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Vi har smittats 
av en tro som 
smittar. Eller 
hur?  Paulus 
öppnade sitt brev 
till församlingen i 
Rom med orden:  
Först och främst 

tackar jag min Gud genom Jesus 
Kristus för er alla, eftersom man i hela 
världen talar om er tro. En tro som låter 
tala om sig. 
  

Tron på Jesus är unik och möjliggör en 
relation med Gud i den svåraste eller 
tråkigaste av vardagar. Våra känslor kring 
Gud och livet kan pendla, vår trohet kan 
svikta, men GUD sviker aldrig och hans 
kärlek upphör inte. Wow! För bra för att 
vara sant? Inte för den som – just det – 
tror! Sådan tro, den som kommer ur 
hjärtat och uttrycks i kärlek och 
gärningar, smittar alltid andra. 
  

I september finns två speciella 
möjligheter att tillsammans ”höja 
smittorisken” i Eskilstuna:  
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1) Berätta för någon om Alphakursen, 
ta med vänner eller uppmuntra dem 
att gå till en av flera platser, 
tidpunkter och språk som erbjuds! 
Ta gärna hjälp av flyers i receptionen 
eller hänvisa till hemsida och 
Facebook!  
 

2) Missa inte missionshelgen 20-22 
september. Fredag kväll för 
ungdomar, lördag för alla och på 
söndagen firar vi Världens 
festgudstjänst. Ta då gärna med 
något att gott att äta, kläd dig (om 
du vill) i färger från din hemtrakt eller 
ditt hemland, och bjud in vänner och 
bekanta till en plats, som uppriktigt 
gläder sig över mångfalden – din 
församling. 

  

För dig som undrar vad som händer, när 
hösten har kommit på riktigt, så har vi i 
oktober både kvinnodagen Närmare 
och Starkare (12 oktober) och den 
allkristna konferensen Höstglöd (25-27 
oktober) Obs! Smittofara! Oåterkalleligt 
påverkade av en tro som smittar, 
pulserar våra hjärtan till orden: Närmare 

Gud, närmare varandra och 
närmare våra medmänniskor.  
2000 år efter att Romarbrevet 
skrevs och 2400 km bort 
(avståndet till fots mellan Rom 
och Eskilstuna) är det fortfarande 
så, att man i hela världen talar 
om er tro, dvs., den tro som 
uttrycks i kärlek och gärningar 
(Se Jakobs brev 5:22). 
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Ända sedan församlingen startade 
1927, har församlingsmötet varit både 
en viktig och självklar del av 
verksamheten. §4 i våra stadgar säger 
att ”Församlingens högsta beslutande 
organ är församlingsmötet. 
Beslutanderätten utövas vid enskilda 
sammankomster, församlingsmöten.” 
Frikyrkan och nykterhetsrörelsen hade 
stor del i den svenska demo-
kratiseringen, där medlemmarnas röst 
var viktig. Jag vidhåller att den rösten 
är lika viktig 2019. 
På samma sätt kvarstår Jesu uppmaning 
i Matt 28 – ”…gå därför ut och gör alla 
folk till lärjungar…” 
Uppdraget gäller alla som tar emot 
Jesus som Herre i sitt liv, både dig och 
mig, och vi behöver varann! Där 
kommer församlingen in. 
Församlingsmötet är vårt ”familjeråd”, 
där vi berättar vad som händer, och 
tillsammans bestämmer hur vi ska göra i 
olika frågor. Här kommer vi också 
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varann närmare och bygger både 
relationer och församling. Åtminstone 
borde det vara så. 
Långt ifrån alla kristna har samma 
möjlighet att vara med och påverka, om 
man tittar ut över världen. Vi är på så sätt 
ganska unika. 
Över tid har intresset för församlings-
mötet av olika anledningar svalnat och 
även blivit mer av envägskommunikation 
– information från församlingsledning och 
andra. Det har också antagit en mer 
administrativ karaktär i strävan mot ett 
snabbare, effektivare möte. 
Vi behöver återta den auktoritet 
församlingsmötet ska vara. En stund där 
alla känner sig hemma och är delaktiga. 
Därför testar vi under hösten ett 
annorlunda upplägg vid ett par tillfällen, 
där vi tillsammans söker Gud i bön, firar 
nattvard och delar aktuella ämnen. 
Tag chansen att vara med och påverka 
församlingsbygget! 
       Johannes Ernvik (församlingens ordförande) 
 

FÖRSAMLINGSMÖTET  – EN UNIK MÖJLIGHET 

Välkommen på 
onsdagar redan 
från 17.00 -18.30 
till gott fika och 
gemenskap på 
Öppen Kyrka. 
 
