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Om den hektiska 
vardagen och bönen. 
Klockan går. Oavsett 
vem man är, vad man kan eller vad man vill, 
så är detta lika för alla; en vecka består av sju 
24-timmarsdygn. Enligt 1 Mosebok har det 
varit så från begynnelsen, trots att Skaparen 
själv är evig och obunden av tid och rum. 
Allt verkar mätas i tid. Känslan av att inte 
hinna med, orsakar all möjlig stress, trötthet 
och uppgivenhet. Känslan av att andra 
dessutom inte har tid för oss, kan göra oss 
ännu deppigare. Om man i den situationen 
börjar tänka, att ”man borde be mer, men 
inte hinner”, är katastroftillståndet i 
hjärnkontoret snart ett faktum. 
Men vad skulle hända, om vi istället för att 
ständigt mäta tiden, skulle mäta djupet i 
mötet med människor, och framför allt med 
Honom som är bortom tid och rum? Visst är 
det så att bara en kort beröring med den 
Evige, kan förvandla våra perspektiv i ett nu? 
Den vidröringen får inte sin kvalitet av 
längden utan av VEM det är vi möter. Som 
verserna i en sång säger: 

En liten stund. Att tro att man kommer må 
bättre, bara för att man lyckas be mer och 
längre är en missuppfattning. Allt handlar om 
vem vi möter i bönen och hur nära vi släpper 
Honom inpå. Jesus sa att det inte är för de 
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många ordens skull, 
som vi blir 
bönhörda. Istället 
ska vi gå in i vår 
kammare, stänga 
dörren och be till vår 
Far, som är i det 
fördolda. Då ska Han belöna oss (Matt. 6:6-7).  

Med andra ord, som lärjungar till Jesus kan 
vi bara vinna på att ofta, om än bara för en 
liten stund, flytta fokus från vardag och 
plikter och öppna våra hjärtan i bön och 
lovsång. När jag är trött av vägen och allt 
som möter mig, en liten stund med Jesus 
och allt förändrar sig (Lina Sandell, 1879). 
Ur ”den lilla stunden med Jesus” kommer 
livskraft och längtan efter mer. Då blir 
utmaningar, som den från Daniel Alm, 
föreståndaren för Pingst i Sverige, inte en 
börda utan en magnet; #merbönförfolket. 
Se s. 7-8! Därför satsar vi under mars 
månad på: 
! mer och målinriktad bön i söndagens 

gudstjänster 
! tre bönesamlingar i tre olika 

bostadsområden: Skiftinge, Nyfors 
och Viptorp. 

! ett bönemöte med Sörmlands alla 
pingstkyrkor i Katrineholm söndag 
den 29 mars kl. 16.00 

Obs alla medlemmar! Det är års- och 
administrationsmöte onsdagen den 25 
mars kl. 18.30 
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Sportlovsläger i Kittelfjäll: Under sportlovet 
var vi ett gäng på 63 stycken, som åkte med 
Sport for Life till Kittelfjäll på skidläger. Lägret 
gjordes tillsammans med Örebro, Karlskoga, 
Nyköping och Kumla. Från Eskilstuna deltog 

12 stycken totalt, och jag 
kan inte säga annat än att 
vi hade en underbar vecka. 
Skidåkningen, och allt vad 
det innebär att vara i 
fjällen, är såklart helt 
underbart en sån här vecka, 
men det bästa var definitivt 
kvällsmötena. Detta för att 
det är där det blir så 
påtagligt, att Gud verkar 
mitt ibland oss.  
Temat för lägret var 
”Kristen 2020”. Vi ville 

