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En solig dag i 
slutet av 
augusti under 
församlingens 
böne- och 
fastedagar, 
satt jag på en 

bänk på den vackra och roingivande 
Strömsholmen. Bänken står alldeles intill 
den röda gångbron så att man snett till 
höger ser bygget av högskolans nya 
campus. Medan jag bad sökte jag 
samtidigt i mobilens bibelapp på ord 
som ”söka”, ”stad” och ”bästa”. 
Resultatet gav: Och sök den stads bästa 
dit jag har fört er i fångenskap och be 
för den till Herren. När det går väl för 
den, går det också väl för er (Jer. 29:7), 

Ingen ska söka sitt eget bästa, utan 
den andres  (1 Kor. 10:24) och Här har vi 
ingen stad som består, men vi söker 
den stad som ska komma (Heb. 13:14). 
 

Några tankar utifrån dessa bibelställen: 
De tycks balansera varandra med 
uppmaningen att leva i nuet utan att 
gnälla eller fly verkligheten (Jeremia) och 
samtidigt att leva med hopp om 
himmeln. (Hebreerbrevet). Det första blir 
en uppmaning att göra sitt bästa för sin 
samtid och bedja för alla människor 
liksom att ha en hög arbetsetik, vara 
punktlig, ärlig och generös och utföra 
tjänst och arbete efter bästa förmåga!  

Ingen ska 
söka sitt 
eget bästa, 
utan den 
andres; 
inte isolera 
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sig från stadens puls och liv utan var 
”salt och ljus” och påverka genom 
närvaro!  
Men låt oss inte missa att Jesus 
grundade ett nytt, ännu osynligt, rike 
och att bara det riket är evigt. Det är 
skönt när det går väl för oss på jorden, 
men allt skapat har också ett slut och en 
förmåga att svika den som stöder sig på 
det. Nu har han [Gud] lovat och sagt: 
Än en gång ska jag skaka inte bara 
jorden utan också himlen.  …det som 
skakas ska försvinna, eftersom det är 
skapat, för att det som inte kan 
skakas [dvs., Guds rike] ska bestå (Heb. 
12:26-27). 
Medborgarskap i Guds rike är Guds 
gåva till alla som tar emot Jesus. Det 
skapar tacksamhet i nuet, hopp inför 
framtiden och motivation söka Guds 
rike först (Matt. 6:33) liksom andras 
bästa. När vi nu får ett rike [en 
”himmelsk stad”] som inte kan skakas, 
låt oss då vara tacksamma. På så sätt 
ska vi tjäna och behaga Gud med 
vördnad och fruktan, för vår Gud är 
en förtärande eld (Heb.12:28-29). 
 

Konklusionen på mina tankar: Vi är del 
av Eskilstuna och av Guds rike. Bed och 
jobba för Eskilstunas bästa! Ditt bidrag 
gör skillnad. Men låt allt du gör 
påverkas av att du, utan egen förtjänst, 
blivit medborgare i Gudsriket, i den 
enda ”stad” som består för evigt. Tack 
vare ett medborgarskap som ges av 
nåd och tas emot i tro, finns det hopp 
för alla människor. 

Carl-Vilhelm Hasselgren 



 

 



 

 

Över nyår (29/12-1/1) är det Unite i Pingstkyrkan Västerås, som vi 
peppar alla ungdomar från Alive att åka med på. Unite är en ungdomsfestival, som hålls 
på fem platser över hela vårt land samtidigt, och eftersom Västerås är närmast oss åker 
vi dit. Det brukar komma ca 500 deltagare från hela Mellansverige plus ledare och 
volontärer.  
Dagarna är fyllda med möten, med lovsång och superbra undervisning, event och 
happenings, aktiviteter och tävlingar, valbara seminarier, konserter och mycket annat. 
De här dagarna brukar vara mycket betydelsefulla för dem som åker med, och jag tror 
att det är det absolut bästa sättet att fira nyår på som ung idag ☺  
Unite är en festival och inte ett läger, vilket betyder att mat är något som man får stå för 
själv. Det finns mat att handla i kyrkan, men också möjligheten att äta på stan. Boende 
sker på en skola ca 2 kilometer från kyrkan, och det finns ”gå-värdar” och buss-
möjligheter. En skillnad med att det är en festival är också, att man som deltagare 
behöver kunna ta lite mer ansvar för sig själv än på ett läger. Man förväntas hålla tiderna 
till de olika samlingarna, se till så man hinner äta i de olika pauserna osv. Även om vi 
som lokala ledare finns på plats, och är med ungdomarna så mycket vi kan, så krävs det 
helt enkelt en annan typ av ansvar. Detta brukar dock fungera mycket bra, och de som 
åker för första gången, får mycket hjälp av de deltagare som varit med tidigare.  
All info kring allt du kan tänka dig finns på hemsidan (www.unitesweden.se/vasteras) och 
där hittar du också anmälan. Om du anmäler dig, eller din tonåring, innan den 1 dec är 
det ett bättre pris.  
 