På söndag 
serveras lätt lunch 
på kyrkkaffet efter 
gudstjänsten.  



 

 

VÄLKOMMEN I TEAMET ESTHER! 
1

Många i församlingen känner kanske 
Esther Nkurikiye från när hon bara var 
7 år gammal. Då kom hennes familj 
från Uganda hit till Sverige, men Esther 
föddes i Kongo. Alice & Rutabagaya, 
Reine, Joseph, Moise och Caleb heter 
de övriga i hennes familj, och de är en 
härlig och viktig del av Pingstkyrkan i 
Eskilstuna.  
Nu är Esther 21 år, och hon har gått 
Teamträningsskolan läsåret 2018/19 
och jobbade då med Malin på Alive. 
Nu är hon anställd på halvtid som 
barnledare med ansvar 
för ”Tweenies” i söndagskolan och 
Highlight på fredagar. Så här svarar 
Esther på några frågor: 
  

Vad är Tweenies?  
Det är barn i åldrarna från 11-13 år 
(eller årskurs 5-7). De är taggade på 
livet, vill vara med på allting och tycker 
allt är kul – så det blir kul för oss ledare 
att helt enkelt att hänga med dem! I 
vår församling är det runt 30 som 
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passar in i denna grupp. Jag känner 
inte alla än, men det kommer att ändra 
sig de närmaste månaderna. Vi ska 
förstås har det kul tillsammans, men jag 
hoppas mest att jag kan inspirera dem 
att komma närmare Gud. 
  

Esther själv växte upp i en kristen familj 
och var ofta i kyrkan under sin 

barndom.  Det var 
inte alltid så roligt, 
men hela familjen 
följdes åt till kyrkan. 
Esther ger ett tips till 
föräldrar, för att få 
barnen att trivas i 
församlingen. Det är 
att bjuda hem familjer 
med jämngamla barn, 
och se till att barnen 
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blir riktiga vänner! I den åldern 
behöver tweeniesar fortfarande hjälp 
från föräldrar, för att det ska 
funka.  Men så kan man bygga 
en  vänskap som håller tills studenten 
och vidare! 
  

Vad innebär jobbet för dig? 
Att ta ansvar och prova något nytt blir 
spännande, och att se hur Gud vill 
använda mig,  det se jag fram emot! 
Att kunna jobba med vår barnpastor 
Annika Nilsson är som en dröm . Hon 
är hjälte för alla barn i församlingen! 
Nu är hon min mentor, chef och 
kollega – det kan inte bli bättre!!  
 

Esther kommer att jobba med 
Huvudgrupp Familj, som träffas för att 
planera barn & ungdomsverksamheten 
i församlingen. Hon kommer också att 
planera och genomföra läger, men 
mest kommer hon att jobba med 
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teamet för 
Highlight, som 
samlar tweeniesar 
varje fredag kväll 
från 18.00-19.45 i 
församlingscaféet. 
Samma ålders-
grupp träffas också 
på söndagar till 
egna samlingar i 
expeditionens 
konferensrum. Ibland sitter de med i 
gudstjänsten för att lyssna på predikan. 
  

Vad vill du säga till dina tweeniesar? 
Ha förväntningar och KOM! Tycker du 
det är lite läskigt att lära känna mig, säg 
till dina föräldrar att du vill bjuda hem 
mig på fika – jag kommer! Fikatipset: 
chokladbollar & kaffe och spela UNO 
tillsammans – efter det är vi BFFs ☺ 
 

Ruth Hasselgren & Esther Nkurikiye 

Esther som Tweeny! 
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tisdag  27/8 7.00  + 12.00  + 18.30  Bön + kvällsmöte med Sven Almkvist 
onsdag 28/8  17.00      
    7.00  + 12.00  + 18.30  Bön + kvällsmöte med Sven Almkvist
torsdag     7.00  + 12.00  + 18.30  Bön + kvällsmöte med Roger Arnfjell 
 

söndag 1/9 11.00  - nattvard Malin Hagenfors predikar, 
kyrkkaffe 

 

onsdag 4   17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
  18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
torsdag 5 18.30  Internationell  Bön 
söndag 8   11.00 -  C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe  
   