undervisa om att det faktiskt 
funkar att vara kristen år 2020, och att vi i 
bibeln hittar redskap för hur det kan funka. Vi 
predikade därför utifrån fyra rubriker de olika 
kvällarna: Jesus, Anden, Församlingen och 
Uppdraget.  
Det som är så kul med en sån här typ av läger, 
är att det alltid är några stycken med, som inte 
alls är vana med kyrkan eller har hört talas om 
Jesus innan. Man åker med för att ha bra 
skidåkning. Tänk då att vi ”på köpet” får skicka 
med dem evangelium och dessutom skapa 
relationer, vilket man verkligen hinner under 
en vecka tillsammans. Det är så underbart att 
se, hur de som är lite ovana och tveksamma till 
en början, blir mer och mer bekväma och till 
och med vågar komma på förbön i slutet av 
lägret. Gud är god och har en väg fram till 
varje hjärta.  
För att sammanfatta lägret: Det var otroligt bra 
på alla sätt, men framför allt för att vi ser och 
märker, att Gud verkar i de ungdomar som är 
med.  
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Våren på Alive: Våra fredagar rullar på som 
vanligt med aktiviteter kl 18 och möte kl 20. Vi 
har hittills under våren samlat många ungdomar, 
ca 45, till våra möten. Vi brukar göra så, att vi 
efter undervisningen går in i en del av förbön 
och tillbedjan, men att vi då säger att man får gå 
om man vill. Den härliga utvecklingen här är att 
fler och fler väljer att stanna kvar för att söka 
förbön, be för varandra och lovsjunga Gud. 
Flera gånger har vi fått avsluta mötet efter mer 
än en och en halv timme och ungdomarna vill 
fortsätta. Det här är såklart något som värmer 
mitt pastorshjärta enormt.  
 

Utöver fredagarna i vår, så 
kommer att vi åka till Wake 
Up i Kumla, lördagen den 
28/3, där man arrangerar en 1-dags-
ungdomskonferens. För mer info och anmälan 
kolla in hemsidan www.kumlapingst.se.  
Vi planerar också för att, någon helg lite längre 
fram i vår, göra ett Alive Together. Då åker vi 
iväg till någon kyrka i närområdet och har ett 
litet eget miniläger bara för oss. Förra året var vi 
i Kungsör och hade några väldigt uppskattade 
dagar.  
 

Refuel+: Lördagen den 24 april kommer vi 
att ha ett stort ungdomsmöte som vi kallar 
Refuel+. Temat för Refuel kommer att vara 
Hope (Hopp på svenska), och vi har kallat hit en 
talare från Kalmar som heter 
Jacob Ventlinger. Vår längtan 
och bön med detta möte är, 
att Eskilstunas ungdomar ska 
få höra talas om Jesus och att 
det finns hopp och liv i 
honom. Men också att 
regionens redan kristna 
ungdomar ska få komma 
tillsammans och peppa, 
inspirera och lära känna 
varandra bättre. Den helgen 
kommer också ungdomarna 
från Alive att ha hand om hela 
gudstjänsten på söndagen.  
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TBS: Resan till Tunisien är nu bokad och nu vet vi att vi kommer att komma iväg med 
Tonårsbibelskolan under Påsklovet. Vi tror, hoppas och ber att det här ska bli en resa, som 
kommer att förvandla dessa tonåringars liv. Jag vet att jag skrivit det förut, men det fattas 
fortsatt en del pengar för att det ska gå runt, så vill du vara med och sponsra är det till stor 
välsignelse.  
 

Tack för alla förböner, all uppmuntran och stöttning i ungdomsarbetet. Både jag och Gabriel är 
fortfarande superglada att ha fått komma till, tjäna och vara en del av vår församling.    
            Malin Hagenfors 

Ett stort tack till vårt unga ledarteam, under ledning av 
Esther Nkurikiye och med stöd av Ruth Hasselgren, 
som ställde upp så att våra två barnläger, med 
tillsammans 50 barn, kunde genomföras, trots att 
barnpastor Annika Nilsson blev sjuk och inte kunde delta. Ni är verkligen hjältar och det var så 
tydlig att barnen älskade att vara med er! BRA JOBBAT! Tack också till alla  ”flitiga händer”, 
som kom och hjälpte med mat, köket, städningen och förbön! Och alla ni andra som hade 
verksamhet samtidigt i kyrkan, där vi sprang runt - tack för er hänsyn!  Det är härlig att se en 
församling som lever – ibland högljudd och stökig MEN ändå på liv och på väg! 
I båda åldersgrupperna talade vi om Josefs liv och hur vi kan lära oss mycket från det. Att trots 
tuffa tider så har Gud en stor plan med våra liv.  Att omständigheter kan ändras från bra till 
dåliga och tvärtom – men att Gud ändå är trofast.  Att vi ska vara beredda att förlåta, för att 
kunna ta emot Guds förlåtelse och gå genom hans öppna dörrar i vårt liv. Fortsätt att be för våra 
barn – att de går med Gud och tar beslut att följa honom! 
Nu är det redan dags att planera sommarläger, vecka 26! Så håll utkik efter informationen som 
kommer i slutet av mars! 

