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”Att älska Jesus 
är det viktigaste 
man ska göra, 
och gör man det 
så följer också en 
kallelse.” Så 
skriver Torbjörn 

Holm, mångårig församlingsledare, 
längre fram i detta månadsblad. Jag 
håller med. Första prioritet är att ta 
emot Guds kärlek och älska Honom 
tillbaka. Ur den kärleksrelationen föds 
både vilja, kraft och idéer hur man kan 
tjäna Gud och sina medmänniskor. Den 
tjänsten är inget Gud vill att vi ska 
utföra godtyckligt eller av egen kraft. 
Istället får den Jesustroende ta emot 
Guds Ande, som både utrustar och 
leder oss att bygga upp andra och ge 
dem kärlek.  
Så här står det i 1:a Korintierbrevet: 
Hos var och en visar sig Anden så att 
det blir till nytta… Men i allt detta 
verkar en och samme Ande, som 
fördelar sina gåvor åt var och en som 
han vill (12:7 + 11).        
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Hur ska det då vara, bröder (dvs. 
bröder och systrar)? Jo, när ni samlas 
har var och en något att ge: en 
psalm, en undervisning, en 
uppenbarelse, ett tungotal och en 
uttydning. Låt allt bli till 
uppbyggelse (14:26). 
Visst blir bilden rätt tydlig? Precis som 
var och en som tror på Jesus blir 
frälst, så får var och en som tror en 
tjänst att utföra liksom den 
nödvändiga kraften. Allt detta genom 
den Helige Ande som Gud utlovade 
att utgjuta (ösa) över alla människor, 
söner och döttrar, gamla och unga, 
tjänare och tjänarinnor (Joel 2:28-
29). Eftersom detta utan tvivel är 
Guds vilja för varje människa, måste 
församlingen vara en plats där allas 
gåvor upptäcks, uppmuntras, används 
och finslipas, till fördel för alla. Det är 
precis det som sker, när vi närmar oss 
Gud, varandra och våra 
medmänniskor. 
I oktober månadsblad presenteras 
både erfarna församlingsledare och 

unga teamare, i förhoppningen 
om att alla som läser ska känna 
sig både uppmuntrande och 
utmanade att älska Gud och 
upptäcka glädjen i att använda 
sin tid och sina gudagivna 
förmågor till att tjäna 
församlingen och sina 
medmänniskor.    C-V Hasselgren 



 

 

Alive har nu till en början rullat på precis som det gjorde i 
våras, med möte i sidosalen och sedan café och lekar i 
församlingsvåningen. Detta kommer däremot att ändras från 
och med sista helgen i september.  

 
Vi kommer då att återgå till att ses kl 18.00, för att först ha en 
rolig aktivitet med fokus på gemenskap och att lära känna 
varandra. Det kan vara allt från sport i gympahallen till           

poängjakt på stan.  
 

Efter det kommer vi sedan ha vårt möte, med start kl 20:00, 
och efter det så öppnar vårt café och vi hänger och umgås. 
Denna ändring i vårt upplägg beror till stor del på att flera av 
våra gymnasieungdomar har svårt att hinna till mötet, när det   
börjar kl 19, vilket flera har uttryckt som tråkigt. 

 
Jag vill att Alive ska vara en plats, där man både kan ta med sig sina vänner 
men också själv få växa och utmanas i sin tro. Därför tror jag att våra kvällar på 
Alive behöver innehålla både möten med undervisning, lovsång och förbön, 
men också tid för roliga aktiviteter och gemenskap. Vilket vårt upplägg nu 
kommer att göra ☺  

Malin Hagenfors 



 

 