 

tisdag 10   18.30 start av Alphakursen i kyrkan 
onsdag 11  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30  Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan  
söndag 15  11.00 C-V Hasselgren predikar,   
     kyrkkaffe  

onsdag 18  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
   18.30 - nattvard
lördag 21 15.00

19.00 
söndag 22  11.00 Pelle Hörnmark predikar, 

  Världens Knytkalas (ta med mat från ditt hemland)   
   

Bön varje fredag kl. 18.30 

 
v. 35 Fam. Ay 

v.36 Mona & Ulrik Lundin 
v.37 Grupp 4 

v. 38 Seija Hannomaa &  Margit Holm 
v.39 Annika Nilsson 

v.40 Carina & Fredrik Forsén 



 

 

1

måndag - fredag   8.30-12.00 
måndag    13.00  Alphakurs för daglediga  
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tisdagar  19.00  Bönesamling 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 
torsdagar  19.00 5/9 LP-möte,  26/9 Cafémöte  
lördagar  10.00 7/9 Bönesamling 
söndagar  11.00 1/9 Gudstjänst med vittnesbörd  

      15/9 Gudstjänst med Kyösti Nyman 
                          26/5 Gudstjänst med nattvard och Joel Söderberg m.fl. 

   

LP Café – öppet varje tisdag & onsdag 13.30-15.30 
 

 
 

Riktargatan 35   64433 Torshälla   Tel. 016-35 53 77    Pg. 3 18 09-7 
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onsdag 25  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30  Kom & fyll på mitt i veckan 
torsdag 26 18.30 ”Kärleken fan n mig” –   
     föreläsning med Rahil Patel 
lördag 28   11.00 Naturvandring – med Huvudgrupp Familj (se nästa sida) 
söndag 29  11.00 

Annika Nilson predikar, kyrkkaffe  
   18.00 All sån gs –  Café  
     med Sångarbröderna 
 

onsdag 2/10  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30  Storbönemöte   
torsdag 3/10 18.30  Internationell  Bön 
söndag 6/10  11.00  nattvard

Malin Hagenfors predikar,  kyrkkaffe 



 

 

Efter en sådan sommar som jag har haft, 
kan man inte annat än se fram emot en 
ny termin. Jag fick tillsammans med 30 
ungdomar från Eskilstuna och 500 från övriga Mellansverige 
spendera en av den här sommarens veckor på 
Hampelägret. Det var en vecka fylld av Gud på så många 

sätt. Vi fick se Gud verka i och genom många av våra 
ungdomar. Flera vittnar om både fysiska och psykiska helanden, 

och flera berättar om sitt första möte med den Helige Ande. Jag skulle kunna 
fortsätta, men det går inte att med ord beskriva vilken toppenvecka det var!  
Med den veckan i ryggen ser vi nu fram emot en ny termin på Alive, där vi längtar 
efter att Gud ska få fortsätta att göra sitt verk i och genom oss. Alive ska vara en 
plats där man själv växer, formas och utmanas i sin tro. Samtidigt ska det vara 
naturligt att bjuda med sina vänner och lära känna nya. Det är vad jag, tillsammans 
med alla grymma ungdomar, kommer att fortsätta att jobba för under hösten. 
  

JAG TROR ATT DET BÄSTA FORTFARANDE LIGGER FRAMFÖR!   
 

Tack för alla era förböner och er uppmuntran till både mig och Gabriel.  
Vi är båda glada och tacksamma att få 
finnas i Eskilstuna.  
//Malin  
 

OBS: torsdag 29/8 kl 16:30 startar årets 
Tonårsbibelskola för alla i årskurs 8!  

Vi ses nere på Alive ☺   



 

 

VÄLKOMMEN PÅ BIBELFEST 
I vår gudstjänst söndagen den 29 
september (som är en ”Gudstjänst för 
alla åldrar”) är det BIBELFEST. Då är 
det dags för årets BIBELUTDELNING 
till alla 10-åringar som finns med i 
församlingens verksamhet. Under 
vecka 35 kommer det hem ett brev 
till den som fyllt eller kommer att fylla 
10 år i år. Om du har en 10-åring 
hemma som inte får något brev så hör av dig till Annika. 
Att få en egen ”vanlig” bibel brukar vara en stor glädje för barnen. Men att själv börja 
läsa är inte alltid så enkelt. Därför är du som förälder en viktig hjälp för att guida ditt 
barn. Dessutom gör vi ett BIBELDYGN på höstlovet. Det är ett ”miniläger” under 24 
timmar då vi bekantar oss med våra biblar och har en rolig gemenskap. 