Du har väll inte missat att vi startat YA! Lounge efter varje 
söndagsgudstjänst på kyrktorget? Så kom och fika med oss -
ett  perfekt tillfälle att lära känna andra och bli bekant med 
vad vi gör som YA! Så går du sista året på gymnasiet, eller är 
du upp till 30 år, då vill vi träffa dig! 
Vi träffas också varje söndagskväll i en hemgrupp, som kallas 
”Livingroom”, hemma hos Corey & Kaylee Breaux.  Kontakta 
oss gärna för att få adress och telefonnummer, eller följ oss på 
Instagram och Facebook ”YAeskilstuna”! 
Vi fortsätter också med brunch den sista lördagen i månaden 
– bästa frukosten i stan! Vi träffas kl. 10.30 för gemenskap och 
en input, hur vi kan komma närmare Gud med vårt liv! 



 

 

HOPPförmedlingen! 
Välkommen till Öppen kyrka 
varje onsdag mellan klockan 13-18.30! 
Öppen kyrka vill vara en mötesplats, som ger 
hopp för ande, kropp och själ. 
Hit kan du komma för fika, avkoppling och 
gemenskap. Här kan du få ta emot, men också 
ge ut till andra, vad Jesus vill ge oss; kärlek, 
frid, hopp och glädje. I kyrksalen kan du sitta i 
stillhet, i närvaron av den Gud som älskar dig. 
Du kan också få förbön. 
Under eftermiddagen växlar det av aktiviteter. 
Mellan 15-16 leder Berit Nogander ”Rastplats 
för själen”, en samtalsgrupp med Tomas 
Sjödins  böcker som utgångspunkt. 
Miriam Holm finns på plats mellan 14-16 för 
att dela ut matkassar till behövande. Samma 
tid kan Torbjörn Holm assistera den som 
behöver hjälp och assistans med myndighets-
kontakter och annat på det digitala forumet. 
Efter klockan 16 kan du lyssna till ljuva toner 
från två gitarrer, en bas och tre skönsjungande 
äldre herrar. 
Under eftermiddagen träffas också en 
Alphagrupp för ungdomar, och det finns 
utrymme för fler aktiviteter. Kom och blomma 
ut i det som du brinner för och kanske länge 
har drömt om! 
Vi är så glada att så många unga och äldre, 
redan under andra ”öppetdagen”, hittade till 
Öppen Kyrka -Hoppförmedlingen, där vi 
tillsammans kan förmedla Jesus kärlek och 
omsorg till varandra. Du är välkommen! 

      Marita, Miriam & Torbjörn 

”Tack för det ni kristna gör för oss”!  
Detta fick vi höra från en man, som kommer till 
vårt språkcafé. Han uttryckte sin tacksamhet 
över att få komma och praktisera sin svenska 
och lära känna fler människor från Sverige. Han 
är muslim från Syrien, men benämner sig själv 
för icke troende muslim. Vi fick ett bra samtal 
om Jesus.  
 

Varje tisdagseftermiddag fylls 
församlingsvåningen av människor från 
många olika nationer. En del av dem har 
aldrig satt sin fot i en kyrka. De flesta av dem 
som kommer är muslimer, och en del kommer 
från länder och folkgrupper som vi benämner 
onådda, d.v.s. deras befolkning har mindre än 
1 % kristna. Tänk att de kommer hit! Vi kan 
bygga en relation med dem, och visa vem 
Jesus är och bygga en bro, för att de ska våga 
öppna upp sig för Jesus.  
 

