänka efter, vad 
vi kan lämna till nästa generation genom 
att välsigna med pengar, tid och kraft 
säger Hjördis. För Hjördis är det klart. 
Hon tycker att allt arbete de lagt ner var 
värt det. 
-Jag själv känner mig så trygg! Det är 
lugnt, man känner andra i huset och kan 
ha gemenskap. Det är en plats där 

Fortsätt efter månadsprogram… 
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Gud ledde 
det ena till 
det andra och 
bygglov och 
ritningar var 
snart klara, 
och det 
kändes som 
om det hela 
var förberett. 



 

 

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

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

 

onsdag 8   17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
 OBS! 19.00   
söndag 12  11.00   -  Carl-Vilhelm 

Hasselgren predikar,  
    kyrkkaffe & lättlunch 
           ∼13.15 Församling smöte  
 

onsdag 15  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30  mit t  i  veckan med nattvard 
söndag 19  11.00 
    Malin Hagenfors predikar, kyrkkaffe  

onsdag 22  17.00 Fika  -  öppen  kyrka 
    18.30 
söndag 26  11.00 Carl-Vilhelm 

Hasselgren predikar, kyrkkaffe   
   Kollekt till byggkassan 

onsdag 29  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
   18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
söndag 2/6 11.00 nattvard, Ruth Hasselgren predikar, kyrkkaffe

Bön varje  fredag kl. 18.30 

 
v. 18 Eleonor & Michael Stenlund 

v.19 Familjen Ay 
v.20 Mona & Ulrik Lundin 

v. 21 Grupp 4 
v.22 Seija Hannomaa &  Margit Holm 
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måndag - fredag   8.30-12.00 stängt 1 & 30/5

måndag    13.00  Nyktergrupp  
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tisdagar  19.00  Bönesamling 7/5, 14/5, 21/5, 28/5 
torsdagar  19.00 2/5 LP-möte med Kyösti Nyman  
     23/5 Cafémöte  
lördagar  10.00 4/5 Bönesamling 
    18.00 11/5 Väckelsemöte med Carl-Olov Hultby 
söndagar  11.00 5/5 Gudstjänst med vittnesbörd  

      12/5 Gudstjänst med Carl-Olov Hultby 
                          26/5 Gudstjänst med nattvard och Stig Esergren 

   

LP Café – öppet varje tisdag & onsdag 13.30-15.30 
 

 

Riktargatan 35   64433 Torshälla   Tel. 016-35 53 77    Pg. 3 18 09-7 

Evangelist & 
sångare 
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- Det betyder så mycket att kunna gå och 
fika och ha gemenskap med alla mina 
vänner. I den förra lägenheten var jag 
ensam och det var jobbigt många gånger. 
Nu känns det som om jag har kommit 
hem. Här är det lugnt med vänner från 
församlingen men även från andra 
församlingar. Vi tar hand om varandra – 
man hörs och ses och frågar varandra hur 
det är.    
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församlingens äldre kan ha 
det tryggt, och genom 
närheten vara en del av 
församlingens liv. 
 

Äldreboendet ”Astrarna” 
utvecklades efterhand till 
ett 55+boende och sedan 
2015 är det ett trygghets-
boende för 70+. Allt som 
allt finns det 27 lägenheter, 
varav 23 är anpassade för 
trygghetsboende enligt kommunens 
kriterier. För närvarande bor 26 personer 
i det som räknas som ”trygghet 
Astrarna”. Det finns en lista för intresse-
anmälan till boendet. Den handhas idag 
av Marianne Eklund, och till henne kan 
man vända sig med frågor om boendet 
marianne.eklund1@gmail.com  
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En av de boende på 
Astrarna är Bertil 
Holm (93 år), som 
har bott på Astrarna 
i snart 6 år. Vi frågar 
honom vad 
Astrarnas 
gemenskap 
betyder?  
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Bertil fortsätter:  
- Sen har vi ”änglar” som Marianne 
Eklund, som kommer och hör hur vi mår! 
En gång då jag ramlade omkull och 
larmade, då ringde jag Marianne, och hon 
kom snabbt och väntade med mig på 
ambulansen – det kändes tryggt!  Och 
Lisa, vår värdinna, som gör så underbart 
fika! Jag vill aldrig försova mig när det är 
fika – så då kommer Marianne in och ser 
till att jag inte missa! På måndagar har vi 
gympa – då sitter jag på en stol och 
”gympar”! ☺ Det är träning på gamla dar, 
säger Bertil. 
När församlingen planerade att bygga 
Astrarna, trodde inte Bertil att han skulle 
bo där en dag. Bertil kommer ihåg mycket 
från församlingen. 
-Jag var med när kyrkan invigdes 1932. 
Då var jag barn och satt i knäet på vår 
föreståndare! Jag och Stig Källerteg har 
de lägsta medlemsnumren nu, säger Bertil 
med stolthet. 
-Församlingen kommer att finnas kvar och 
välsigna Eskilstuna tills Jesus kommer 
tillbaka! Jag har kanske flyttat tills 
himmeln innan dess! Bertil avslutar med 
att än en gång stryka under: Jag är så 
lycklig över att få bo här på Astrarna! Det 
är härligt – som att ha en extra familj! 
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Lisa Westerdahl 
Meraomia är 
anställd som 
värdinna på 50%, 
och känner att 
det är en 
underbar 
arbetsplats och 
så meningsfullt 
att få betjäna de 
härliga människor 

