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för kroppens och själens hälsa! 
Här har den Jesustroende ändå stora fördelar! 
Tack vare Jesus död på korset har en 
relationens väg med Gud öppnats mitt i 
vardagen. Och Bibeln ger både vägledning 
för nuet och löften om framtiden. Vilka råd 
och löften lever i ditt inre i en tid som denna? 
Dela gärna med dig av dessa till andra för att 
uppmuntra och bygga upp! Om du inte 
kommer på något löfte, då är det dags att slå 
upp Bibeln, fördjupa dig i världens bästa bok 
och låta Guds Ord prägla din vardag! Ta vara 
på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. 
Låt dem inte vika från din blick, bevara dem i 
ditt hjärtas djup, för de är liv för den som 
finner dem och läkedom för hela hans kropp 
(Ordspråksboken 4:20-22). För den som tar 
vara på det, är Bibelns ord helbrägdagörande 
för kropp och själ. 
Om Herren vill och vi får leva (Jakob 4:15), vill vi  
1) skapa trygga former för att fler ska kunna 

mötas i och med höstterminen och  
2) satsa på att genomsyra Eskilstuna med allt 

som kampanjen Det finns Hopp står för. 
Det bygger förstås på att vi alla följer 
restriktionerna, månar om varandras hälsa och 
går in och tar personligt ansvar, som 
förebedjare, värdar, hemgruppsledare, med-

arbetare i 
barnverksamheten, 
”blomsterbud” till 
ensamma, m.m. 
När Herren i ”coronaåret 
2020” ställer frågan; Vem 
ska jag sända och vem vill 
vara vår budbärare, vem är 
då beredd att svara som 
profeten Jesaja en gång, 
Här är jag, sänd mig!? 
 

Carl-Vilhelm Hasselgren 
(Föreståndare Pingstkyrkan Eskilstuna) 

UR PASTORNS PENNA 
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Jag blir så glad när jag tänker på 
församlingen, på kärleken och framåtandan 
och på de många människor som har kommit 
till tro. Kanske är du en av dem som har tagit 
ett livsavgörande beslut under pågående 
pandemi! Grattis och välkommen till Guds 
stora familj! Trots restriktioner för samlingar 
och fysisk kontakt, är vi en levande församling 
som lever ut Guds nåd till alla människor och 
deltar i det stora missionsuppdraget (se 
Matteus 28:18-20)! 
Daniel Alm, föreståndare för Pingst i Sverige, 
skrev i en sommarhälsning efter denna 
märkliga vårtermin: ”I början på året 
lanserade vi två satsningar som rörelse: Mer 
Jesus till folket och Mer bön för folket. 
Bönesatsningen i mars kändes förutplanerad 
av någon mer än oss själva och trots svårig-
heten att bedriva verksamheter, tror jag ändå 
vi har kunnat ge mer Jesus till folket genom 
digitala plattformar. Tacksamheten hos mig är 
mycket stor för allt ert kämpande den här 
våren. Det digitala och det diakonala har 
kännetecknat livet i pingstförsamlingarna.” 
Vi har verkligen nått fler, digitalt och 
diakonalt, samtidigt som många människor, 
både i församlingen och staden, har det 
riktigt tungt p.g.a. isolering, sjukdom eller oro 
för hälsa och ekonomi. Det är inte lätt att 
hålla modet uppe på egen hand eller när 
medlen är knappa och  
framtiden syns oviss. Därför  
blir utmaningarna, både att  
söka Herrens närhet, och  
att visa praktisk omsorg om  
varandra, ännu större än  
annars. Vi är skapade för  
gemenskap, men får sedan  
i mars bara träffas under  
bestämda förutsättningar  
eller inte alls. Det lär fortsätta  
så och jag vill uppmuntra till  
omsorg om varandra, både  



 

 

EN ANNORLUNDA VÅR 2020 
MEN TROTS ALLT…… 

5 nya medlemmar välkomnades 

7 bönepromenader runt olika stadsdelar, sjukhus och äldreboenden 

8 ”Ord Av Hopp”- andakter sändes online på 

8 gånger träffades BibleKidz och Annika i videomöte på söndagar 

9 FunnyFriday-online producerades av barnledare 

10 personer döptes 

15 personer får 5 morgnar per vecka en stund med fika, vila, andakt och omsorg 
på LP:s Café Lyktan 

14 Söndagsskola-online sammanställdes på webbsidan och är tillgängliga hela 
sommaren  

16 uppskattningskorgar lämnades över till personalen på stadens äldreboenden 
(med blomsterbukett, choklad, hudvårdsprodukter sponsrade av ICA Ekängen 
och Sisters International) 

24 tisdagskvällar och massor med arbetstimmar har lagts ner av volontärer på 
ombyggnation av ALIVE:s källarlokaler - invigning i slutet av augusti 

25 vårhälsningar i form av vackra blomsterbuketter delades ut till ”isolerade” 
boende i kyrkans 70+-trygghetsboende ”Astrarna” 

25-40 enheter har varit uppkopplade varje onsdag kväll till live-bönemöte 

33 barn deltog på ett ”läger-light” som ersatte barnlägret 

75-140 enheter har varit uppkopplade på söndagarnas live-gudstjänster 

119 äldre mellan 75 och 101 år blir regelbundet uppringda av vår besöksgrupp 

250 e-mejladresser har samlats in för att lättare dela information 

440 matkassar togs emot av behövande människor via onsdagarnas 
Hoppförmedling 

750 brev har landat i medlemmars brevlådor i april och nu i juli med ett flersidigt 
informationsblad 

1000-1500 visningar på varje söndagsgudsjänst på Facebook & Youtube 
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Hur ser vår framtid ut i höst? Hur 
lever och fungerar en församling 
under restriktioner och/eller med 
faran att smitta och/eller bli 
smittad? Jag kan inte besvara dessa 
stora frågor här och nu men vill helt 
kort skriva: sök Herren först, ta 
hand om varandra och ta hand om 
dig själv! Och kontakta gärna 
medmänniskor (inkl. oss pastorer) 
om du vill samtala eller be! Allting går lättare TILLSAMMANS. 
Just för att skapa mötesplatser och vara tillsammans, arbetade vi under den sista tiden 
på att i höst kunna öppna upp kyrkan söndagar kl. 11 för flera, åtskilda grupper på max 
50 personer, dvs. i flera lokaler samtidigt. Vi har samtalat med andra kyrkor som tänker 
på liknande varianter, men ett nytt 
besked från Polisen hindrar oss i 
nuläget att samlas till parallella 
gudstjänster, trots möjligheten med 
helt åtskilda ingångar, samlings-
lokaler och toaletter.  
Vad kvarstår och vad kan vi göra, 
utöver online-gudstjänster på 
söndagar och onsdagar, när 
höstterminen drar igång? Jo, satsa 
på de små gemenskaperna, förutsatt att alla håller sig till gällande rekommendationer 
och sunt förnuft. Som församling har vi ett gudomligt uppdrag, en kärlek till våra med 
människor och en social samhällsfunktion som ständigt finner nya vägar. 
Till höstupptakten startar därför Alphakursen (i kyrkan och på Secondhand), Celebrate 
Recovery, dopundervisning, Ny i församlingen, LP-Caféet och -Nyktergrupp, barn- 
och ungdomsgrupper, Det finns Hopp-evangelisation, Öppen Kyrka-
Hoppförmedlingen liksom träffar i 
mindre böne-samlingar och 
språkgrupper. Och i oktober 
erbjuds Kairoskursen under två 
helger. Du som är symptomfri och 
utanför riskgrupperna, missa inte att 
lära känna dessa möjligheter att 
växa i tron och friheten vi har fått av 
Jesus Kristus! Anmäl dig redan i 
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sommar (spec. till Alpha, Kairos, 
dopundervisning eller Ny i för-
samlingen), samtidigt som vi alla 
får stå beredda att anpassa oss 
om myndigheterna kommer med 
nya besked. . Senare i höst följer 
också utbildning för 
smågruppsledare och, 
gemensamt med andra kyrkor, 
utbildning i uppföljningsarbete i 

samband med Det finns Hopp-kampanjen.  
 