Ibland har vi uppemot 120 personer som 
kommer, och vi behöver verkligen fler frivilliga, 
som kan sitta ner och prata svenska med dessa 
härliga människor. Vi tackar Gud för alla de som 
kommer varje tisdag och fixar fika, och för de 
som sitter och pratar svenska! Men vi behöver 
fler och du kan göra skillnad. Du behöver 
inte boka in varje tisdag, men någon gång 
när du är ledig, kom på tisdagar mellan 
15.00 – 17.00! Vi skulle bli så tacksamma om 
du kom och delade glädjen med oss.   

   Patrick Ölund 
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onsdag 4   från 13.00  Öppen Kyrka – servering & HOPPförmedlingen 
   18.30  Kom & fyll på mitt i veckan 
torsdag 5   18.30 Internationell bön 
söndag 8   11.00    
    Malin Hagenfors predikar, kyrkkaffe  
 

onsdag 11  från 13.00  Öppen Kyrka – servering & HOPPförmedlingen 
   18.30  Kom & fyll på mitt i veckan 
söndag 15   11.00   Carl-Vilhelm Hasselgren predikar, 
     kyrkkaffe  
 
    

onsdag 18  från 13.00  Öppen Kyrka – servering & HOPPförmedlingen 
   18.30  Kom & fyll på mitt i veckan med nattvard 
söndag 22  11.00    Esther Nkurikiye predikar,  

kyrkkaffe 
   18.00 Allsångs-Café
   20.00 Bön ”Det finns HOPP” –  
    i Folkkyrkan på Kontrast (Bibliotek) 
 

 
onsdag 25  från 13.00  Öppen Kyrka – servering & HOPPförmedlingen 
   18.30  ÅRS & ADMINISTRATIONSMÖTE (film för barn i grändsalen) 
 

lördag 28     Seminariedag ”Stå stark under förföljelse!” 
 

söndag 29  11.00   pastor Antonio Kiasisua predikar & lovsångskör 
från församlingen Patmos (Bredäng) 

 16.00 SÖRMLANDSBÖN #merbönförfolket – i Katrineholm Pingst 

Bön varje fredag kl. 18.30   
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måndag - fredag   8.30-12.00 
måndag    13.00  Nyktergrupp
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tisdagar  19.00  Bönesamling 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 
torsdagar  19.00 5/3 LP-möte  
     26/3 Café-möte 
lördagar  10.00 7/3 Bönesamling 
söndagar  11.00 1/3 Gudstjänst med vittnesbörd  

      15/3 Gudstjänst med Patrick Ölund 
22      29/3 Gudstjänst med nattvard    

     LP Café – öppet 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 1/4  från 13.00  Öppen Kyrka – servering & HOPPförmedlingen 
   18.30  Kom & fyll på mitt i veckan 
söndag 5/4  11.00   Carl-Vilhelm Hasselgren predikar, 
     kyrkkaffe  

14:00   Hur lär vi oss övervinna fruktan?

15:15   Fika
16:00   Tre huvudprinciper från den förföljda kyrkan

17:30   Måltidspaus
19:00   Kvällsmöte – Stå stark i stormen - 

   Hur förbereder man konvertiter och nyomvända på förföljelse?

LÖRDAG 28 MARS
SEMINARIEDAG

Stå stark under förföljelse

Pingstkyrkan Eskilstuna - Smedjegatan 23  - info & anmälan www.open-doors.se/seminarium
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känner. 
Därför vill vi inför 2020 uppmuntra alla 
kristna att våga nya vägar, att be för nya 
platser, att möta nya människor och 
involveras i nya sammanhang för att bli 
en del i en progressiv framtidsorienterad 
rörelse som burna av kärlek, sprider 
hopp och förmedlar tro. Det större syftet 
med våra liv klarnar i steget utåt när vi 
sprider evangeliet och frimodigt delar 
det med omgivningen. 
Ted Engstrom, tidigare ledare för World 
Vision konstaterade (fritt översatt): ”En 
församling som inte är djupt och ärligt 
involverad i den världsvida 
proklamationen av evangeliet har inte 
förstått frälsningens natur”. Lewi Pethrus 
skriver i boken "Gå ut på gator och 
gränder": "Det är där ute bland 
människorna i synd och nöd som vår 
kristendom sätts på sitt slutgiltiga prov” 
och konstaterar att Pingstväckelsen ”inte 
velat bli en lite inkapslad, exklusiv 
företeelse utan en väckelse som har ett 
budskap till var och en på gator och 
gränder.” Eller som Jesus själv säger ”ni 
skall få kraft när den heliga Anden 
kommer över er, och ni skall vittna om 
mig i Jerusalem och i hela Judéen och 
Samarien och ända till jordens yttersta 