Har du andra frågor eller funderingar kring Unite, så tveka inte att höra av dig till mig på 
076-2145693. Det är viktigt att det känns tryggt och bra, både för dig som förälder och 
för våra tonåringar, att åka på Unite.  

Malin Hagenfors - pastor med ansvar för ungdom  

www.unitesweden.se/vasteras 



 

 

Vi är en gemenskap för dig som går sista året på 
gymnasiet och upp till 30 års ålder. 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 och brunch till en smågrupp hemma hos 
Corey & Kaylee Breaux, som vi kallar “livingroom” 
varje söndag kl. 18.00. Brunchen är den sista 
lördagen i månaden – kl. 10.30, med god frukost, 
gemenskap och en kort föreläsning! 
I november får vi besök från River Valley Church, 
Minnesota (USA). Torsdagen den 14 november kl. 
18.30 har vi “Pizza & Praise Night” med deras 

worshipband! Det vill du inte missa! Har du tid under den dagen, hör av dig till Corey & 
Kaylee och kom med när hela USA-teamet stå vid 
högskolan och dela ut ”Fika to go” och bjuda in till 
kvällens ”Pizza & Praise Night! 
Ta med dina vänner och kom på en YA!-träff! Är du 
nyinflyttad, är detta ett väldigt bra tillfälle att lära 
känna nya människor! Självklart är du alltid välkommen 
som ny under hela terminen. 
Vill du få information om YA! kontakta oss på 
messenger, facebook eller instagram så hör vi av oss. 
Vill du vara riktigt säkert på att inte missa något som 
händer, så gå gärna med i vår Facebookgrupp eller 
följ oss på Instagram. 

YA! ESKILSTUNA – YOUNG ADULTS 
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onsdag 6   18.30 Kom &  fyll  på  mit t  i  veckan 
torsdag 7   18.30 Internationell  bön 
   18.30  Si sters  Kväll  –  träff för alla kvinnor 
söndag 10  11.00 -   
    C-V Hasselgren predikar, kyrkkaffe  
   18.00  St i l la  G uds tjänst  med Ingvar Holmberg 
 
 
 

tisdag 12   17.30  – se flyers för info & anmälan! 
onsdag 13  18.30   nattvard,  
     Gäster från River Valley Church, USA leder lovsången  
torsdag 14     18.30  Cafékväll  -  Hoppet bortom Eston ia i  S eco ndhand  V aruhus et!  
fredag 15   18.30 WATOTO-kon sert   
söndag 17  11.00 

C-V Hasselgren predikar,  kyrkkaffe 
   13.30 Persis ktalande ge menskap
    

   

onsdag 20  18.30  Församlingsmöte  
torsdag 21  18.30 Jul kören s övning  
söndag 24  11.00  nattvard, Malin Hagenfors predikar, 

kyrkkaffe  
   18.00 All sån gs-Café med Sångarbröderna 
 

onsdag 27  18.30  Kom & fyll på mitt i veckan 
torsdag 28  14.00  RPG möte 
   18.30 Jul kören s övning  
söndag 1/12  11.00 med Mathilda Röjdemo, 

adventskaffe 

Bön varje fredag kl. 18.30 

v.45 grupp 4 
v. 46 Seija Hannomaa & Margit Holm 

v. 47 Annika Nilsson & Kerstin Hallström 
v. 48 Carina & Fredrik Forsén 

v. 49 Maggan & Classe Gustafsson 
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måndag - fredag   8.30-12.00 
måndag    13.00  Alphakurs för daglediga  
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onsdag 4  18.30   Kom & fyll på mitt i veckan 
torsdag 5  13.00  Jul fe st  för  dagle dig a  
söndag 8  11.00    med Eric & Anette Anders,   

adventskaffe 

Missa inte att vara en del av 
Julkören på 1:a Advent! 
Under ledning av Gabriel 
Hagenfors & Ruth Hasselgren 



 

 