Vi uppmuntrar existerande servicegrupper (värdar, teknik, fastighetsvård, m.m.) och 
våra råd och styrelser att utöva en omsorgsfunktion om varandra, både om de som 
kan och de som inte kan eller får delta pga. restriktionerna! Många sådana grupper låter 
redan arbetet och samtalen präglas av bön, god gemenskap och omsorg! ! Och vi 
uppmuntrar alla att kontakta och stötta de som befinner sig i riskgrupperna eller som 

på annat sätt är isolerade.  
 

Till sist, men antagligen allra 
viktigast, vill vi uppmuntra 
existerande och nya 
”hemgrupper” att regelbundet 
mötas. Ett exempel är en grupp 
som träffas varje vecka, inte i ett 
”hem”, utan för en vandring i 
naturen och som inkluderar en 
andakt med respektfullt 

”coronaavstånd” till varandra. Vi behöver inte ställa in, men kan ställa om. Och vi 
behöver många nya, livsnära smågrupper som sätter Jesus och Guds Ord i fokus, så att 
vi alla - inkluderat de många nytillkomna - kan växa i tron och leva ut de Goda 
Nyheterna i vår vardag och omgivning. Kontakta gärna pastorsteamet om du vill ta 
initiativ och ansvar för en ny grupp! Det är viktigt att alla smågruppsledare utrustas, 

stöttas och står i nära förbindelse 
med församlingens ledning och 
vision. Alla de troende var 
tillsammans och hade allt 
gemensamt… Varje dag var de 
troget och enigt tillsammans i 
templet, och i hemmen bröt de 
bröd och delade måltid med 
varandra i jublande, innerlig 
glädje (Apg. 2:44 och 46). 
 

Carl-Vilhelm Hasselgren 
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ALIVE & YA! unga vuxna
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och korttidspermitteringar, kan vi glädja 
oss över att Second Hand inte har 
drabbats av förluster, utan har t.o.m. gett 
ett överskott under perioden januari – maj 
med preliminärt 495 tkr. 
  

Till ombyggnaden av Alive har hitintills 
samlats in 552 tkr kronor, vilket är mer än 
målet på 500 tkr. Kostnaderna för 
ombyggnadsarbetena följer budgeten på 
310 tkr, och kostnaderna för den tekniska 
utrustningen och möbler hamnar efter 
utökning på 170 tkr. Detta ger en total 
kostnad på 480 tkr. 
  

Den extra insamlingen till ”Corona i 
världen”, för att hjälpa andra som 
drabbats mycket hårdare än vi, har hitintills 
inneburit att 61 tkr kunnat 
förmedlats  vidare. Läs gärna Allan Eksteds 
artikel om de olika länderna som vi kunde 
stötta under dessa tider.    

Claes-Göran Gustafsson 
 

FÖRSAMLINGENS EKONOMI 
1

Vi känner en stor glädje och tacksamhet att 
insamlade offergåvor till församlingen inte 
har påverkats av Coronaviruset. 
Under perioden januari – maj 2020 har det 
kommit in cirka 238 tusen kronor/månad 
vilket är lite mer än budgeten på 230 tkr. 
Utöver detta har några extra gåvor på 70 
tkr kommit in. Vi tackar Gud för hans stora 
godhet. 
  

Second Hand drabbades initialt hårt när 
försäljningen sjönk till hälften. Under årets 
första del sålde vi för 126tkr/vecka men de 
fyra första veckorna efter det att 
coronarestriktionerna infördes, sålde vi 
bara för 63 tkr/vecka. Detta medförde en 
stor oro bland personal och volontärer, hur 
det hela skulle utveckla sig. Försäljningen 
har efter detta ökat och de åtta följande 
veckorna har den legat på c:a 99 tkr/vecka. 
Det är en bit kvar till normal nivå, men 
tillsammans med statens eftergifter för 
arbetsgivare om lägre arbetsgivaravgifter 
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måndag - fredag   8.30-12.00 
måndag    13.00  Nyktergrupp sista 17 juni 

2

 

NY FÖRSAMLINGSLEDARE 
Kära församling, 
Vi har fått uppleva en annorlunda tid några månader, och 
även om allt inte är som det brukar, lever församlingen i 
allra högsta grad och Jesus är den samme igår, idag och 
i evig tid! Vi ser med tillförsikt fram emot hösten, och 
hoppas och planerar för att vi ska få större möjlighet att 
ses ”på riktigt” med allt vad det innebär. 
Förutom Jesus är församlingen du och jag tillsammans, och vi behöver varann (1 Kor 12). Vi har 
olika gåvor och uppgifter och en av dessa är att vara församlingsledare (1 Tim 3, Tit 1). 
Som nämndes på församlingsmötet den 14 juni önskar vi som församlingsledning bli fler, och vi 
har lagt fram Johan Lagerbeck som ett förslag. Tanken är att vi går till beslut i denna fråga vid 
nästa församlingsmöte, som planeras till den 27 september kl. 18.30. 
Jag skulle vilja uppmuntra dig att be speciellt för Johan, Chaterine och familjen i sommar! Vi 
behöver alla Guds ledning och vishet i våra liv som kristna, vilket inte minst blir väldigt tydligt då 
man går in i en roll som församlingsledare. Be om kraft, vishet, beskydd, glädje och Den Helige 
Andes närvaro i deras liv! 
Till sist vill jag också uppmuntra till att be för att vi ska bli ytterligare fler församlingsledare. Det 
behövs! 
Fridshälsningar - Johannes Ernvik  (ordförande församlingsledningen) 

1

Johan & Chaterine, var är ni uppvuxna? 
Johan: Jag är född och uppvuxen här i 
Eskilstuna. Jag har flyttat fyra gånger i mitt 
liv, men alla har varit inom en radie om 6 
kilometer fågelvägen. Den längsta flytten 
var från Kungsgatan 36 till Ostra Knall, där 
vi nu bor.  

2

Chaterine: Jag växte upp i en av Sveriges 
finaste sommarstäder, Västervik. Jag tog ett 
sabbatsår efter studenten. Sen flyttade jag till 
Aneby för bibelskola och sedan till Eskilstuna 
för att gå Teamträningsskolan. Här fann jag 
Johan och blev kvar. 
 

Ni har båda gått Teamträningsskolan 
här i Eskilstuna – vad betydde denna 
tid för er personligen? 
Chaterine: För mig betydde teamåret 
väldigt mycket i min personliga 
utveckling. Jag hade ju gått bibelskola 
ett år innan, så för min del var det 
kanske inte undervisningen som 
betydde mest, utan möjligheten att få 
ge ut av det man lärt sig till andra, och 
se att man kan vara med och få betyda 
något i en annan persons resa med 
Jesus. Sen att få gå bredvid och ha 

Johan & Chaterine Lagerbeck 



 

 

 

tisdagar  19.00  Bönesamling 7/5, 14/5, 21/5, 28/5 
torsdagar  19.00 2/5 LP-möte med Kyösti Nyman  
     23/5 Cafémöte  
lördagar  10.00 4/5 Bönesamling 
    18.00 11/5 Väckelsemöte med Carl-Olov Hultby 
söndagar  11.00 5/5 Gudstjänst med vittnesbörd  

      12/5 Gudstjänst med Carl-Olov Hultby 
                          26/5 Gudstjänst med nattvard och Stig Esergren 

   

LP Café – öppet varje tisdag & onsdag 13.30-15.30 
 

 

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

Evangelist & 
sångare 
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Annika som handledare under 
ett år, är ju en fantastisk förmån 
och upplevelse i sig. 
 

