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Människan kan över-
leva 30 dagar utan 
mat, 3 dagar utan vatten och 3 minuter utan 
luft men inte 3 sekunder utan hopp.  
Vi behöver HOPP och vi behöver ofta höra 
det sägas, betonas och gestaltas. Jag tror 
att alla människor tilltalas av historier om till 
synes hopplösa situationer som slutar bra, 
just för att sådana berättelser ger oss hopp 
för vårt eget sammanhang. 
Både känslan av HOPP och den av 
hopplöshet har en stark förmåga att snabbt 
spridas och påverka andra och allt 
runtomkring. Den senare kan ibland 
exemplifieras av frågor som följande: Klarar 
samhället av integrationen? Blir alla bara 
ensammare? Finns församlingen kvar om 20-
30 år? Är det omöjligt att bryta spiralen av 
en nedåtgående trend?  
Frågorna är seriösa, behöver få ställas och 
även tas på allvar. Men för att få kraft att 
konstruktivt ta itu med dem, behöver vi välja 
åt vilket håll vi tittar. När människan enbart 
ser till sig själv för lösningar, blir resultaten 
begränsade av ”mänskliga” resurser och 
med tiden sprider sig hopplösheten. Den 
som kräver och förväntar sig, att alla 
situationer kan förbättras med mänskligt 
förnuft och styrka, den egna eller andras 
(t.ex. samhällets eller gruppens), blir 
besviken. 
Bibeln ropar hoppfullt till oss, att istället 
vända oss till Gud, vår Skapare, och Jesus 
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Kristus, vår Räddare. 
När människan ser till 
Gud blir resultaten 
istället ”gudomliga”, 
eftersom hans 
resurser, hans nåd 
och hans kärlek är 
obegränsade. Utåt sett kan sådana 
lyckosamma berättelser ibland ge skenet av 
att vara resultatet av lyckliga 
omständigheter och egna ansträngningar, 
men den som en gång har varit nere i 
hopplösheten, och där ropat till Gud som 
sista utväg och fått hjälp, vet med hela sin 
varelse att Gud finns och både älskar och 
hjälper oss. 
Så låt oss aldrig sluta att hoppas och att 
sprida hopp! Psalmisten säger så här till sig 
själv och till oss: Varför så bedrövad, min 
själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. 
Jag ska åter få tacka honom, min frälsning 
och min Gud. Ps 42:6 
Detta, som var sant för Psalmisten, är också 
sant för dig som tror och det är sant för 
andra runt omkring dig. Det finns HOPP och 
HOPPET har ett namn: Jesus! Därför kunde 
aposteln Paulus öppna sitt brev till Timoteus 
med följande hälsning: Från Paulus, Kristi 
Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår 
Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp (1 Tim. 
1:1).  

Tillsammans med alla Jesus efterföljare i 
denna värld har vi goda grunder och ett 
gudomligt uppdrag att ge hopp. 
PS. DET FINNS HOPP kommer att ge namn 
till flera utåtriktade satsningar 2020 och 
även till den ekumeniska kampanjen på 
Stiga Sports Arena den 22-24 januari 2021. 

 

Carl-Vilhelm Hasselgren    dfg 
 



 

 

Välkommen – Du behövs! 
En ny termin har börjat! Vilken glädje och förmån att få träffa så många barn och 
tonåringar varje vecka i vår kyrka! En del är nästan födda i kyrkan och andra gör sina 
första besök här. För att våra olika grupper och aktiviteter ska fungera så behövs det 
naturligtvis ledare och medhjälpare i olika åldrar. 
Och vi har ett fantastiskt ledargäng, både på fredagskvällar och under söndagen!! 
Er vill vi gärna TACKA med en 
LEDARFEST tisdag 10 mars 
kl.18:00-20:30. Inom den 
närmaste tiden kommer det en 
personlig inbjudan. Håll utkik!! Du 
behöver inte göra något mer än 
anmäla dig och se till att du är där, 
resten ordnar vi.  
MEN……. vi är inte tillräckligt 
många ledare/medhjälpare för att 
det ska vara riktigt bra!! Därför inbjuder vi DIG att komma och vara med!! Titta på 
behovslistan och fråga Gud om det är du som ska kliva in i någon av uppgifterna. 
Kom sedan och prova! Är du intresserad eller har du frågor – kontakta  

 

ANNIKA Nilsson 0768-900202 eller ESTHER Nkurikiye 0728-36 93 99 
 

FUNNY FRIDAY eller HIGHLIGHT (vi ses på fredagar 18:00-19:45) 
Någon som kan: 
- vara med barnen/tonåringarna (spela spel, baka, prata, pyssla, sporta, pingis, 

biljard) 
- hålla i en samling 
- stå i kiosken under kvällen (gäller HighLight) 
- vara en resurs för någon som behöver extra hjälp eller uppmärksamhet 