Vilken fantastisk dag det blev, när 160 kvinnor från Eskilstuna  
och hela Mälardalen samlades! Som församling tackar vi Sisters 
International, med Marie Arnfjell i spetsen, som stod som  
arrangör bakom kvinnokonferensen lördagen den 12 oktober.   
Vi tackar även andra underbara talare denna dag, som Miryahm 
Moli, Julia Wilkander och vår egen Ruth Hasselgren. De delade  
på olika sätt med sig till oss om vikten av att ”komma närmare  
Gud, för att komma närmare varandra, och genom det bli  
starkare i vår identitet i Gud, men också bli starkare för  
varandra!”. Det var en så fin gemenskap och vi kvinnor förstod  
på ett nytt sätt, att med Gud kan vi förändra vårt samhälle –  
en kvinna i taget!  
Vi vill på detta sätt även tacka alla våra egna män och  
kvinnor från Pingstkyrkan i Eskilstuna, för ett helt otroligt  
förarbete och genomförande genom planering, förbön,  
dekorering, matlagning, bakande, städning och bara så  
mycket kärlek och tjänstvillighet! Största tacket går dock till vår  
Herre Jesus Kristus, som mötte kvinnor mitt i livet och förde dem 
både närmare Honom själv och varandra, och därigenom gjorde  
alla starkare! 
Sisters International är en svensk kvinnoförening med medlemmar 
och lokalgrupper över hela landet. Sisters arrangerar årligen 
konferenser, ledardagar och driver ett mentorskapsprogram. Sedan 
julen 2009 har Sisters International delat ut julpåsar varje år till 
kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk, prostitution och utan-
förskap. Över 30 000 julpåsar har sedan dess delats ut i Sveriges 
städer och i flera kvinnofängelser runt om i Sverige.  
I år vill vi vara med och dela ut 150 julpåsar även i Eskilstuna. 
Någon gång i slutet av november kommer varorna i stora kartonger, 
som vi sedan behöver packa i julpåsar. Det är lite jobb med detta, 
men om vi är några stycken, så 
kommer det att gå bra, samt bli 
en mycket trevlig stund. Vi 
kommer att bli välsignade genom 
att välsigna andra! Så håll utskick 
efter ”Julpåspackdagen!” 
             Ruth Hasselgren 



 

 

Kom precis hem efter en dag på språkcafeet och är fylld av glädje. 
Sista tjugo minuterna fick vi sitta och berätta för 
en kinesisk tjej om Jesus och kyrkan.  
Idag kom det tre eller fyra klasser från SFI och vi 
var kanske mellan 80 och 100 personer, som fick 
sitta och prata med varandra. Människor från 
Burundi, Kongo, Eritrea, Kina, Somalia, 
Afghanistan, Syrien, Ryssland, Storbritannien 
med flera länder kom IDAG till vår kyrka. En del 
av dem vet inte ens om, att de sitter i en kyrka och 
praktiserar svenska, men de stortrivs och vi också! 
Många av de som kommer gör det regelbundet 
och vi börjar bygga en relation med dem. Kanske 
det även bygger en bro för dem att lära känna 
Jesus.  
Om du har en tisdag eftermiddag ledig kl. 15.00 
- 17.00, så skulle vi vilja uppmuntra dig att 
komma och hjälpa till. Du behöver inte vara 
utbildad lärare eller ens tala perfekt svenska. Du 
behöver bara ha ett villigt hjärta och sedan sitta 
och prata med människor, som vill lära sig prata 
svenska.  
  

Tack så mycket!      Patrick Ölund 
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började resa för att uppmuntra de små 
församlingarna och grupperna. Han har 
rest mycket till USA och Canada, men 
också till Australien och till flera europeiska 
länder. 
På varje plats undervisar han och upp-
muntrar de kristna att stå fasta i tron. Han 
uppmuntrar ledarna att verkligen lära 
känna ”fåren”. Han har också mycket 
själavård. Många människor har själsliga 
sår, efter att ha bevittnat fruktansvärda 
händelser under folkmordet. De flesta har 
förlorat en eller flera familjemedlemmar. 
- Att få dessa människor att förlåta, är det 
viktigaste. Först då kan de bli fria. Det är 
inte enkelt, men det finns ingen annan väg. 
Bibeln säger att vi ska förlåta varandra, för 
vi har ju själva fått mycket förlåtet. 
Joseph är gift med Verena och tillsammans 
har de nio barn och ett oräkneligt antal 
barnbarn. 