Johan: Mitt teamår blev det år 
där mitt liv bytte riktning, skulle 
jag vilja påstå. Dels så var det 
året då jag träffade Chaterine. 
Under mitt teamår startade vi 
som församling ungdomsgården 
Alive. Där fick vi möta mängder 
av ungdomar från stan, som 
bokstavligen såg Alive och 
kyrkan som sitt andra hem. Vi 
hade mellan 80-150 ungdomar i 
kyrkan varje fredag, som aldrig 
satt sin fot i kyrkan tidigare. Det var första 
gången jag såg, att vi som kyrka på riktigt kan 
vara med och förvandla vår stad. Mitt hjärta för 
församlingen växte ordentligt under mitt år i 
församlingen. Det som drog ner året var att 
min mormor dog. Men det var även hon, som 
någon vecka innan sin bortgång, tittade mig 
djupt i ögonen och tilltalade mig som Victor.  
Det är ett av mina andranamn, som jag fått från 
min gammelfarfar som var baptistpastor. Hon 
fortsatte sedan och sa, att hon trodde att jag 
skulle gå i Victors fotspår. Hon sa aldrig ”Så 
säger Herren”, men det behövde hon inte, för 
vad de orden gjorde med mig, gav mig en ny 
riktning inombords. Jag förstod för första 
gången, att jag på heltid skulle ägna mitt liv till 
att tjäna Gud. Vilket jag i princip gjort sedan 
dess. 
Johan, du har varit anställd som 
ungdomspastor i församlingen mellan 2006-
2013 – vilka är dina bästa minnen från den 
tiden? 
Det är svårt att säga några specifika minnen. 
Men ska jag välja två saker som jag vill lyfta, så 
är det först alla läger jag fått vara med på, som 
har en speciell plats i hjärtat. Det händer något 
speciellt i relationerna till andra människor, när 
man åker iväg och gör roliga saker ihop och 
upplever Gud tillsammans. Man skapar tid för 
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varandra och Gud, och man har inget som 
direkt stör, vilket är befriande på många sätt. 
Där tar även många sina beslut med Gud, 
vilket är fantastiskt. 
Den andra saken är förmånen att få kliva ner i 
dopgraven med en person som vill döpa sig. 
Det är nog inget annat tillfälle i livet, som jag 
upplevt mig vara så nära Guds 
missionsbefallning, som vid det ögonblicket. 
Ett ögonblick som jag tror, att om fler skulle få 
vara med om att döpa en annan, så skulle fler 
av oss vara mer ivriga att få fler till den platsen. 
Vi skulle även bli bättre på att följa upp dopet 
och lärjungaträna den som döpt sig. 
Båda aspekterna tror jag är nycklar i ett 
församlingsliv, som jag tänker att vi som 
församling skulle må bra av att samtala om. 
Var har våra församlingsläger tagit vägen och 
hur får vi församlingen att bli mer involverad i 
varandras lärjungaresa? Kan man vara en 
andlig förälder men inte vara med vid födseln? 
 
Chaterine du är mycket engagerad i 
barnkyrkan – varför tror du att 
barnverksamheten är viktig? 
Jag tänker att det stämmer vad det står i 
Ordspråksboken, att vi behöver vänja den 
unga vid den väg den ska vandra. All forskning 
pekar på att det är under åren innan 25, som 
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en människa formas som mest, och under 
tonåren försöker man hitta sig själv på ett helt 
annat sätt, än vad man gör som barn. Att ge 
barnen en grundförståelse för tron och 
verktygen att förstå vem man är, och ge dem 
någon form av grundidentitet innan tonåren 
tror jag är viktigt. 
 
Har ni några tips som barnfamilj för att vara 
”församlingen hemma”? 
Johan: Jag vågar ju inte säga att detta funkar, 
eftersom barnen fortfarande är hyfsat unga. 
Men det jag har försökt att tänka på, är att 
först och främst visa dem min personliga 
relation till Jesus. Jag tänker att relationen 
visar sig som bäst i hur jag pratar, och vad jag 
pratar med Jesus om när jag ber. Det är för 
mig den personliga relationen som är viktigast 
att visa, och att försöka att leda dem till att 
hitta en egen relation. Sen ska den inte se 
likadan ut som min, men förhoppningsvis kan 
den vara ett föredöme. Kan man få barnen att 
förstå att Gud alltid lyssnar, att han vill dem 
väl och är på deras sida, så tror jag att det bär 
genom hela livet. 
 

Chaterine: Jag vet inte riktigt vad jag ska 
tillägga, men den personliga relationen är 
viktig. Vi har även försökt att hitta rutiner i 
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vardagen, då vi samtalar om tro, och där 
barnen får ställa sina frågor och dela sina 
tvivel och funderingar. Barn fattar mer och 
tänker ibland mycket djupare än vad vi vuxna 
gör. Att ha dessa samtal med barnen är 
superviktigt att få till tror jag. Jag tror att vi 
som föräldrar behöver vara tillgängliga och 
hjälpa till med den andliga utvecklingen, lika 
mycket som vi kan hjälpa till med till exempel 
skolarbete. Jag tror även att det är viktigt att 
börja prata hyfsat tidigt om detta, då det kan 
vara svårt att börja prata tro för sent i livet. 
 
Johan, hur ser du på församlingens 
uppdrag för Eskilstuna de nästkommande 
tio åren? 
Jag tänker att församlingens uppdrag aldrig 
kommer att förändras här på jorden. Vi är 
kallade till att förkroppsliga Jesus och visa på 
nåd och sanning, som han gjorde när han 
vandrade här. Jag är övertygad om att den 
lokala församlingen, tillsammans med den 
helige Ande, är Guds främsta redskap i sin 
frälsningsplan. Därför är församlingen 
världens hopp, staden på berget, ljuset i 
mörkret och saltet med mera. Anden är 
utgjuten i oss och vi finns här i Eskilstuna. 
Den stora frågan för mig, är inte vad vi ska 
vara, utan hur vi gör detta 2020, så att vi alla 
känner oss trygga med vårt tillvägagångssätt 
och vår fortsatta gemensamma resa framåt. 
Hur är vi ett ljus som lyser upp vägen, men 
som inte bländar och är jobbigt att möta? 
Hur är vi salt som gör att livet smakar bättre, 
men samtidigt inte så salt att man vill spotta 
ut det?  
Jag har självklart mina tankar och ganska 
många idéer hur jag tycker vi ska göra detta, 
men jag är mer intresserad av att skapa 
samtalsforum, där vi tillsammans som 
församling får prata om detta. Jag tror på det 
goda samtalet och att det bara är genom 
samtal, som vi får ett gemensamt språk och 
en bild av det vi vill se. Ska jag ändå skrapa 
lite på ytan, gällande vad jag tror att vi som 
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kyrka behöver gå emot, så är det att vi 
behöver bli bättre på att ge varandra 
mandat och utrymme i församlingen. Jag 
tror att vi behöver närma oss en kultur, 
där vi pratar att vi är kyrka och inte gör 
kyrka. Att vi utrustar varandra för 
vardagen, så vi känner att vi är kyrkan där 
vi är varje dag, och på så vis göra 
församlingsgemenskapen mer tillgänglig 
och attraktiv för Eskilstunabon. 
 