gräns". Riktningen är tydlig. Utåt 
och framåt. Till alla folk. Till 
jordens yttersta gräns. 
Att världen behöver evangeliet är 
tydligt. När myndigheten 
Brottsförebyggande rådet gör den 
årliga Nationella 
trygghetsundersökningen visar den 
att 23 procent av befolkningen 
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Debattartikel DAGEN -..8 januari 2020     
Om man besöker Azusa street i Los Angeles 
där den moderna och globala 
pingstväckelsen startade 1906 möts man av 
en liten skylt på gatan – inga monument. 
Det är ganska typiskt för pingströrelsen. 
Intresset är mer riktat mot individens 
förvandling som i nästa steg kan förvandla 
världen, inte till institutionen eller 
byggnaden. Det handlar om en form av 
kristendom som aldrig nöjer sig med att 
stanna eller bara reflektera, utan som vill 
göra konkreta insatser. 
Andens liv är förkroppsligad kristendom. I 
Hesekiels första kapitel finns en märklig och 
mäktig beskrivning av Guds härlighet: Stora 
hjul i rörelse. Bönen blir för liten om vi bara 
ber för oss själva och de vi känner. Ett 
församlingsliv blir för trångt om vi bara tar 
hand om oss själva. Vår mission blir för svag 
om den bara handlar om områden vi redan 

Azuzastreet revival – California 1906 

Pingstledare:  
Återta gatorna under 2020! 

Från Azusa street till ”Where the 
streets have no name” – mer bön för 
folket och mer Jesus till folket, skriver 
Daniel Alm med flera. 
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(16–84 år) uppger att de ofta valt en 
annan väg eller ett annat färdsätt till följd 
av oro för brott (74 000 svarande). Det är 
tid att kliva ut i det offentliga rummet och 
återta gatorna. Helt enkelt ge mer Jesus 
till folket på alla tänkbara sätt. 
Men det handlar inte bara om Sverige. Vi 
behöver en internationell rörelse av sund 
kristen tro som lyfter individen, förvandlar 
samhället och skapar rättvisa för en hållbar 
värld. Ur tron på Jesus springer en källa 
fram med värderingar som håller att 
bygga hela samhällen på. Det är inte 
minst efterkrigstyskland ett starkt 
vittnesbörd om. Demokrati verkar 
förutsätta kristna värderingar. 
Därför vill vi när Pingst Pastor inbjuder till 
sina årliga dagar inom nätverket utmana 
hela vår rörelse, Pingst i Sverige till två 
saker: 
1. Mer bön för folket – be i 
församlingarna särskilt under mars 
månad. Vi ser fem böneområden och vill 
uppmuntra till bön varje söndag i 
gudstjänsterna och på andra samlingar i 
mars 2020. Vi ber: 
! för gudsmöten som förmedlar frälsning 

och förvandlar liv 
! att det i våra församlingar tänds en ny 

kärlek till Jesus och våra medmänniskor 
i samhället 

! om en kyrka som förmedlar hopp och 
är ett hem i en tid av utsatthet, 
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ensamhet och psykisk ohälsa 
! för hållbart liv och ett sunt politiskt 
ledarskap i en polariserad värld som 
präglas av drastiska förändringar, 
vapenskrammel, orättvisor och 
klimatutmaningar. 
! att de personer våra församlingar 
är i kontakt med fylls av Guds kärlek, 
hoppfullhet och framtidstro i sina liv 