 

SÖNDAGSSKOLAN (vi möts under gudstjänsten) 
Någon som kan: 
- hålla i en bibelsamling för en större 

grupp barn (3-7 år eller 8-11 år) 
- ta hand om en mindre grupp barn (8-

10 stycken) 
- leka med barnen ( i slutet av 

söndagsskolan) 
- sitta med barnen under samlingen 
- vara en resurs för ett speciellt barn 



 

 

 

Varför? I år har vi en unik och fantastisk möjlighet 
att ta med vår TBS-klass till ett land i Nordafrika 
under påsklovet. Idén föddes under sommaren, då 
våra ”globala arbetare på plats” var på hembesök. 
Vi började prata om, ifall det skulle vara möjligt att 
komma och hälsa på med tonårsbibelskolan. Då 
deras tvillingdöttrar är lika gamla som eleverna som 
nu går på TBS, och känner flera av dem sen tidigare, 
så finns det en naturlig och stark koppling just i år. 
Det är ett tillfälle att ta vara på och vi tror och ber att denna resa ska förändra 
ungdomarnas liv. Det är också ett sätt att lyfta upp mission i den yngre generationen.  
 

När och innehåll? Vi åker ner under fem dagar över påsk, sex elever och tre ledare. Vi 
bor hemma hos ”vår familj på plats” i huvudstaden och kommer under dagarna få vara 
med och se vad de arbetar med. Vi kommer också få träffa andra troende och se hur det 
är att vara kristen i en annan kultur än den vi är vana vid. Vi kommer att besöka olika 
historiska platser, t ex platsen där Bibeln kanoniserades på 300-talet.  
 

Omkostnader? Församlingen kommer att hjälpa till och stötta upp för ledarkostnaderna 
på resan. Eleverna har samlat in en del pengar för att finansiera sina omkostnader och 
kommer sedan att betala resten ur egen ficka.  
 
Vill du hjälpa till? Om du vill och kan bidra för att hjälpa ungdomarna ekonomiskt är det 
mer än välkommet och otroligt välsignat. Det finns flera sätt: 
- Ungdomarna kommer, precis som under hösten, att sälja fika eller lunch i samband 

med några söndagsgudstjänster, där du genom att handla av oss stöttar resan.   
- Du kan också sponsra med en gåva om du tycker att det här är viktigt och tror på 

det vi ska göra. Vill du det så prata mer än gärna med mig.  
- Det du till sist, men inte minst, kan göra är att BE! 

Be för oss som kommer att åka iväg, be att det ska 
bli en resa som påverkar oss för alltid, be att den ska 
få vara till välsignelse, be om beskydd och att det 
kommer att leda till Guds rikes utbredande på plats 
och efteråt. 
 

Har du frågor eller funderingar kring resan så tveka inte 
att prata med mig. Tack för att ni är med och ber och 
hjälper till, för att göra det här möjligt. Jag vill också passa 
på och tacka för all uppmuntran och allt stöd, som jag får i 
och för arbetet med ungdomarna. Det betyder och 
värmer otroligt mycket!              Malin Hagenfors  



 

 

Mars 2020: Bön i och för några bostadsområden! 
Hjälp oss att be för Fröslunda, Nyfors, Lagersberg, Skiftinge, Viptorp & Årby! 
I januari gav föreståndaren för Pingst i Sverige, Daniel Alm, följande 
utmaning till ”alla kristna att våga nya vägar, att be för nya platser, 
att möta nya människor och involveras i nya sammanhang för att bli 
del i en progressiv framtidsorienterad rörelse som burna av kärlek, 
sprider hopp och förmedlar tro.” 
• Vi söker dig som har ett hjärta för människorna i ett av dessa 

bostadsområden 
• Vi söker dig som vill komma till en bönesamling i just det bostadsområdet i mars 
• Vi söker dig som vill upplåta din bostad eller en kvarterslokal för en sådan 

bönesamling 
Nästa steg: Skriv namn, telefonnummer och vad du är redo att göra (komma till en 
bönesamling eller ordna en lokal) på listor på kyrktorget eller mejla till 
info@pingsteskilstuna.se. Tillsammans med er som anmäler intresse hittar vi en 
lämplig tid och plats.       Carl-Vilhelm Hasselgren & Marita Takala 