Vad betyder församlingens gemenskap 
för er och hur tycker ni att den ska se 
ut? 
Chaterine: Oj, svår fråga. Vet inte hur jag 
ska svara på det utan att kasta ”sten i 
glashus”. Ska man vara helt ärlig, så har vi 
kanske upplevt att detta inte är vår 
församlings starkaste sida. Samtidigt som vi 
kanske inte heller varit bäst på att vara 
föredömen och bidragit till den form av 
församlingsgemenskap, som vi egentligen 
längtar efter. Vi har ju många superfina vänner 
i kyrkan, som betyder mycket för oss. 
Samtidigt  känns det som att det är något som 
saknas. 
 

Johan: Jag kan inte annat än instämma i det 
som Chaterine säger. Vi har bra vänner både i 
och utanför kyrkan, och det finns något i mig 
som skulle önska, att det var större skillnad 
mellan dessa gemenskaper. Att det skulle vara 
mer naturligt med ytterligare en dimension i 
den gemenskap, som vi har med varandra vi 
som delar tron. Här upplever jag att vi som 
församling haft, och kanske till och med har, 
en kultur som inte gör det lätt att leva ut eller 
att prata tro i vår egen gemenskap. Det som 
smärtar mig, och som till och med får mig att 
kanske ifrågasätta att vara en del av 
församlingsledningen, är att jag själv varit en 
bidragande kugge, till att vi inte kommit 
längre på detta område. Men det är även det, 
som gör att jag ställer mig till förfogande för 
att bli en del av församlingsledningen. Jag 
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både tror och har sett att en Jesuscentrerad 
gemenskap, där kärleken till varandra är tydlig 
och där man bär och hjälper varandra att göra 
tron mer naturlig i vardagen, kan göra en stark 
påverkan på en stad. Insikten om att jag inte 
kan påverka det som redan hänt, men att jag 
kanske kan påverka att mina barn inte ska 
känna, att andra tycker man är ”överandlig”, 
bara för att man vill be för en kompis som fyller 
år på en fest, där majoriteten är 
församlingsmedlemmar. 
 

Nånting som ni vill tillägga? 
Johan: Jag skulle bara vilja uppmuntra dig, 
som vill lära känna mig bättre, eller du som 
känner mig bra, men har frågor och 
funderingar, att höra av dig till mig. Processer 
likt dessa brukar skapa frågor och funderingar, 
och här tror jag verkligen på en kärleksfull och 
öppen dialog. Alla i församlingskroppen har sin 
plats och uppgift, där alla som vill ska få vara 
med. Kroppen mår och fungerar bäst när den 
går i takt, vilket uppstår när delarna 
kompletterar varandra och förstår hur de 
fungerar. Det börjar alltid med att prata med 
varandra. Så hör gärna av dig till mig. Mitt 
mobilnr är 070-7946641 och min mail är 
j.lagerbeck@gmail.com. Ser fram emot flera 
härliga samtal och mail under sommaren. 
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Nu har vi blivit vi tre i familjen 
Hagenfors. Att bli förälder känns så klart 
oerhört stort, spännande och läskigt på 
samma gång. För mig har det inte alltid 
varit självklart att bilda familj, då jag 
alltid ställt det mot min pastorskallelse. 
Tyvärr så har jag sett flertalet kvinnliga 
pastorer lämna sin tjänst som pastor, när 
familjen bildas, och som sedan inte 
kommer tillbaka i tjänsten. 

Jag har däremot insett under de senaste 
åren, att det inte alls måste vara så här. 
Bara för att många kvinnliga pastorer 
kanske inte gjort det innan, så betyder inte 
det att jag inte kan. Jag vill bli mamma, men 
samtidigt fortsätta vara pastor även under 
min föräldraledighet. Därför har vi landat i 
att jag, direkt från start under kommande 
läsår, kommer att jobba halvtid och att jag 
och min man Gabriel båda delar på 
föräldraledigheten. 

Vi, jag och Gabriel, bär en bön om att vi som 
familj ska få tjäna Gud med våra liv. Vi tror 
att Gud har kallat oss till Eskilstuna för en tid 
som denna, men att han också nu har 
välsignat oss med ett barn. Vi tror att vi är 
medvetna om att livet kommer att förändras 
på många sätt, men vi vet också att vår 
kallelse till församlingen och Eskilstuna är 
den samma. Därför tror vi att denna 
”lösning”, som vi nu landat i kring 
kommande läsår, kan bli riktigt bra.  

Jag kommer alltså under kommande läsår att 
vara föräldraledig på halvtid, vilket innebär 
att jag kommer att jobba 50%. Jag kommer 
att fortsätta vara huvudansvarig för 
ungdomsarbetet, men behöver såklart 
delegera en del saker. Utifrån detta har vi 
tänkt, bett och sökt för en lösning under 
kommande år. För er som var med på vårt 
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digitala församlingsmöte, så vet ni att 
lösningen för kommande år hittade vi i 
Rebecka Stiigh och Emma Nilsson. Rebecka 
kommer att jobba hos oss på barn och 
ungdom och Emma kommer att stötta upp 
Annika med en del administrativa saker. 
Denna lösning känns för mig som sänd direkt 
från ovan, då vi för bara några veckor sedan 
inte visste hur allt skulle kunna lösa sig. 

Rebecka kommer att vara ansvarig för 
HighLight, HighLight söndag och även stötta 
upp i söndagsskolan när det gäller barnsidan. 
På ungdom kommer hon att ha hand om 
TBS:n, hjälpa mig att planera och samordna 
fredagar och efter HighLight också vara med 
på Alive. Mycket av detta kommer vi så klart 
att behöva testa, och se var och hur de 
exakta timmarna ska fördelas, men det är 
grundtanken i alla fall. 

Tack för att ni är med och ber för oss!  
• be att Rebecka hittar ett boende,  
• be att jag/vi blir bra föräldrar och  
• be att Guds rike får fortsätta att växa och 

blomstra i våra barn och ungdomar under 
kommande läsår. 

Stor kram och tack från Malin 

ALIVE & MALIN HAGENFORS 

Välkommen Lion Hagenfors – Gud välsignar er 3! 
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Ni som var med på digitala församlingsmötet, 
fick se en liten glimt av vem Rebecka är. Hade 
du inte möjligheten då, eller vill veta lite mer, 
så följer här en liten kort intervju med henne.  
 

Berätta lite kort om dig själv, var du kommer 
ifrån och vad du gjort hittills i livet? 
Jag heter Rebecka Stiigh, jag är 20 år gammal 
och kommer från Sollentuna. Jag har precis gått 
klart teamträningsskolan, som är en bibelskola 
med fokus på teologi och ledarskap, där jag 
gjorde min praktik i min hemförsamling 
Sollentuna Pingst. Innan det så gick jag Natur 
på Rudbeck, en gymnasieskola i Sollentuna.  
 

Vad är det som gör att du vill och har en 
längtan att arbeta i församling?  
Församling är det bästa jag vet, och det finns 
inget som jag älskar att göra mer än att bygga 
kyrka. Under mitt år på teamträningsskolan så 
fick jag testa på och uppleva hur det är att 
arbeta i församling på riktigt. Jag kom fram till 
att det inte finns något som jag hellre skulle 
vilja arbeta med, och jag har upplevt att Gud 
kallar mig in i tjänst i församling. Jag tror 
verkligen att Gud har lagt en längtan att jobba i 
församling. En längtan att få arbeta med att 
möta barn och ungdomar, vara med och leda 
dem till Jesus och hjälpa dem att växa i sin 
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relation med Gud, så att de bygger en tro som 
håller hela livet.  
 