som bor här. 
Hennes uppgifter innebär att se till att de 
boende får chans till gemenskap varje 
vecka, samt kan fira högtider tillsammans, 
jul, påsk, födelsedagar och även en 
surströmnings-fest. Det finns förmiddags-
gemenskap varje tisdag, då man kan äta 
frukost tillsammans. Hon ordnar också 
med eftermiddagskaffe, gemensamma 
luncher och de boende själva ordnar med 
gymnastik och hemgrupp.  
 

Speciellt viktig är den trygghet de boende 
har genom gemenskapen! 
- De är väldigt bra på att bry sej om 
varandra och alla har lite koll på alla på ett 
positivt sätt! Man hjälps åt att tänka på 
varandra. Det finns ett ”vardagsrum” 
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gemensamt i en lägenhet, som bara är 
till för gemenskap! 
Sedan finns det boende som hjälper 
övriga utöver det vanliga. Marianne 
Eklund är en av dem som bistår med 
hjälp på olika sätt.  
-Hon är helt otrolig och skapar stor 
trygghetskänsla, säger Lisa. 
-Vi har SÅ mycket att lära av varandra! 
Och det är så viktigt att ha kontakt med 
den äldre generationen, som lär oss om 
andlig mognad och att tron på Gud 
faktiskt håller år efter år, avslutar Lisa. 

Det finns många som vi skulle kunna 
tacka för att Astrarna är vad det är idag! 
Tack till alla som hade visionen, och 
gjorde en insats. Och tack till dem som 
gör en insats idag, så att Astrarna kan 
bli en gemenskap som visar på Jesu 
kärlek!           Ruth Hasselgren  

    Foto privat & Abedin Hosseini 
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I april åkte jag till huvudstaden Hanoi i Vietnam för att 
undervisa på en underjordisk bibelskola. Magnus 
Högberg och Benjamin Boman från Mission One 
Eleven följde med mig på resan.  
 

Vietnam är ett otroligt vackert land med vänliga 
människor. Vietnams befolkning är nästan 100 miljoner med ungefär 1,4% 
evangeliskt kristna. Vietnam ligger på 20:e plats på ”World Watch List”, den lista 

som visar på var i världen kyrkan är mest förföljd. 
Det finns även många folkgrupper, som praktiskt 
taget inte har någon kristen. Landet är till 51% 
buddistiskt, men det ser ut ungefär som Kina, där 
det är mer en ”sekulariserad buddhism”.  
 

Den församling dit jag blivit inbjuden har funnits i 
tolv år och är ledd av en kvinnlig pastor och 
hennes man. De har även startat sex andra 
församlingar i Hanois närområde. Min ryske 
kompis Vladimir och 
hans fru Olga arbetar 

tillsammans med detta församlingsnätverk och har 
startat denna bibelskola. De längtar efter att få se fler 
församlingar startade, och även efter missionärer som 
går till de olika onådda folkgrupperna men också till 
andra länder för mission.  
 

Bibelskolan är på kvällstid. Visst är det 
underbart när människor, som arbetat hela 
dagen och där flera av dem har två timmars 
resa med motorcykel för att ta sig till 
bibelskolan (de ska hem samma väg), 
kommer och sitter och bara suger åt sig av 
bibelundervisningen?  
 

Magnus talade en kväll om onådda folk och 
Storytelling och jag undervisade om 
lärjungaskap och att göra lärjungar. Nästa 
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år skulle det vara roligt att ta med sig ett 
team från församlingen och åka till Hanoi 
och undervisa på bibelskolan.  
 
Be gärna för Vietnam och speciellt 
folkgruppen Tay, som är den näst största 
folkgruppen i Vietnam med 1.8 miljoner 
och endast ett fåtal evangeliskt kristna! 

                                        Patrick Ölund 
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LP-Kontakten stängt 1 & 30+31 maj 
Café Lyktan - Kontakten 
Måndag - Fredag  8.30-12.00  
Måndag   13.00  Nyktergrupp 
Fredag  13.30  Cafémöte uppehåll 31 maj 
 

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

Tisdag   13.00 - 17.00  
Torsdag  13.00 - 17.00 stängt 30 maj 
Lördag  10.00 - 13.00 

 
 

Inlämning sker:  stängt 1 & 30+31 maj 

Måndag + Onsdag 7.00 -16.00 stängt  1+29 maj 

Tisdag + Torsdag   7.00 -17.00 stängt 30 maj 

Fredag    7.00 -13.00 stängt 31 maj 
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 31 maj 
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight – för åk 5-7  uppehåll 31 maj 
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.