ÄR DU SUGEN PÅ ATT KOMMA 
UT I NATUREN?  VILL DU GÖRA 
DET TILLSAMMANS MED ANDRA? 
Huvudgrupp Familj inbjuder till några 
timmar av gemenskap och 
naturupplevelse. 
NÄR? Lördagen 28 september kl.11-14   
VAR? Vid Skiren-Kvicken. (Vi ses vid 
parkeringen kl.11:00) 
HUR? Ta på dig kläder som passar vädret, bra skor/kängor på fötterna och packa 
ner det du vill äta till lunch. 
 

VAD SKA VI GÖRA? Du väljer själv vilken sträcka du vill gå. (1,5 eller 3 km).  
Om du inte orkar vandra kan du sitta vid sjön och njuta och invänta oss andra. 
Klockan 12:30 möts vi vid grillplatsen där det kommer att finnas möjlighet att grilla 
eller äta annat som man tagit med sig och att umgås. 

Har du svårt att komma ut till Skiren Kvicken eller om du har en extra plats i din bil 
så hör av dig till Annika senast torsdag 26 september. Klockan 10:30 åker en bil från 
Pingstkyrkan (Kriebsensgatan), som du kan följa efter. Annars googlar du på Skiren-
Kvicken. Det tar ca 15 minuter att åka dit från kyrkan. 
 

Frågor? hör av dig till Annika 0768-900202 eller annika.nilsson@pingsteskilstuna.se 
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arbetslag på Stålforsskolan. 
 

Annika Nilsson, Pingstkyrkan, erbjuder 
i samarbete med pedagoger från 
Eskilstuna församling, ”Bibel-
äventyret” till E-tunas 4:e + 5:e klasser. 
 

Vill du veta vad som händer i 
Skolkyrkan? 
Varannan vecka skriver någon av oss 
anställda en liten hälsning från arbetet. 
Om du inte redan får vårt veckobrev så 
hör av dig till Ingrid Sundkvist 
ingrid.sundkvist60@gmail.com 
 

Vill du vara med och stötta 
Skolkyrkan?   
Bankgironumret: 5055-8980 
Swishnumret: 1230497420  
Du kan ge en engångsgåva eller bli en 
månatlig gåvogivare.  
Har du frågor om det prata med Ulrik 
Lundin ulrik@familylundin.se 
 

VAR MED OCH BE 
" för Eskilstunas skolor (titta på 

www.eskilstuna.se så har du namnen 
på alla skolor) 

" för Skolkyrkans anställda o styrelse 
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SKOLPASTOR, 
ELEVCOACH och 
BIBELÄVENTYRET 

 

Skolkyrkan i Eskilstuna en förening som 
vill vara en bro mellan kyrka och skola. 
Åtta kyrkor i Eskilstuna är medlemmar i 
föreningen som leds av en styrelse med 
representanter från de olika kyrkorna.  
 

Det här är vi som jobbar i Skolkyrkan:  

 

Bengt-Göran (BG) Backman, 
Elimkyrkan, finns som skolpastor på 
gymnasieskolorna och KomVux och 
erbjuder bl.a föreläsning, 
lektionsmedverkan, studiebesök i någon 
kyrka, temadag, liksom samtal och stöd 
till kristna skolgrupper. 
 

Sara Wiklöf, Pingstkyrkan i Ärla, 
fungerar som elevcoach och ingår i ett 



 

 

Du har väl inte missat att vi satsa på 7 olika Alphagrupper som alla 
startar i början av September! Varför så många undrar du? För att vi 
vill har precis den rätta kursen dit du kan bjuda din vän, din 
familjemedlem, din arbetskompis! Älskar miljövänlig liv? Kom till 
Alpha i Secondhand Varuhuset med start onsdag 4 september! Vågar 
de sig inte in i en kyrka? Ta med dem till Royal Eskilstuna på Järntorget – start 
måndag 2 september! Vill de hänga med lite yngre folk? Perfekt med Alpha för 
unga vuxna på tisdagar! Pratar de inte Svenska? Då finns Alpha på persiska och 
engelska på tisdagar – start 10 september! 
 