Vad har du för förväntningar eller 
önskningar med det här året i Eskilstuna?  
Mina förväntningar på det här året är att få 
möjligheten att lära mig ännu mer om hur man 
bygger kyrka, få lära mig mer om Gud och mer 
om hur olika församlingar fungerar. Det jag 
drömmer om med det här året, är att få vara 
med och förändra människors liv, att få vara 
med och leda människor till Gud och hjälpa 
människor att växa i sin tro.  
 

Hur skulle du beskriva dig själv med 3 ord?  
Driven, glad och utåtriktad. 
 

Vad ska man göra för eller med dig för att 
du ska bli riktigt glad?  
Bjuda mig på en riktigt god glass, ta med mig 
på utflykt eller prata om det du brinner för.  
 

Kan du berätta någon kuriosa eller rolig info 
om dig själv? 
En gång så bestämde jag mig för att jag skulle 
lära mig att åka snowboard. Allt började med 
att en av mina närmsta vänner frågade mig om 
inte jag ville åka snowboard med henne under 
sportlovslägret. Jag svarade självsäkert ja, helt 
övertygad om att det skulle gå hur bra som 
helst. Det blev inte riktigt som förväntat, utan 
jag ramlade mest bara och allt slutade med att 
vi istället använde våra snowboard för att åka 
pulka ner för backen. Det blev en riktig 
upplevelse, tyvärr så kan jag dock fortfarande 
inte åka snowboard! 
 

Vi är superglada för denna lösning och tror att 
det här kommer att bli en välsignat år, där vi 
ska få se Gud verka genom våra barn och 
ungdomar på ett underbart sätt. Låt oss hjälpas 
åt för att Rebecka direkt ska känna sig hemma, 
trivas i församlingen och lära känna oss alla.  

 

Malin Hagenfors & Rebecka Stiigh   … 

NY UNGDOMSLEDARE – Rebecka Stiigh 
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Det har verkligen varit en speciell vår för oss 
alla. I stället för att få träffas i vår kyrka, har vi 
till största delen fått nöja oss med att ”ses” 
online. Du som förälder är oerhört viktig, för att 
hjälpa dina barn att växa i sin tro. Så är det 
alltid, men det blir speciellt viktigt i dessa tider. 
Vi hoppas att ni har hittat något sätt att ”fira 
gudstjänst” därhemma. Gör det enkelt och mitt 
i vardagen, men låt Jesus få vara i centrum hos 
er också den här lite annorlunda sommaren. 
 

Vad händer för barnen den här sommaren, 
kanske någon undrar. Ja, det blir inget 
Sommarkul som vi brukar ha varje söndag, men 
däremot blir det Sunny Sunday. 
Varje söndag (5 juli -16 augusti)  kommer det 
att i inledningen av gudstjänsten finnas ett 
avsnitt för alla barn (och alla andra också 
förstås!) med veckans bibelord, en kort 
bibelberättelse och några tankar att fundera 
kring tillsammans. Så se till att ta med barnen 
(åtminstone i början) på våra online-sända 
gudstjänster. Alla barn som går i söndags-
skolan kommer också att få ett kuvert med alla 
sommarens bibelord + en målarbild till varje 
berättelse. Hjälps åt att träna på bibelorden!!  
 

Sommarbingo I samma kuvert finns också ett 
sommarbingo. Tanken är att man ska kunna 
använda det tillsammans därhemma, både för 
andakt och små aktiviteter. Det finns 25 rutor, 
så om man gör några i veckan räcker det hela 
sommaren. I våra Sunny 
Sunday-program kommer vi 
att ”pusha” för den här 
”bingoplattan”. 
Om man inte har fått något 
kuvert, ligger allt material i 
vår Facebookgrupp 
”Barnens Kyrka Pingstkyrkan 
Eskilstuna” eller på 
församlingens hemsida 
www.pingsteskilstuna.se 

under fliken 
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barn/söndagsskola. Där finns det här 
materialet + allt annat material, som vi har 
använt under våren. Där finns också länkar till 
Söndagsskola Play med vårens program + 
ytterligare några till. 
Ytterligare tips för sommaren 
• På Youtube kan du hitta korta avsnitt av 

söndagsskola med Frasse. Sök på” 
Sommarkul Play”!  

• Vill du ha hjälp med kreativa bönetips, som 
ni kan samlas omkring, följ #Badväskan 
2020, där det varje onsdag kommer ett nytt 
bönetips från någon familj i vårt land.  

 

VAD HÄNDER I HÖST? Någon kanske också 
undrar hur det blir med söndagsskolan, Funny 
Friday och HighLight efter sommaren? 
Ingen av oss vet vilka restriktioner som 
kommer att vara, men vi planerar för att kunna 
starta Funny Friday och HighLight igen. 
Starten blir fredag 28/8 kl.18:00.  Funny 
Friday (åk 1-4) och HighLight (åk 5-6) Det ska bli 
sååååååå roligt!!! Vi hoppas också att så 
småningom kunna träffas till söndagsskola 
igen. Men exakt när det kan ske, återkommer 
vi till efter sommaren.  
 

Till slut säger vi TACK till Esther för det här 
året, som hon har jobbat med oss och önskar 
henne Lycka till och Guds välsignelse, när hon 
ger sig av på nya äventyr. 

Annika  Nilsson 

BARNENS KYRKA & FREDAGKVÄLLAR 

Vår ”LägerLight” grupp den 26/6 – TACK till alla ledare!! 
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barnverksamhet. Jag kommer också att 
fortsätta som frivillig ledare i söndagsskolan 
och på Funny Friday. 
 

Vad har du för 
förväntningar på det 
här året? 
Jag hoppas att jag 
under det här året 
kommer att lära mig 
en hel del om 
människor, 
kommunikation och 
planerande – sådant 
som jag helt klart 
kommer att ha nytta 
av i framtiden!  

Jag önskar att jag 
ska få bli till nytta 
för församlingen 
och att jag ska växa 
närmare Gud och i 
mig själv.  
Jag ser också fram 
emot att få arbeta 
ännu mer 
tillsammans 
med Annika, 
som är en stor 
förebild för mig, 
både som 
ledare och 
person. Jag ser 
fram emot det 
här året med 
spänning och 
glädje! 

 
Annika Nilsson & 
Emma Nilsson 
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I mitten av augusti har vi den stora glädjen 
att få säga välkommen till Emma Nilsson. 
Hon ska under ett år arbeta på 20% med 
barn och familjer i vår församling. Emma, 
som hette Sundström innan hon gifte sig, är 
uppvuxen i församlingen. I tidiga tonår 
började hon hjälpa till som volontär ledare i 
söndagsskolan och på Funny Friday. Hon är 
därför redan känd av många, inte minst barn 
och föräldrar, men jag har ändå bett Emma 
att berätta lite om sig själv och sina tankar 
kring läsåret som ligger framför.  
 
Jag heter Emma, är 23 år gammal och bor i 
Hällby tillsammans med min man Robin. Jag 
är uppvuxen utanför Eskilstuna, närmare 
bestämt i Tumbo, tillsammans med mamma, 
pappa och min lillebror. Till hösten börjar jag 
mitt femte och sista år på lärarprogrammet 
på Mälardalens högskola, där jag studerar till 
högstadie- och gymnasielärare i svenska och 
engelska. På fritiden är jag bland annat 
frivillig ledare i söndagsskolan och på Funny 
Friday. 
 

Varför vill du jobba i församlingen? 
Jag har varit intresserad av att arbeta i en 
församling de senaste åren, för att prova på 
hur det skulle kunna vara. Lärare har varit 
något jag drömt om att bli väldigt länge, 
men ibland har jag funderat på hur det skulle 
vara att arbeta med barnverksamheten i en 
kyrka. Frivilligarbetet som ledare är väldigt 
givande, men att få möjlighet att arbeta ännu 
mer med förarbetet (planering, ledarkontakt 
o.s.v), ser jag som en otroligt spännande och 
värdefull möjlighet. 
 