 
2. Mer Jesus till folket – var kyrka 
också utanför kyrkan. 
Gör många aktiviteter utanför kyrkan under 
året. Vi vill vara en del i en positiv rörelse för 
att ”reclaim the streets”. Överraska er stad 
och bygd med kärlek. Dela positiva 
berättelser om livet med Jesus. Det finns 
mycket man kan göra, här några tips. 
Storhelgerna är fina tillfällen att möta 
människor och dela evangeliet, almanackans 
röda dagar ger en naturlig ingång. Bjud på 
fika på ett köpcentrum på påskafton, ordna 
festivaler i bostadsområden, dela ut 
ryggsäckar till elever vid skolstarten och gör 
ekumeniska satsningar för att finnas med i 
stadsfestivaler både med eget program och 
som medmänniskor. 
Bono från U2 sjunger i sången ”Where the 
streets have no name” om viljan att sträcka 
sig ut och beröra flamman. Den helige 
Andes eld ska ge oss kraft att gå vidare. Vi 
kommer från Azusa street, ska finnas ute 
bland folk och är på väg till den plats där 
gatorna inte har något 
namn men som leder till 
Guds tron. Mer bön för 
folket och mer Jesus till 
folket på gator och torg! 
 
 

Daniel Alm, föreståndare 
Pingst – fria församlingar i 
samverkan och pastor i Pingst 
Västerås 
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befolkningen är  
analfabeter. Det  
finns nästan ingen  
litteratur alls på  
woloffspråket,  
säger Jules och  
suckar. 
- Nu har de fyra  
evangelierna,  
Apostlagärningarna och Psaltaren översatts till 
woloff, säger han och visar stolt upp ett 
nytryckt exemplar. 
-Det gör att vi kommer nämare vår dröm om 
en helt wolofftalande församling, med både 
undervisning och sång på woloff, fortsätter 
han. 
Det finns ett antal missionärer i landet och 
även flera små evangeliska församlingar, som 
till största delen besöks av utländska 
gästarbetare. Med flera av dessa församlingar 
samarbetar Jules och Marie-Josée. Ibland 
tolkar man till woloff i dessa kyrkor, men för 
det mesta är gudstjänsterna bara på franska. 
- Jag predikar ibland i den kyrka, där min fru är 
söndagsskollärare, men även i andra kyrkor. 
Jag undervisar på en bibelskola och 
medverkar i seminarier för pastorer och ledare. 
De olika kyrkorna samarbetar och stöttar 
varandra, så gott det går, berättar Jules. 
För kyrkorna behöver verkligen allt stöd de 
kan få. Senegal är inget lätt land att 
evangelisera i. 
Barn och kvinnor är Marie-Josées kallelse, en 
kallelse hon är mycket medveten om och 

tydlig med. 
- Jag blev ganska tidigt föräldralös. I början 
fick jag bo hos släktingar, men sen hamnade 
jag på barnhem. Jag vet hur det är att växa 
upp och inte känna sig älskad, säger hon och 
man ser sorgen och saknaden i hennes ögon. 
Men så skiner hon upp: 
- Jag har fått uppleva Guds kärlek och 
kärleken från min man och mina barn och 
från många andra. 
Den kärleken vill jag ge vidare till andra på 
olika sätt. 
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FAMILIJE KAZURA - SENEGAL 
I slutet av januari hade vi besök av Marie-Josée 
och Jules Kazura från Senegal. 
Jules är ingen ny bekantskap för oss, eftersom 
han besökt Sverige två gånger tidigare. 
För Marie-Josée var det däremot den första 
resan utanför Afrikas gränser. I Eskilstuna var 
det barmark, men senare på småländska 
höglandet fick hon för första gången till sin 
stora glädje se snö! 
I Senegal är det sommar hela året. Det finns 
stora ökenområden i landet, så både hettan  
och sandstormarna kan bli besvärliga. 
- Ibland får jag torka golven inomhus rena från 
sand tre gånger varje dag, säger Marie-Josée 
och suckar. 
Det var i september 2011 som familjen Kazura, 
som också består av döttrarna Joannah 13 år 
och Joella 11 år, kom som missionärer till 
Senegal, utsända av det rwandiska 
pingstsamfundet. De bosatte sig i staden 
Thiès, en stad med närmare en miljon invånare. 
I hela landet bor det ca 15 miljoner invånare. 
Av dem är 95% muslimer, 1 % evangeliskt 
kristna och 4% animister. 
Kazuras var från början inriktade på att de 
skulle arbeta med woloff-folket. De utgör 40% 
av landets befolkning. Ytterligare 40% från 
andra stammar talar deras språk woloff. 
- Undervisningen i skolorna bedrivs 
fortfarande på franska. Inte konstigt att 50 % av 
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Och det gör 
hon verkligen! 
Fem gånger i 
veckan samlar 
hon ett 50-tal 
barn i åldern 4-
7år till förskola i 
en by, som är 