Hur hittar du rätt kurs för din VÄN? ☺ 

Flyers för alla 
Alphakurser finns 

på kyrktorget! 
 

Ta gärna med en 
affisch och häng 

upp på din 
arbetsplats eller där 

du bor. 
 

Behöver du hjälp 
med info, flyers 
eller affischer 

kontakta Marita 
Takala! 
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Kiev Bible Institute anordnar sedan några 
år en missionskurs, främst för ungdomar 
med missionärslängtan. Kursen består av 
en del med undervisning och en del med 
en missionsresa, detta år till Bosnien. 
Patrick Öhlund och jag blev förra året 
inbjudna att delta med undervisning, och 
glädjande nog blev vi inbjudna även detta 
år. Församlingens finska grupp ger 2000 € 
till skolans drift. Patrick undervisade om 
Missionsbefallningen (Matt 28) och jag om 
Missionslöftet (Apg 1:8). Ett 15-tal 
ungdomar deltog från Krim och Ukraina. 
Programmet var välfyllt med undervisning 
från 9.30 - 18.00. Allt tolkades från 
engelska till ryska. Härliga och mottagliga 
ungdomar, som i den tidiga 
morgonsamlingen kl 7.30 och i 
kvällssamlingen efter kvällsmaten, sjöng 
och tillbad Herren med stort engagemang 
och stor iver. 
CCC och Grace: Vi fick tillfälle att besöka 
fritidshemmet CCC,  under 
fredagskvällen. Alla barnen var på läger så 
allt var lugnt. Ledarparet Yuryi och 
Natalka visade oss runt, och berättade 
under måltiden i en närliggande 
restaurang om deras stora ekonomiska 
problem. Dels har den ukrainska valutan 
kraftigt försvagats mot dollarn, dels ökar 
priserna i landet bl. a på grund av kriget 
i öster. Många tusen har stupat, och just 
nu ser man inget slut på kriget. Bidraget 
från Läkarmissionen täcker inte de 
löpande kostnaderna. LM har lovat att se 
om man ev. kan skjuta till mer medel 
under hösten, men det är högst osäkert.  
En av flickorna från CCC döptes under 
lördagen. 
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Pastor Tarras tog oss med till barnhemmet 
Grace, där det för tillfället var färre barn 
närvarande pga. läger. Man visade stolt 
de nya klätterställningarna, som Bosse 
och Janne var nere och monterade för 
några veckor sedan. Tidigare stod de på 
Växthusets gård. Flera nya barn har fått 
sin räddning på Grace i en svår social 
situation. LM bidrar med ca 30 % av 
kostnaderna, och Pingstunionen försöker 
samla in resterande medel. Tarras 
berättade att en del personal lämnar 
Grace för andra arbeten, eftersom lönerna 
måste hållas mycket låga. 
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Församlingarna i Lviv: Det var en stor 
glädje att få komma till Lviv ännu en gång. 
Vi fick logi i ett enkelt rum i 
Golgatakyrkans bibelskola. Det pågick ett 
läger på kyrkans tomt, men de högljudda 
lekarna och samlingarna störde inte, utan 
lät bara härligt. Det är intressant att se hur 
kvarteren kring kyrkan bebyggs alltmer, 
och att kyrkan fyller en viktig roll i 
området men också i hela staden. 
Församlingen, som startade i vårt gamla 
mötestält på kyrktomten för 25 år sedan, 
har nu växt till ca 470 medlemmar. I 
helgen välkomnades 20 personer, 16 av 
dem genom dop. Många unga familjer 
och ungdomar är med i gudstjänsterna. 
Pastor Volodymyr Hirnyak tjänar sedan 4 
år som föreståndare för församlingen. Han 
kan tala norska och är en ypperlig tolk. 
Det är en glädje att se honom leda 
församlingen, ödmjukt men med 
auktoritet. Vi behöver be mycket för 
honom! 
Under lördagen var det stor dophögtid för 
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de flesta  
församlingarna  
i Lviv.  
46 vitklädda dop- 
kandidater var en vacker  
syn i den välfyllda  
Golgatakyrkan.. Det var också en förmån 
att få vara med som dopförrättare 
tillsammans med pastor Yoroslav från 
kyrkan i city. En man kom fram till mig 
efter mötet, och frågade om jag mindes 
att jag döpte honom för 23 år sedan i Lviv 
stadspark. Jag mindes naturligtvis dopet, 
men inte just honom bland det 100-tal 
som då döptes. 
Under söndagen predikade jag i 
Golgatakyrkan och Patrick i en annan 
kyrka. Härlig atmosfär och stor öppenhet 
för Guds Ord. 
På kvällen predikade vi i 
Dekabristakyrkan. Körledaren har varit 
med under alla år och har behållit energin 
och entusiasmen. Håret var dock lite 
vitare, men det är han ju inte ensam om. 