Vad ska du göra det här året? 
Det här året kommer jag, utöver att läsa klart 
mitt sista år på högskolan, att ungefär två 
förmiddagar i veckan hjälpa Annika med 
ledarkontakt och planering av vår 

NY BARNLEDARE – EMMA NILSSON 



 

 

Hej då familjen BREAUX! 
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I september 2018 välkomnade 
vi familjen Breaux, som 
flyttade från USA till oss i 
Eskilstuna, för att hjälpa oss 
med starten av vårt arbete 
med Unga Vuxna-YA!  De 
hade också ett stort hjärta för 
att nå ut till 
högskolestudenter i vår stad. 
Corey & Kaylee har sitt 
understöd från Assemblies of 
God World Missions och 
kommer nu att återvända till 
Amerika för att besöka sina 
understödjande församlingar och 
organisationer.  
 

Dessa två år, som de har varit hos oss, var för 
dem också en testperiod för att se hur de, 
personligen och som familj, skulle klara 
kulturskillnaden, och för att söka Guds vilja 
om kallelsen till Sverige skulle växa 
ytterligare. Och kallelsen har bekräftats! Nästa 
gång de kommer till Sverige, så blir det för en 
4-årsperiod, då de vill lägga mer tid och kraft 
på att lära sig språket.  

YA! gruppen på överrasknings ”hejdå” party! 
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Vi vill tacka dem så mycket för deras kärlek & 
brinnande hjärta för våra Unga Vuxna! Med 
många personliga samtal och träffar, 
coaching, hemgrupp, bruncher och luncher, 
har de bidragit så oerhört mycket till att vi har 
en stabil YA! grupp och ett ledarteam på sju 
unga vuxna, som är taggade på att gå vidare! 
Håll utkik på Facebook och Instagram för 
sommaraktiviteter och hemgrupp! 
 

TUSEN TACK & Gud välsigna er; Kaylee & 
Corey, Evangeline, Uriah, 
Ezekiel & Isaiah.  
Låt oss som församling be 
för dem!! Du som vill hålla 
kontakt, sök upp dem på 
Facebook!  

Ruth Hasselgren 

Familjen Breaux med Grace & Emanuel (i lederteamet av YA!) 

Till alla  
       unga vuxna – YA! 
Missa inte att följa YA! 
Eskilstuna på Instagram 

och Facebook för att 
vara med på sommer-

aktiviteter och 
hemgruppen. 
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Helt ärligt, det finns hopp! 
… är devisen som kommer att synas på 
sociala medier under hösten. Den kommer 
från det team av ungdomar från olika kyrkor 
som under sommaren arbetar på hur vi kan 
presentera Det finns Hopp-kampanjen på 
Instagram, Facebook, m.m. 
De rådande restriktionerna har varken 
dödat drömmen eller arbetet på 
kampanjen; drömmen om att 10 500 - 
antalet motsvarar tre fullsatta kvällsmöten 
på Stiga Sports Arena - vet mer om Jesus, 
vet hur man lär känna och följa honom, och 
erbjuds kontakt med kristna människor och 
församlingar i Mälardalen senast i januari 
2021. Om viruset, restriktionerna eller 
annat hindrar oss från att samla tusentals 
människor den 22-24 januari, vill vi hitta 
andra vägar att beröra människors liv på. 
Helt ärligt, det finns hopp! Är du med? 
Alla behövs! 
- Det finns Hopp-konserten som live-

sändes från Ärla den 17 maj har setts av 
cirka 5000 personer. Fortsätt att dela 
länken (på Facebook och Youtube) med 
vänner och grannar! 

- 20-talet kyrkor står med som 
medarrangörer, varav 8 i vår 
kommun. Dessa samlades fysiskt 
alternativt online den 3 juni till en 
live-sänd kickoff med Sebastian 
Stakset, Carl-Gustav Severin och 
Kenneth Lillqvist (alla från Heart of 
Evangelism). Om du önskar en länk 
för att kunna se kickoffen, skriv till 
info@det-finns-hopp.se! 

- Styrgruppen har sitt nästa möte i 

Det finns HOPP! – januari 2021 
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mitten av augusti men jobbar under 
sommaren på att bemanna diverse 
arbetsgrupper och tillsätta ledare. Din 
hjälp och dina tips behövs!  

- Det har redan samlats in cirka 150 000 kr 
till kampanjen. Stort TACK till alla som 
ger eller har gett! Vill du vara med och 
ge – vi når ännu längre och fler då – kan 
du sätta in pengar på bg. 132-0530, 
märk ”Det finns hopp”. 

- Ett 60-tal personer får varje månad ett 
böne-/info-sms och sedan november har 
vi genomfört bönevandringar vid arenan 
varje månad. Nästa tillfälle är 23 juli kl. 
18.30. Kom med! 

- Om du vill veta mer om hur du kan 
hjälpa till, be eller bli månadsgivare, se 
formulären på www.det-finns-hopp.se 
och/eller skriv till info@det-finns-hopp.se. 
Hör också av dig om du vill beställa en 
orange Det finns Hopp-jacka! 

Ju fler som tar ansvar, ber och sprider 
budskapet, desto roligare blir det och 
desto fler får i slutändan höra de goda 
nyheterna att, helt ärligt, det finns hopp! 

Carl-Vilhelm Hasselgren 



 

 

21 DAGAR  
AV HOPP 
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Vi vill och behöver starta hösten 
med det viktigaste som finns – 
BÖN. Extrema situationer kräver 
speciella åtgärder och därför vill 
vi även föreslå FASTA. 
Från söndagen den 23 augusti 
till söndagen den 13 september 
uppmuntrar vi till att söka Herren och be: 
• för att bryta covid-19:s makt över Sverige 

och världen 
• för att bryta rädslans makt över våra liv och 

beslut. När Gideons osäkerhet till slut var 
bruten kom en mäktig seger för Israel 
(Domarboken 6) 

• om Guds välsignelse och beskydd över 
församlingen och staden när höstterminen 
och ”post-corona” drar igång 

• om ett genombrott till en ny tid av under, 
helande och nådegåvor  

• för att ”Det finns Hopp”-kampanjen får stor 
genomslagskraft! Tre möten x 3 500 
sittplatser ger potentiellt 10 500 besökare. 
Tänk er 10 500 personer - om tidigare 
troende eller inte - som återvänder hem 
fyllda av hopp, förälskade i Jesus och 
överlåtna till Den Helige Andes ledning! 

• för att Gud ska leda oss i det ekumeniska 
samarbetet och att Han ska välsigna HELA 
sin församling i Eskilstuna 

 

De fyra söndagarnas predikningar kommer att 
gå i ”hoppets tecken” och med ett fokus på 
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att vi tillsammans med GUD se Uppåt, Inåt, 
Utåt och Framåt! 
 