- Bara min fru vet hur 
många de är, säger 
Joseph med ett 
skratt. 
De flesta av barnen 
bor i Belgien, men 
några finns i Canada, 
Holland och 
Frankrike. Det är så 
det ser ut i de flesta 
rwandiska familjer. 
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GUDS ORD HAR FRAMGÅNG  
I EUROPAS HUVUDSTAD BRYSSEL 

På storbönemötet den 2 oktober hade vi 
besök av Joseph Nsanzurwimo från Bryssel, 
Belgien.  
Joseph är ingen ny bekantskap för de äldre 
i församlingen. Han var i många år ledare 
för pingströrelsen i vårt missionsland 
Rwanda. 1995 måste han lämna landet efter 

ett folkmord, som 
dödade mer än 800 
000 av landets 8 
miljoner invånare. 
Många flydde och 
finns idag utspridda 
i många olika 
länder. 
Sedan några år 
tillbaka känner 
Joseph ett speciellt 
ansvar för dessa 

rwandier. Han berättar hur det hela började: 
- För några år sedan fick jag en profetisk 
hälsning från två olika personer. De frambar 
en hälsning om att Gud hade nya uppgifter 
för mig.  
Sedan år 2000 var Joseph föreståndare för 
en nybildad rwandisk församling i Bryssel. 
Nu var hälsningen att han skulle lämna den 
uppgiften och 
”ta hand om 
de sargade 
”fåren”, som 
var spridda ut 
över världen”. 
Snart började 
kallelserna 
komma, och 
Joseph 
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Föreståndaransvaret har Joseph lämnat över 
till yngre ledare. Församlingen har växt, och 
utifrån den har det nu bildats nya fristående 
församlingar i Liège, Mons, Namur och 
Charleroi.  
Församlingen har också sänt ut sina första 
missionärer till staden Arlon i östra Belgien. 
Efter bara två år, samlas ett 30-tal personer, 
varav hälften infödda belgare,  till gudstjänst i  
familjens vardagsrum. Det är ett stort 
tacksägelseämne, eftersom Belgien är känt 
som ett ”hårt” land att missionera i.  
I Bryssel samlas ungefär 400 personer till 
gudstjänst varje söndag i den kyrka Joseph 
tillhör. I söndagsskolan är det över 200 barn. 
På ungdomsmötena kommer ungefär 120 
unga, så församlingen växer. 
I många år har man bett om att kunna få en 
ny, mer ändamålsenlig, bättre och billigare 
lokal att samlas i. För någon månad sedan 
köpte man en fastighet i centrala Bryssel. Nu 
väntar man på tillstånd att få renovera den, 
men byråkratins kvarnar mal långsamt även i 
Belgien. 
- Hjälp oss bedja att vi snart får vårt tillstånd! 
Nu betalar vi hyra, men också för lånen för 
den nya lokalen, så det blir kostsamt för 
församlingen. 
Joseph är en man med stor vishet och 
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erfarenhet, 
efter ett långt 
och händelse-
rikt liv med 
många ansvars-
fulla uppgifter i 
Guds rike. Man 
tycker att han 
nu vid 75 års 
ålder skulle 
kunna ”luta sig bakåt” och njuta av ett 
behagligt pensionärsliv. 
- I Guds rike blir man aldrig pensionerad, 
säger Joseph och berättar att han också 
är rådgivare för de nybildade 
församlingarna i Belgien. Regelbundet har 
han seminarier, då han undervisar både 
ledare och medlemmar. Framför allt är 
han herden, som vårdar fåren. 
På min fråga vilka råd Joseph skulle ge 
församlingar idag, svarar han efter en liten 
stunds betänketid: 
- Skapa mindre grupper! Människor idag 
längtar efter en nära gemenskap. Det är 
viktigt att vi lär känna varandra i 
församlingen i alla generationer, och att vi 
delar både glädjeämnen och böneämnen 
med varandra, och att vi betjänar 
varandra med de gåvor Gud gett oss. 

- Ta tid till bön! Bara bön kan ge ett 
andligt genombrott! Idag är 
lovsång och tillbedjan centralt i 
gudstjänsten, och det är bra. Men 
det är nödvändigt att vi tar ett steg 
vidare och låter bönen få mer plats 
i våra samlingar och gudstjänster. 
På min sista fråga hur Joseph ser 
på framtiden, med en värld som är 
full av oro, turbulens och osäkerhet 
svarar han: 
- Vi vilar i Guds händer och då kan 
vi vara trygga! 

Barbro Agnestrand 
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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  

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    
 

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 – varje söndag 18.00   
annat program & info – 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.