TEAMTRÄNINGSSKOLAN PÅ PLATS 
1

TEAMARE – praktikanter från 
TEAMTRÄNINGSSKOLAN 
Har du hört om 

Teamträningsskolan?  
Runt 1996 fick Skolkyrkan i Eskilstuna och 
en grupp ungdomspastorer i 
Södermanland en vision om att starta 
teamträning i Sörmland. Dåvarande 
”Ungdomsvision Sörmland” såg behovet 
av fler unga ledare som kan vägleda 
ungdomar i församlingar och på skolor. 
Skolkyrkan i Eskilstuna drömde samtidigt 
om att kunna ha team på alla högstadium 
och gymnasieskolor i kommunen. Under 
den tiden kom en förfrågan om att starta 
en teamträningsskola i Eskilstuna. 1998 
startades skolan av Pingstkyrkan 
Eskilstuna, Skolkyrkan Eskilstuna och 
”Ungdomsmission Sörmland”, resten är 
historia. Sedan 2012 är 
Teamträningsskolan en av Kaggeholms 
Folkhögskolas ordinarie kurser.   
Kursveckorna är utlokaliserade i 
fyra regioner och de församlingar 
som samarbetar med 
Teamträningskolan. Utbildningen 
riktar sig till den som vill ha en 
kvalitativ utbildning och 
ledarträning för tjänst i Guds rike. 
På teamträningsskolan 
kombineras teoretiska studier 
med praktiska studier ute i 
församlingsmiljö där elever får 
utvecklas som människa, utmanas 
i sin tro och utrustas med de 
verktyg de behöver för att tjäna 
Gud. De teoretiska studierna sker 
delvis på plats i församlingen 
med webblektioner och delvis på 
de kursveckor eleverna har varje 
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månad, antingen regionalt i någon av 
samarbetsförsamlingarna, eller 
tillsammans nationellt. Utöver 
undervisning består studierna bl.a. av 
litteraturstudier, praktiska uppgifter och 
rapporter. Studierna löper i tre spår över 
året: teologi, ledarskap och personlig 
utveckling 
Studierna har ett fokus på lärjungaträning 
där eleverna under handledning får se 
och göra församlingsarbete från insidan. 
Detta kan röra alla församlingens 
områden men ska matcha intressen och 
gåvor med de möjligheter som finns i 
utbildningsförsamlingen.  
För detta skolår har vi den stora glädjen 
att ha 4 teamare bland oss. 2 som 
praktiserar i församlingen under 
handledningen av vår pastor Malin 
Hagenfors, och 2 som är ”Sport for Life” 
teamare och jobbar med Johan 
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Lagerbeck som är SfL verksamhetsledare.  
 
Sonia Kamanzi: Sonia kommer från 
Eskilstuna och har kommit till 
församlingen sedan hon var liten. Hon 
bestämde sig i somras att haka på 
Teamträningsskolan för att använda ett år 
att komma närmare Gud. Det är en 
längtan som hon har att bli den person 
som Gud har skapat henne till att bli! Hon 
ser mycket fram emot att vara med på 
Alive, TBS och även i söndagskolan på 
söndagar. 
 
Amélie Gahamanyi: Amélie kommer 
också från Eskilstuna och församlingen.  
Anledningen till varför jag teamar är för 
att jag vill ge ett år till Gud. Mina 
förväntningar för detta teamår är främst 
att få växa i min tro, men också får veta 
vem jag är i Gud. Jag tror att det här året 
kommer agera kompass till det jag ska 
göra för Gud i mitt liv framöver, men 
också att jag får utvecklas som ledare. 
För er som undrar vad jag gör i kyrkan 
så är jag involverad i ungdomsarbetet 
”Alive” där jag har hand om tekniken, 
lovsången och om Alives sociala 
medier. 
 
Ellen Hainke: Jag är 19 år gammal och 
kommer från Stockholm. Under det 
kommande året kommer jag att teama i 
Sport for life, och jag är supertaggad! 
Min uppgift som teamare kommer främst 
att vara som stöd i uppstarten av 
idrottsgrupper i kyrkan och att  
uppmuntra ungdomar till att dela tro 
med idrott som redskap. Under året 
förväntar jag mig att få bygga relationer, 
och lära mig mer om hur vi genom 
idrotten kan berätta om Jesus för barn 
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och ungdomar. Jag är 
minst sagt 
förväntansfull för vad 
detta år kommer att 
innebära. Det känns så spännande att få 
vara med och bygga Guds rike på heltid! 
 