Vi planerar de 21 dagarna av HOPP på ett sätt 
som möjliggör delaktighet från hemmet, 
speciellt om covid-19-restriktionerna 
fortfarande gäller. Därför kommer vi att ha 
följande program: 
1.  Morgonandakter 3-4 min på webben från 

måndag 24 aug – söndag 13 sep 

2.  En timme kvällsbön på plats i 
Pingstkyrkan (Obs! mindre än 50 personer) 
söndag 23 aug – lördag 12 sep  

3. ”Bön där du är” varje dag kl. 12 (om 1 min 
eller mera). Sätt t.ex. en daglig påminnelse 
i kalendern på mobiltelefon 

4.  Danielfasta (enbart frukt, grönsaker, 
vatten och juice) – läs gärna artikeln om 
den s.k. Danielfastan här i sommarbladet 
och håll utkik efter onlinegudstjänsterna 
söndag 16/8 och onsdag 19/8 på webben. 
För de som vill och är friska kan vi också 
samlas som en stödgrupp för de som vill 
helfasta (bara vatten) mellan 1-21 dagar 



 

 

DANIELFASTA 
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En Danielfasta är ett tillfälle att närma sig Gud 
genom sökande och fokuserad bön. Det 
innebär ett 21-dagars åtagande till delvis 
fasta, vilket innebär att du avstår från vissa 
vanliga livsmedel som en akt av tillbedjan och 
helgelse inför Herren. 
Danielfastan är inte en diet, även om vissa 
människor går ner i vikt tack vare ett 
hälsosammare matval. Danielfastan är en unik 
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och livsförändrande upplevelse. Att delta i 
Danielfastan kan leda till många underbara 
andliga och fysiska fördelar. Du undrar kanske, 
"Var har Danielfastan sitt ursprung?"  
Bra fråga! Den härstammar från profeten 
Daniel i Bibeln. Dan. 10:3 ger oss insikt om 
vad Daniel åt och inte åt, även om vi inte 
känner till den kompletta menyn. Vid ett 
tillfälle var Daniel mycket bekymrad för sitt folk 
och sökte Herrens visdom genom bön och 
fasta under 21 dagar. 
Daniel 10:2-3 säger, Vid den tiden hade jag, 
Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt 
inga läckerheter, kött och vin kom inte i min 
mun, och jag smorde mig inte med olja förrän 
de tre veckorna hade gått. 
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Vi är tacksamma för den böneglöd som 
uppstått under våren trots eller 
p.g.a. restriktionerna.  
• Det finns en  

som ber för Sörmland en 
kvart varje kväll kl. 21:00. Vill du vara med, 
skriv till info@pingsteskilstuna.se  

• Vi har 1 timmes sommarbön varje onsdag i 
sidosalen, bl.a. för böneämnen som når oss 
via bönemobilen 076 890 02 15 

• Några träffas till bönevandringar i olika 
bostadsområden i stan, en del iklädda 
oranga ”Det finns Hopp”-jackor 

• En gång i månaden har vi bönevandring 
runt Stiga Sports Arena, som 
förberedelse för ”Det finns HOPP”-
kampanjen i januari 2021 

• Lördagarna 11 och 25 juli bjuder vi in 
till längre bönekvällar kl. 19.00-21.00 
i Pingstkyrkan, alltid ”med avstånd”. 

 

Församlingens hjärta är bön! När 
bedjarens hjärta slår i takt med Guds 
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hjärta, vet vi – ödmjukt men frimodigt - att 
HAN kommer att välsigna staden och 
församlingen. 
Efesierbrevet 1:17-19 ”Jag ber att vår Herre 
Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er 
vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni 
får en rätt kunskap om honom. Jag ber att 
era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår 
vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och 
härligt hans arv är bland de heliga och hur 
oerhört stor hans makt är i oss som tror, 
därför att hans väldiga kraft har varit 
verksam.” 

Carl-Vilhelm Hasselgren 
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Avsikten med den moderna Danielfastan är 
inte att kopiera exakt vad Daniel åt, utan att 
sträva efter den längtan och den motivation till 
varför han gjorde det. Daniels passion för 
Herren fick honom att hungra och törsta mer 
efter andlig mat än efter fysisk mat, vilket bör 
vara önskan hos alla som väljer att delta i 
denna typ av fasta. 
Försök att inte hänga upp dig för mycket på 
specifika riktlinjer om livsmedel! Riktlinjerna 
ges bara för att hjälpa dig att skapa gränser, 
inte för att driva dig in i lagiskhet. Din 
personliga fasta får självklart se annorlunda ut 
än andras. Vissa människor önskar dock vara 
striktare än andra i sina livsmedelsval, så att 
deras fasta verkligen blir ett offer för dem. Det 
grundläggande i Danielfastan är att bryta 
vardagslunken och avstå någonting fysiskt och 
njutbart, för att istället söka Herren i bön och 
växa närmare Honom.  
Kom ihåg att fasta bör ske under en avgränsad 
tid. Om du har en medicinsk diagnos eller 
genomgår någon medicinsk behandling 
rekommenderas att du först konsulterar din läkare. 
 

Några riktlinjer till stöd  
De grundläggande riktlinjerna för en 
Danielfasta inkluderar att:  
• enbart äta frukt, nötter och grönsaker och 

inte dricka annat än vatten 
• En del dricker naturliga fruktjuicer, så länge 

de inte innehåller konserveringsmedel och 
socker, men  

• man avstår från kaffe, te och saft liksom 
• från allt kött, stekt mat, chips, bakverk och 

bröd. Eftersom bröd innehåller medel för 
jästning bör det undvikas i en Danielfasta. 

 

Sammanfattningsvis fastar man från alla 
köttprodukter och livsmedel som har 
konstgjorda tillsatser eller har förädlats. 
Förutom vatten är frukt och grönsaker 
grundpelaren i Danielfastan och bör bara 
tillredas på enklare sätt.  
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Några skäl för en Danielfasta 
• En Danielfasta är en lättare fasta än helfasta 

men är ändå en kraftfull, andlig övning med 
biblisk bakgrund. Andliga ”övningar” som 
bön och fasta är kanaler genom vilka den 
Helige Ande kan tala och verka. 

• Bibeln förbinder bön och fasta med 
varandra. Dessa förbereder människors 
hjärtan för Den Helige Ande (Lukas 2:37; 
Lukas 5:33-35).  ”Nu säger Herren, ’vänd 
om till mig helhjärtat, under fasta, gråt och 
klagan’" (Joel 2:12 NUB,  Jmf. vers 28). 

• Fastan blir en ödmjuk och frimodig 
markering att du vill söka Herren uppriktig 
och helhjärtat och Han kommer att betjäna 
dig på ett kraftfullt sätt. 

• Apostlagärningarna berättar om de troende 
som fastade, innan de fattade viktiga beslut 
(Apg. 13:2; Apg. 14:23) 
 

Till sist, känn dig helt fri att själv gestalta hur 
du vill fasta under dessa tre veckor, den 23 
augusti -13 september. Bibeln presenterar 
fasta som något som är bra, lönsamt och 
gynnsamt. 
 

Låt oss som församling använda dessa tre 
veckor, ”21 Dagar av HOPP”, för att: 
• inleda och förbereda hösten och 

uppstarten av församlingsliv ht-2020! 
• förbereda oss själva och staden på 

kampanjen ”Det finns HOPP” i januari 2021 
• fördjupa vår personliga relation med Gud 

på nytt! 
Ruth Hasselgren 
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Öppen Kyrka med öppna dörrar varje onsdag 
 – Hoppförmedlingen 

berättar med ord och praktiska gärningar, om 
hoppet som finns i Jesus Kristus. 
När Jesus vandrade på jorden, hade Han ett 
kärlekens, omsorgens och sanningens budskap. 
Sanningen om människans liv, relationer och den 
viktigaste relationen. 
Han såg människan. Han lyssnade. Han hade 
medlidande och gav hjälp till den som bad om 
det. ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är 
tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.” (Matt 
11:28) 
Jesu efterföljare ska fortsätta med Hans arbete 
idag. Se, lyssna, hjälpa människan, förmedla 
framtidstro, förmedla att varje människa är unik, 
värdefull, älskad och behövd.  

 
igen. Under våren, på grund av välkänd orsak, 
fick vi stänga och endast utdelning av matkasse 
kl. 14 har varit igång. Många har sökt sig dit varje 
vecka. 
Planen är dock att ha öppet på onsdagar mellan 
13.00-18.30. Man kan fika, ha gemenskap, läsa 
dagens Eskilstuna Kuriren eller andra tidningar 

eller bara sätta 
sig i kyrksalens 
stillhet för en 
stunds retreat. 
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Samtalsgruppen ”Raststället” med Berit 
Nogander innehåller möjligheten till 
själavårdssamtal, dialog och varm 
gemenskap. Det finns också möjlighet till 
förbön under bönestunden i början av 
eftermiddagen, en matkasse för behövande 
samt praktisk hjälp med ansökningar och 
andra sökningar på internet. Ofta medverkar 
olika musiker under eftermiddagen. 
Dessutom har Hoppförmedlingen börjat 
publicera Ord Av Hopp, andakter på 
Facebook och kyrkans Youtube på 10-15 min 
varje tisdag och lördag. 
Varmt välkommen att kontakta oss om du vill 
vara med och berika ÖK-HF med ditt 
kunnande och dina gåvor. 
 