BE FÖR ESKILSTUNA #MERBÖNFÖRFOLKET  

ÖPPEN KYRKA - HOPPFÖRMEDLINGEN 
Onsdagen 19 februari slår vi upp portarna 
till Öppen kyrka – Hoppförmedlingen! 
Kyrktorget kommer att vara öppet varje 
onsdag kl. 12.00-18:30. 
Vi människor är en helhet av kropp, själ och 
ande. Alla delar behöver ny kraft, 
inspiration och hopp med jämna mellanrum. 
För själen ! - Gott fika, trevlig gemenskap, 
givande samtal, läsa tidningar…. Serveringen är öppen under hela öppettiden för fika och 
gemenskap. Ibland kommer vi att få besök av någon musikalisk gäst!  
För anden – Möjlighet till andakt, bön, förbön eller bara stillhet. Kl. 12-13 finns en samling 
till bön i kyrksalen. Den som vill kan dröja kvar. Jesus välkomnar oss alla att komma till 
Honom med våra bördor som Han lovar att lätta och bära. 
För kroppen - Hjälp i svåra livssituationer, t ex utdelning av matkassar, hjälp på 
myndighetskontakter på nätet, ansökningar m.m. Kl. 13-15 finns Miriam och Torbjörn på 
kyrktorget för att hjälpa till med livets praktiska problem. 
Vi tror att detta är början till att tillsammans skapa en ännu bredare mötesplats.  
Du kanske kan samla dina vänner eller grannar och starta en smågrupp eller studiegrupp 
som träffas onsdag eftermiddagar på kyrktorget eller i angränsande lokaler? Vi ordnar fika.  
Eller är det något annat du brinner för? Kom! Tillsammans skapar vi värme och gemenskap 
och gör Jesus känd i vår stad. Har du frågor och idéer, hör av dig till oss! 

                                                                                                           Marita Takala, Miriam & Torbjörn Holm 



 

 

 
v. 5 Maggan & Classe Gustafsson 

v.6 Eleonor & Mikael Stenlund 
v. 7 Fam. Ay 

v. 8 Mona & Ulrik Lundin 
v. 9 grupp 4 
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onsdag 29/1  18.30  KICKOFF BÖNEMÖTE 
lördag 1    9.00  Sisters frukost 
söndag 2   11.00    nattvard

    Carl-Vilhelm Hasselgren predikar, 
kyrkkaffe  

onsdag 5   18.30  Kom & fyll på mitt i veckan  
torsdag 6   18.30 Internationell bön 
söndag 9    11.00   

Malin Hagenfors predikar,  
     kyrkkaffe  
    

onsdag 12  18.30   med Rasmus Troedsson – ”kristen i yrkeslivet” 
torsdag 13  19.00 Cafékväll i Varuhuset med Rasmus Troedsson OBS! på Secondhand 
lördag 15      9.00    

söndag 16  11.00    
Carl-Vilhelm Hasselgren predikar,  

    kyrkkaffe  
 

 

onsdag 19  12.00 Bön 
   13.00 -18.30  ”Hoppförmedligen” 
  18.30   - nattvard 
fredag 21    19.00  Bibel & Bönehelg  
     med Owe & Fredric Lindeskär 

lördag 22   16.00  + 17.00  + 19.00  
     Bibel & Bönehelg 
 

Bön varje fredag kl. 18.30   



 

 

måndag - fredag   8.30-12.00 
måndag    13.00  Nyktergrupp

 

 

tisdagar  19.00  Bönesamling 4/2, 11/2, 18/2, 25/2 
torsdagar  19.00 6/2 LP-möte  
     27/2 Café-möte 
lördagar  10.00 1/2 Bönesamling 
söndagar  11.00  2/2 Gudstjänst med Kyösti Nyman  

      16/12 Gudstjänst med Stig Esergren 
22      23/2 Gudstjänst med Ingemar Helmner    

     LP Café – öppet tisdag & onsdag 13.30-15.30 
 

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

Start: onsdag 4 mars 2020  kl.18.30

10 onsdagar med fika och samtal

info & anmälan ser flyer

SecondHand Varuhuset, Mått Johanssons väg 42 Eskilstuna

Har du frågor om 

livets mening?

Varför är vi här?

Kom till Alphakursen!

Start: tisdag 3 mars 2020  kl.18.30

10 tisdagar med fika och samtal

info & anmälan ser www.pingsteskilstuna.se

Pingstkyrkan Eskilstuna, Smedjegatan 23 (ingång Kriebsengatan)

Har du frågor om 

livets mening?

Varför är vi här?