Caleb Björnler: Jag är 19 år och kommer 
från Örnsköldsvik. På fritiden spelar jag 
både Discgolf och Innebandy. Jag ville vara 
teamare för jag känner att jag behöver en 
omväxling i mitt liv. Jag vill lära känna Gud 
och mig själv bättre, så någon sort av 
bibelskola lockade. Men att tappa 
möjligheten till idrott var inte på tal, så att få 
teama inom Sport for Life blev verkligen 
perfekt. Jag hoppas att få utvecklas som 
ledare för Gud och verkligen fatta vad Han 
vill med mitt liv. Sedan vill jag kunna hjälpa 
kristna ungdomar att vara öppna och kunna 
dela sin tro inom idrotten.       Ruth Hasselgren 

Sport intresserad? 
 

Missa inte att bli del i att starta  
Sport for Life Grupp  

i Eskilstuna! 
 

PLANERINGSTRÄFF 
Tisdagen 8 oktober 2019 

Kl. 17.30 – 20.00 
 

Mötesplats - kyrktorget 
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onsdag 2   17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
  18.30  Ekumeniskt Storbönemöte  med Joseph Nsanzurwimo 
torsdag 3 18.30  Internationell  Bön 
söndag 6   11.00 nattvard

Malin Hagenfors predikar,  
 

onsdag 9   17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
  18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
lördag 12   9.30  Kvinnokon ferens -  anmälan krävs!! 
söndag 13  11.00  -  Julia Willkander predikar, kyrkkaffe  
   ~13.00  Församling smöte  
 
 

onsdag 16  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30   nattvard 
torsdag 17      14.00  RPG Stormöte - ”I hövve på en präst” 
Karin Wibom 

söndag 20  11.00 C-V Hasselgren predikar,   
     kyrkkaffe  

tisdag 22 17.30  Ny i  församling en -  
onsdag 23  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
   18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan
fredag 25   19.00 start  i  El imk yrkan - Nygatan 25 
lördag 26 10.00

söndag 27       11.00  Stefan Salmonsson predikar,  
 15.00 avslutning  i  El imk yrkan 

Bön varje fredag kl. 18.30 

v.40 Carina & Fredrik Forsén 
v. 41 Maggan & Classe Gustafsson 
v. 42 Eleonor & Michael Stenlund 

v. 43 Fam. Ay 
v.44 Mona & Ulrik Lundin 
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måndag - fredag   8.30-12.00 
måndag    13.00  Alphakurs för daglediga  
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onsdag 30  17.00 Fika  -  öppen  kyrka  
    18.30  Kom & fyll på mitt i veckan 
lördag 2/11  18.00 He mlandss ånger med Sångarbröderna 
söndag 3/11  11.00 nattvard,  C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe 

EN EKUMENISK KONFERENS I SÖRMLAND 

fredag 25 oktober 
 

19.00 

22.00 

 

lördag 26 oktober 
 

10.00 

13.30 

14.00 

16.00 

19.00 

22.00 

söndag 27 oktober 

11.00 

15.00 
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En kyrka med ett aktivt ledarskap 
Vår församling leds av tror på ett 
ledarskap, som är överlåtet till Guds 
kallelse, visionärt, modigt, ödmjukt, 
förenligt med Bibelns lära, fullt av tro 
och som leder och utrustar församlingens 
medlemmar för sina gudagivna tjänster. 
Församlingen leds och betjänas av 
ledare som söker vara trovärdiga och 
inspirerande exempel att följa. 
I de kommande månadsbladen så 
kommer vi att introducera alla som är 
med i församlingens ledarskap. Det är 
Torbjörn Holm som gör starten nu i 
oktober.  
 

Det var år 1979 som den då 28-årige 
Torbjörn blev kontaktad av pastor Allan 
Näslundh med frågan om han ville ställa 
upp som församlingsledare. Torbjörns 
fru Miriam upplevde, även innan frågan 
ställdes, att Gud hade en plan i denna 
riktning och därför kändes det förberett. 
Utan att veta så mycket om vad det 
skulle innebära, så blev Torbjörn avskild 
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som församlingsledare.  
För Torbjörn och Miriam var det inte en 
stor överraskning, för när de gifte sig så 
bestämde de sig, utifrån en gemensam 
vision, att deras hem skulle vara en öppen 
och generös plats, som en resurs för 
församlingen och den plats där de bor. 
Församlingen är för dem en plats i Guds 
famn, dit man kan komma som man är, 
och den är en grogrund för en andlig 
trygghet och tillväxt. Även efter 40 år i 
denna tjänst så drömmer de båda om en 
församling, där ingen behöver ta på sig 
”masker”, för att man tror att man inte 
duger som man är. De drömmer om en 
församling som brinner och längtar efter 
mer och accepterar det sätt som Gud vill 
verka 2019.  
 