helt muslimsk. Där får de leka, sjunga, lära sig 
enkel hygien men även förberedande 
matematik- och läsundervisning. Hon 
undervisar också om de tio budorden och 
barnen får be bordsbön. Men mest handlar det 
om kärlek, att se barnen, att alltid ha en öppen 
famn och ett lyssnande öra. 
Mammorna bjuder hon in till fest ett par 
gånger per år, och barnen får då visa upp en 
del av det de lärt sig.  
-Varför gör ni det här för oss, händer det att 
mammorna frågar. 
- För att vi älskar er, blir Marie Josées enkla 
svar.  Relationer skapas och en del söker sig 
hem till Marie-Joseé för att få veta mer. Först 
innanför hemmets väggar kan hon öppet 
nämna namnet Jesus. Att bli kristen i Senegal 
har ett pris. Familjen tar ofta avstånd och man 
kan bli förföljd på olika sätt. 
I fängelset kan hon däremot tala öppet om 
Jesus. 
-Varannan vecka besöker Jules och jag 
fängelset. Jag undervisar kvinnorna och lär 
dem baka, laga mat, lär dem hygien och 
barnavård. Bland männen kan Jules inte läsa 
direkt ur Bibeln, men han kan berätta från 
Bibeln och han kan visa internerna kärlek, och 
det gör han, säger hon med stolthet. 
Vi i Eskilstuna har haft förmånen att få vara 
med i uppbyggandet av ett 
center mitt i staden Thiés. 
Centret är nu i full gång och 
här sjuder det verkligen av 
verksamhet. Det finns en 
läsrum och ett väl utrustat 
bibliotek, som drar till sig 
många skol-ungdomar. Det 
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finns datorer och det finns datakurser. Man har 
en storbildsskärm och på den visar man olika 
sportevenemang.  
Två gånger i veckan kommer en grupp kvinnor 
till centret  för att baka. Kvinnogruppen har en 
Facebooksida som heter La Maison des 
Gateaux. Där kan man 
beundra de fina bakverken, 
och även göra beställningar.  
Även här handlar det om 
relationer. Människor blir 
nyfikna och undrar över den 
atmosfär som finns på centret 
och över den kärlek de möter 
där. Socialt arbete, som leder 
till relationer och vänskap, är 
ledord för Jules och Marie-
Josée i allt de gör. Att vara 
missionär i ett muslimskt land 
är inte lätt. Jules och Marie-
Josée har lärt känna den 
senegalesiska kulturen och de 
har lärt sig woloffspråket, så 
de är väl förberedda.  
Mycket är annorlunda. Man 
kan t ex inte tala om Jesus 
som Guds son, utan man får 
presentera honom som 
Jesus frälsaren. Ordet nåd 
finns inte i woloffspråket, för att ta ett annat 
exempel. Men med en kallelse som grund, och 
ett beroende av den helige Ande som 
hjälparen, kommer de dag för dag närmare sin 
dröm.  
- En dag kommer det att finnas en eller flera 
församlingar i Senegal, som firar gudstjänst på 
sitt eget språk, säger de båda trosvisst. Vi får 

vara med och så och skörden 
kommer i Guds tid. Gud har en 
underbar plan också för woloffolket. 
Jag känner mig tacksam och stolt 
att vi i Eskilstuna får vara med och 
stödja dessa gudsrikes-
ambassadörer. Visst vill du vara 
med och be för dem? 

Barbro Agnestrand 
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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  
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 18.00 - 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 

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.