Kom till Alphakursen!
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söndag 23     9.30 Bibel & Bönehelg 
 11.00   Owe Lindeskär predikar, Sångarbröderna, 

kyrkkaffe 

onsdag 26  18.30   
söndag 1/3  11.00    Carl-Vilhelm Hasselgren predikar, 
    kyrkkaffe  
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Janne tog sitt viktiga beslut att följa 
Jesus. 
Janne föddes i Strängnäs 1961, men när 
han var 5 år, flyttade familjen Högberg 
därifrån till Torshälla.  Han har sett 
bilder, där han finns med i 
söndagsskolans sommaravslutning i 
Strängnäs - så redan där fick Janne 
möjlighet att höra de första 
berättelserna från bibeln (säkert med 
flanellografen som stöd för 
söndagsskolläraren).  
- När jag var ungefär 7 år gammal, var 
jag på ett tältmöte på Djurgården. Då 
sa jag till pappa, att jag ville bli frälst, så 
vi gick in i bönerummet och bad till 
frälsning. 
Janne fortsätter sin berättelse: 
-1971 blev jag som 10 åring döpt i den 
nyinvigda Filadelfiakyrkan på 
Riktargatan i Torshälla. Det var den 
första dopförrättningen, som hölls där. 
Tidigare hade Filadelfiakyrkan i 
Torshälla stått, där nu parkeringen för 
COOP vid Östra Torget i Torshälla är. 
Därifrån finns mina första minnen från 
den kyrkan. 
Janne ser det som en förmån, att han 
fick delta i så många barn- och 
ungdomsläger, fler än han kan räkna 
och komma ihåg. Vid ett av dessa, på 
Njushammar, fick han ta emot den 
Helige Ande.  
- Njushammar finns i mitt minne med 
bara sol, värme och en massa bad och 
bibelstudier, säger Janne. 
Säkert regnade det ibland, men det 
kommer han inte ihåg. En av lekarna 
han däremot kommer ihåg, var att se 
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EN KYRKA MED ETT AKTIVT LEDARSKAP 
Vår församling leds av och 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 månadsbladen har vi redan presenterat 
två av församlingens ledare. Janne 
Högberg är den församlingsledare, som 
står på tur att presenteras i detta 
månadsblad. 
Om man undrar varför Janne brinner 
speciellt för barnverksamheten i 
församlingen, då kan man nog hitta svaret i 
hans eget vittnesbörd, för det var som barn 
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vem som slog upp 
bibelställena 
snabbast. Den leken 
uppskattades av de 
flesta av barnen. Det 
är kanske något vi 
skulle tycka vara lika 
kul på en 
söndagsgudstjänst? 
När Janne hade fyllt 
15 år och köpt moped, som underlättade 
för honom att ta sig till Eskilstuna, 
började han vara med i 
ungdomsverksamheten i Pingstkyrkan i 
Eskilstuna. Ungefär i den åldern började 
han även som barnledare i en grupp i 
Torshälla. Och i barnverksamheten har 
Janne i stort sett varit engagerad sen 
dess. Hör ni era barn prata om en 
”jättelång” ledare på Funny Friday, då 
kan ni vara säkra på, att de pratar om 
Janne, som tålmodigt håller i en av 
Funny Friday’s populäraste 
intressegrupper – att baka kakor & 
muffins för hela gänget! 
- Jag utbildade mig till byggnadsingenjör 
i Eskilstuna, och efter att jag jobbat några 
år i Stockholm som byggnadskonstruktör, 
flyttade jag tillbaka till Eskilstuna. 1984 
gifte jag mig med Marie (som då hette 
Nilsson i efternamn). Vi 
har nu tre barn och fyra 
barnbarn, av vilka några 
bor i Eskilstuna, andra i 
Stockholm. 
Janne & Marie är kända 
för att öppna upp sitt 
hem för barn, unga samt 
ensamkommande 
flyktingar, som haft 
behov av en plats och ett 
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stöd under en kortare 
eller längre tid i livet. 
Det märks så tydligt 
på Janne & Marie, att 
de vill hjälpa den unga 
generationen att 
uppleva trygghet och 
ge dem möjlighet, att 
ta de viktiga 
livsbesluten 

tillsammans med Gud.  
- Det var i slutet av 1980-talet som jag blev 
tillfrågad om att bli en församlingsäldste 
och del av styrelsen. Lite förvånad blev jag 
nog, men inte helt överraskad, eftersom jag 
hade känt en kallelse sedan tonårstiden. 
I församlingen har Janne i första hand känt 
en kallelse för barn- och 
ungdomsverksamheten samt 
fastighetsfrågor (kanske naturligt som 
byggnadsingenjör). Även mission i Afrika 
har legat honom varmt om hjärtat. Där har 
han kunnat hjälpa till med ritningar till flera 
projekt i bland annat Rwanda.  
Det var med stor glädje, som Janne & 
Marie kunde vara med på kyrkans rundresa i 
Rwanda hösten 2019. Då besökte gruppen 
flera av dessa platser och fick se till vilken 
nytta dessa byggnader fått vara.  
Cykling och vandring är fritidsintressen som 