Båda Torbjörn och Miriam växte upp i 
församlingen. Torbjörn blev frälst efter ett 
barnmöte med Simon och Greta 
Gustafsson 1959. När han kom hem, 
berättade han för sin farmor Alva Holm 
att han ville bli frälst, och hon och hans 

mamma bad med honom. 
Miriam förstod att hon behövde 
ge sitt liv till Jesus 1962. I ett 
bönemöte bad Gösta 
Westerdahl med henne till 
frälsning. Känner man Torbjörn 
och Miriam, så vet man att man 
kan träffa dem på bönemötena. 
För dem är det en jordmån och 
en längtan efter bön och Guds 
ord.  
Att älska Jesus är det 
viktigaste som man ska göra, 
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och gör man det så följer en kallelse. 
Detta speglas också i Torbjörns 
favoritverser från Johannes 21:15-17 ”När 
de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: 
"Simon, Johannes son. Älskar du mig mer 
än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre. 
Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till 
honom: "För mina lamm på bete." För 
andra gången frågade han: "Simon, 
Johannes son. Älskar du mig?" Han 
svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig 
kär." Jesus sade till honom: "Var en 
herde för mina får. "För tredje gången 
frågade han: "Simon, Johannes son. Har 
du mig kär?" Petrus blev bedrövad när 
Jesus för tredje gången frågade: "Har du 
mig kär?", och han svarade: "Herre, du 
vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus 
sade: "För mina får på bete.” 

I Torbjörns fall var det inte bara en 
kallelse att sitta i en styrelse i 
församlingen. Under alla år har det blivit 
mycket engagemang inom olika områden 
och verksamheter, oftast tillsammans 
med Miriam. Båda brinner för LP-
verksamheten, för Integrationshjälp, för 
att stötta de utsatta i vårt samhälle och 
att hjälpa människor genom själavård och 
bönesamtal, t ex genom ”Helhet genom 
Kristus”. Båda var också involverade i att 
starta våra måndagsträffar Celebrate 
Recovery. Torbjörn tycker att Celebrate 
Recovery är ett så bra program, som 
skulle kunna hjälpa många i församlingen 
att förstå och arbeta med sår, ovanor och 
beroenden. Men det är också lämpligt för 
andra problem som människor kan ha, 
typ dåligt självförtroende, dåligt humör, 
bitterhet, grämelse och liknande…  

4

Miriam & Torbjörn har fem barn och sex 
barnbarn. Alla barnbarn bor i Stockholm 
och därför blir det ofta resor dit. Det är 
kanske också därför som de skapade en 
oas på Olstorp på Öland, dit barn och 
barnbarn kommer gärna och ofta. Men 
även där är visionen att deras oas blir till 
en andlig oas för människor, som behöver 
lugn och ro och ett gudsmöte. De 
inbjuder där till retreater, kvinnohelger 
och mer. 

Miriam är leg. sjuksköterska, sociolog och 
har också en teologiutbildning och ägnar 
också ett antal timmar i veckan åt 
kommunalpolitik. Torbjörn är civilingenjör 
och är sedan 1980 egen företagare inom 
programvaror för produktutveckling. Idag 
är han delvis pensionerad, men i Guds 
rike blir man aldrig pensionerad för där 
finns alltid utrymme och plats att tjäna 
och leva ut sin kallelse.  
                  Miriam & Torbjörn Holm & Ruth Hasselgren 
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Som ni kanske känner till så är 
Nordkorea (NK) det land i världen, där 
det är svårast för kristna att leva. Men 
trots förföljelse och svårigheter kommer 
många människor till tro. Du och jag kan 
stå med dessa människor i bön och 
förbön.  
Kan ni ge några minuter varje onsdag för 
att be för detta land 
och dess invånare? 
Ställ ert alarm på 
telefonen på kl. 12.00 
varje onsdag och be 
för Nordkorea! Vi tror 
på en Gud som kan 
förändra människors hjärtan! 
- Be för att fler och fler människor inne i 
landet ska få tillgång till evangelium.  
- Be om Guds beskydd över de som 
bekänner sig som kristna. 
 