Ett faktum är att man allmänt 
uppskattar Pingstförsamlingen i 
Eskilstuna mycket, när man 
tänker på all hjälp man fått till 
kyrkorna, men också att vi 
behållit kontakten under alla år.  
Vår församlings tidiga förböner 
under Sovjettiden har verkligen 
öppnat Ukraina för oss som 
missionsland. Gud har öppnat 
dörrar och vi har fått gå in i 
dem. Ännu idag är dörrarna 
öppna, men vi behöver 
förstärka våra förböner för 
församlingarna och arbetet på 
CCC och Grace, i en tid då 
mycket är ovisst i landet. 
 

Allan Ekstedt 



 

 

Eskilstuna får sin egen MISSIONSKONFERENS! Konferensen hålls för första 
gången den 20-22 september, kanske för att bli en årlig inspirationskälla för 
församlingen och församlingarna i vårt närområde. 
 

Mycket intressant innehåll står på programmet. Redan under fredagskvällens 
ungdomssamling får ungdomarna  missionsutmaningar av Andreas Svedman. 
Under lördagseftermiddagen blir kyrkans sidosal en utställningslokal med 
montrar för olika missionsarbeten med intressant informationsmaterial. Kl 15.00 
börjar sedan ett spännande seminarium med många olika talare, som i korta 
inlägg kommer att inspirera för mission. Lördagens kvällsmöte blir fyllt av glädje 
och inspiration då Niclas 
Lindgren och Niclas 
Collén kommer 
att utmana oss. Båda 
talarna är viktiga 
missionsledare inom 
pingströrelsen. Gabriel 
Hagenfors leder sången 
hela helgen. 
 

I söndagens ”Världens 
Festgudstjänst” predikar 
Pelle Hörnmark, pastor 
och missionär, med stor 
erfarenhet av både Afrika 
och Europa. Vi kommer 
också att glädjas 
tillsammans att vi är en 
församling med personer 
från många länder, 
kulturer och språk. 
 

Boka in helgen 20-22 
september och var med 
på en annorlunda och 
oförglömlig 
missionshelg! 



 

 

Hälsning från familjen Kazura i Senegal 
Att bygga relationer och förtroende i ett 
muslimsk land tar tid, men det är en 
framkomlig väg. 
Den 22 april öppnade Gud dörrarna till en 
helt ny by genom en av våra studenter, som kommer 
från den byn. Byn heter Keur Diamb och är muslimsk 
till 100%.  

 
Vi välkomnades 
av bychefen, 
och snart var vi 
omgivna av 
över 200 barn. 
Vi kom till dem 
med ett hjärta fullt av kärlek, och hade 

med oss små gåvor till dessa underbara barn. Det är inte ofta barnen har 
möjlighet till glädje och lek, och för många av dem 
var det första gången de fick en gåva.  
Bed för oss, så att vi vet hur vi tar nästa steg för 
att dela evangeliet med hela byn! 
 
Den 29 juni var det avslutning i den förskola som 
min fru leder i en muslimsk by. Det var en underbar 
dag! Barnen hade roligt, och deras mammor var 
glada, att se sina barn visa vad de lärt sig. 
Mammorna hade lagat mat, 
och vi åt tillsammans. 
Vår bön är att bykvinnorna 
ska nås av evangeliet. Några 
kvinnor från byn har börjat 
söka sig till vårt hem, för att 
få höra ”de goda 
nyheterna”. Bed att deras 
hjärtan öppnas för Jesus! 
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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 
 
Secondhand Varuhuset 
Öppettider försäljning i varuhuset 
 

Tisdag   13.00 - 17.00  
Torsdag  13.00 - 17.00  
Lördag  10.00 - 13.00 

 
 

Inlämning sker:   
Måndag + Onsdag 7.00 -16.00  

Tisdag + Torsdag   7.00 -17.00  
Fredag    7.00 -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.