Janne även delar med 
Marie, när tid finns för det. 
Församlingen är oerhört 
tacksam över Janne & 
Marie’s engagemang, trots 
en fullpackat kalender – ni 
sätter spår av välsignelse 
speciellt i den unga 
generationen i vår 
församling!  
 

Ruth Hasselgren &  Barbro Agnestrand 
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2. Guinea. Pastor Daba flyttade med sin 
familj från en trygg pastorstjänst i Togo 
till Guinea och staden Mamou, där man 
grundat en församling. Man har t o m 
startat utposter i 
byarna kring 
staden. 
Motståndet har 
varit stort, men nu 
har man äntligen 
fått sin 
kyrkbyggnad och 
kan samlas för att 
sprida de goda 
nyheterna. 
 
3. Benin. I Benin finns det många ”vita” 
platser på den andliga kartan. Benin är 
vagga för den ockulta voodoo-
religionen och det är en hård andlig 
kamp att dela evangeliet på många 
platser. Här är vi med och stöder tre 
evangelistfamiljer med lite ekonomiskt 
stöd, då de flyttar till nya platser för att 
starta församlingar. 
Troslöfte är att fråga Gud om jag kan 
göra något utöver mitt vanliga givande i 
församlingen 
för att flytta 
fram de 
andliga 
positionerna 
i Västafrika. 
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Den här tiden på året brukar vi i 
församlingen lyfta fram en speciell 
missionsutmaning, vid sidan om våra 
vanliga missionssatsningar. I år, liksom 
tidigare år, är vår utmaning: 
”Församlingsplanteringar i Västafrika”. 
Om man jämför med övriga Afrika, har 
just Västafrika många folkgrupper, som 
ännu inte nåtts av  evangeliet. Området 
är lite bortglömt av svensk pingstmission 
och vi känner oss glada att få vara med i 
en historisk satsning, för att göra Jesus 
känd i denna del av den stora afrikanska 
kontinenten. 
Vi fokuserar på tre länder speciellt: 
 
1. Senegal, där Familjen Kazura arbetar 
sedan några år. De är ursprungligen från 

Rwanda, 
men har känt 
Guds kallelse 
till 
woloffolket, 
som är en 
folkgrupp på 

ca 5 miljoner med väldigt få kristna. Man 
har aldrig haft gudstjänster på wolof-
språket genom att predika och sjunga på 
wolof. Inte förrän nu! Våra missionärer 
Jules och Marie Josée har flyttat med sin 
familj till området och lärt sig språket. 
Man får kontakt med många muslimer i 
det center, som vi har hjälpt till att skapa 
och i byarna runt omkring. För första 
gången i världshistorien kan woloffolket 
höra evangelium på sitt eget språk och 
en församling börjar ta form. 



 

 

 MITT  TROSLÖFTESOFFER 2020 

 

 

Lämna in talongen i samband med kollekt i någon gudstjänst i februari / mars 
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Tack för att du vill vara med genom ditt troslöfte, kanske genom en engångsgåva 
eller ett månatligt belopp. Tidigare år har vårt bidrag till de tre länderna varit så 
viktigt och det är ännu viktigare år 2020. Vi är med och förändrar världen genom 
evangelium! 
Du kan lämna in ditt ”troslöfte” i kollektboxen under hela februari och mars. 

Allan Ekstedt 

MISSA INTE att Secondhand Varuhuset 
nu har öppet längre varje lördag 10.00-14.00! 
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LP-Kontakten  
Café Lyktan – Kontakten  

 
Måndag   13.00  Nyktergrupp 

  
 

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 - 14.00 

 
 

Inlämning sker:  
Måndag + Onsdag 7.00 -16.00  

Tisdag + Torsdag   7.00 -17.00  
Fredag    7.00 -13.00  
Lördag    9.00-14.00   
  

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 paus v. 8 
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight – för åk 5-7 paus v. 8 
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. 8 
Fredag 18.00 - 23.00   
 
 

Tonårsbibelskolan för åk 8 paus v. 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 

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 samtliga 

pods, spotify, 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 

Kultur- och studieverksamhet sker i  
samarbete med Studieförbundet Bilda.