För ca 12 år sedan satt jag tillsammans 
med en rysk pastor och en missionär från 
ett land i väst. Vi befann oss i en kinesisk 
provins.  

Under ett par år hade vi, tillsammans 
med den ryska pastorn, skickat upp 
ballonger med evangelium klistrat på 
utsidan. Vi visste ju inte alls om detta 
skulle bära någon frukt, men ganska 
många ballonger hade skickats upp och 
även många böner. 

Nu satt vi med den här missionären, som 
ofta var inne i NK, och han berättade om 
läget inne i landet. Plötsligt berättar han 
om hur han en dag mött en kvinna i NK, 
som berättade att hon blivit frälst. Han 
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blev förvånad och frågade hur detta 
skett. Då berättade hon hur hon en dag 
var ute på risfältet, och plötsligt föll en 
ballong ner framför fötterna på henne. 
Det var en ballong med en förklaring, 
om hur man genom Jesus kan få sina 
synder förlåtna. 

När vi hörde detta, som missionären 
berättade om denna kvinna, var det 
svårt att hålla tillbaka tårarna. Vi förstod 
att denna ballong var en av de som vi 
skickat upp. Allt arbete som den ryska 
församlingen hade gjort hade burit frukt. 
Vi vet inte om någon fler har tagit emot 
Jesus pga dessa ballonger, men vi vet 
att änglarna i himlen gläder sig när en 
enda människa kommer till tro. En enda 
människa är värd allt arbete och alla 
böner!     P. Ö. 

 



 

 

Helgen den 20-22 september höll församlingen en missionshelg. 
Målet var att aktualisera församlingens mission och ge ytterligare 
kunskap om, och motivation och inspiration för, att ge evangeliet 
vidare i ord och handling utanför vårt lands gränser. 
Fredagens ungdomssamling hade besök av Pingsts 
missionsinspiratör Andreas Svedman, som på ett 
levande sätt berättade om sitt eget liv och om hur det 
var att som missionärsbarn komma tillbaka till Sverige 
efter många år utomlands. Han betonade hur viktigt 
det är att se utanför vår snäva horisont och se 
hela världens situation. 
I lördagens samling medverkade Niclas 
Lindgren PMU, Niclas Collén IBRA, Peter Paulson 
Open doors, Paul Waern Distansbibelskolan och 
Rauli Lehtonen Europ4Christ. De olika talarna 
belyste missionsuppdraget ur olika perspektiv 
men alla med samma mål; att förverkliga 
missionsbefallningen. Några andra 
missionsinitiativ lyftes också fram under eftermiddagen. Vi 
förstod alla att mission är något mycket viktigt, och att det 
återstår många utmaningar för oss som kristna 
församlingar. 
I söndagens ”Världens festgudstjänst” kunde 
vi alla glädjas åt en mångfald av olika 
nationaldräkter, som visade att vår församling 
har plats för olika slags människor med olika 
etnisk bakgrund. Pastorn och missionären Pelle 
Hörnmark predikade om hur den första kristna 
församlingens vittnade om Jesus, men också 
hade hjärtat öppet för att hjälpa dem som led 
nöd och hade behov. Kyrkkaffet bestod denna 
söndag av en rad olika maträtter från olika 
länder. 
Hela helgen medverkade Gabriel Hagenfors med 
ett stort team med sångare och musiker. Vi sjöng 
tillsammans på swahili, spanska, tigrinja, finska 
och svenska förstås, i en härlig blandning. 

Allan Ekstedt 
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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 7.00 -19.00   
Torsdag   7.00 -17.00  
Fredag    7.00 -13.00  
Lördag    9.00-13.00   
  

Kläder 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   uppehåll v. 44 
 

Highlight – för åk 5-7    
Fredag 18.00 -19.45   uppehåll v. 44 
 

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 uppehåll v. 44 

 

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.