Torbjörn Holm & Marita Takala 

ÖPPEN KYRKA - HOPPförmedlingen 



 

 

CORONA I 
VÄRLDEN 
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Först hörde vi om en avlägsen smitta 
borta i Kina i slutet av förra året. Plötsligt 
kom det väldigt nära oss i mitten av mars, 
då vi förstod att coronaviruset fanns också 
i Sverige. Vi drabbades alla av detta 
genom en massa restriktioner på olika 
sätt. Självklart tänker vi på alla familjer 
som drabbats speciellt hårt i vårt land och 
som idag sörjer någon som har avlidit. 
Men det var inte bara vi som berördes, 
utan hela världen drabbades. Plötsligt fick 
vi rapporter från våra olika missionsfält 
med verkliga nödrop. Församlingen 
startade då en akut insamling med 
rubriken ” Corona i Världen”. Den fick en 
extra skjuts när Carl-Vilhelm Hasselgren, i 
samband med sin 50-årsdag, bad om 
gåvor till insamlingen istället för blommor 
och presenter. Tills idag har det kommit in 
64 000 kr till insamlingen. Nu har vi skickat 
ut hjälp till en del länder och hoppas 
kunna redovisa med bilder vid ett senare 
tillfälle, på hur pengarna har använts. 
Vi har kunnat hjälpa: 
• Uganda: Många pastorer och kristna i 

det afrikanska landet lever ”ur hand i 
mun”, dvs man arbetar en dag och får 
pengar till familjens överlevnad för den 
dagen. Ofta saknar man ekonomiska 

reserver. 
När landet 
stängde ner, 
kunde man 
inte gå till 
arbetet och 
det fattades 
pengar till 
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mat. Vi har skickat 20 000 kr till vårt 
systersamfund. Man har fördelat 
pengarna till de nio regionledare och 
genom dem vidare till flera hundra 
pastorer. Det lilla bidraget från oss 
betydde en konkret hjälp, men också 
vetskapen om att vi stod med dem i den 
svåra situationen. I Gulu i norra Uganda 
hjälper församlingen 40 föräldralösa barn 
med skolavgifter och skolmateriel. Vi har 
kunnat skicka 8 000 kronor, som ett 
speciellt extra stöd för dessa utsatta 
flickor och pojkar, och det betyder en 
stor skillnad för de barn som ingenting 
har. 
• Senegal: Vår missionärsfamilj Kazura 

blev också låsta i sitt hem under en lång 
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karantän. Det blev en stor glädje när vi 
skickade 5 000 kronor, som de kunde 
använda, när landet så sakta öppnades 
upp på nytt. Det center man har skapat, 
för att få kontakt med människor, har 
kunnat öppna upp sina portar igen. 

• Children Care Center i Lviv, Ukraina fick 
stänga centret och barnen kunde inte 
komma för att få daglig hjälp och 

omvårdnad. 
Man blev 
tvungen att 
köra hem mat 
till barnen och 
se till att de 
hade 
mobiltelefoner, 
så att man 
kunde hålla 
kontakt med 
dem alla. De 
18 000 kr som 
vi har kunnat 
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skicka, betyder otroligt mycket för att 
stödja dessa utsatta barn i deras sköra 
familjer. 

• Våra missionärer i Nordafrika berättade 
om hur man startat matutdelning till 
behövande människor i staden, där de 
verkar. De 10 000 kronor vi kunde skicka, 
fick bli till hjälp för en stor grupp 
människor. Hjälpen kunde också bli ett 
bevis för Jesu kärlek i en muslimsk 
omgivning. 

• Jag kan också hälsa från Mirjam 
Crawford i Bogota, Colombia. Hon har 
suttit i sträng karantän och församlingen 
har inte kunnat samlas. Hon mår trots allt 
bra och hälsar så gott till oss alla. 

Ett stort tack till alla som bidragit till 
insamlingen ”Corona i Världen”. Våra 
enkla bidrag har betytt så mycket i dessa 
fattiga miljöer och har förändrat livet för 
många människor. Vi återkommer med 
bilder och rapporter från de olika 
länderna. 

Allan Ekstedt 
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LP-Kontakten  
Café Lyktan – Kontakten  
Måndag - Fredag  8.30-12.00 stängt hela juli 
Måndag   13.00  Nyktergrupp sista 17 juni 
Fredag  13.30  Cafémöte uppehåll v. 23-33 
 

Tel. 076- 855 85 05 – Gert Jonsson 
 
Secondhand Varuhuset 
Öppettider försäljning i varuhuset 
 

Tisdag   13.00 - 17.00  
Torsdag  13.00 - 17.00 stängt 6 juni 
Lördag  10.00 - 13.00 lördagstängt v. 27-
30

 
 

Inlämning sker:   
Måndag + Onsdag 7.00 -16.00  

Tisdag + Torsdag   7.00 -17.00 stängt 6 
juni 
Fredag    7.00 -13.00  
Lördag    9.00-13.00  lördagstängt v. 27-30 
  

Kläder kan lämnas dygnet runt i behållare 
utanför 
 

Kontakt:  
Mått Johanssons väg 42 
Tel. 016-12 30 40 
Mail: secondhand@pingsteskilstuna.se 
BARN  
Funny Friday – för åk 1-4  paus v. 24-33 
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight – för åk 5-7  paus v. 24-33 
Fredag 18.00 -19.45    
 

Highlight Söndag – för åk 5-7 sommarkul v. 
24-33 
Söndag 11.00 - 12.45 
 

Söndagsskola för barn 3-11 år sommarkul v. 
24-33 
Söndag 11.00 -12.45    
 

Kontakt: barnkontoret@pingsteskilstuna.se 
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ALIVE         
Alive – för åk 7-uppåt  paus v. 24-33 
Fredag 18.30 - 23.00   
 
 

Tonårsbibelskolan för åk 8 nystart v. 35

Torsdag 16.30 - 18.00  
 

Kontakt: alive.info@pingsteskilstuna.se 
 
YA! – Unga Vuxna   
Brunch – varje sista lördag 10.30 vi ses i augusti 

Hemgrupp & annat program – se 
webbsidan eller följ oss för sommar aktiviteter 
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.

Besök gärna www.pingsteskilstuna.se 

Facebook - Pingstkyrkan Eskilstuna 
Youtube -  Pingstkyrkan Eskilstuna 
Instagram – pingstkyrkaneskilstuna 
 

Pingstkyrkan Eskilstuna 
Smedjegatan 23 
632 20 Eskilstuna 
info@pingsteskilstuna.se 
Tel. 016-15 59 70 
Bg: 132-0530     
Swish: 123 175 8945 


