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Minns du varje jul?  
Det gör inte jag. Men 
julen 2020 kommer vi 
troligen att minnas 
länge. Fast kanske inte 
av den anledning som 
vi förväntar oss. Just detta är ju en av 
de saker vi fått inpräglat i oss det 
gångna året: Det blir inte som vi tror. 
Vem hade för ett år sedan kunnat 
ana…? 
Alla har vi gått miste om någonting och 
en del av oss om mycket. För en del 
handlar det mest om förvåning och 
frustration, medan andra har upplevt 
djup smärta. Mina tankar går till 1 Kor. 
12:26: Om en kroppsdel lider, så lider 
alla de andra delarna med den. Och om 
en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla 
de andra delarna med den. Verserna 
innan betonar vikten av omsorg om 
varandra för att det inte ska bli splittring 
i kroppen pga. våra olikheter, olika 
styrkor och olika funktioner (v.25). 
Ytterligare en vers tidigare slår Paulus 
fast att Gud har satt samman kroppen, 
inte vi, och gett var och en av oss sin 
plats i gemenskapen och i tjänsten för 
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Gud (v.24). 
För ett par år sedan började vi lyfta fram 
mottot Närmare Gud, varandra och 
våra medmänniskor. Vad det gäller 
fysisk närhet kan vi konstatera att år 
2020 gick det åt motsatt håll. Vem hade 
kunnat ana? Men det betyder inte att vi 
behöver distansera oss själsligt och 
andligt, varken från varandra i 
församlingen, från människor i vårt 
samhälle inklusive främlingen eller från 
Gud. Vi behöver bara hitta nya sätt och 
med större beslutsamhet satsa på de 
djupare och eviga värdena. 
Prövningarnas tider kan också vara 
tillväxtens tider. 
Utan att nedvärdera saker, som vi 
förknippar med en ”god jul”, som fysisk 
närhet till familj och vänner eller kära 
traditioner, kan vi bestämma oss för att 
låta julen handla om dess verkliga 
innebörd. Dvs att 1) det var Gud som 
kom oss närmare när Jesus föddes, att 
2) Han har inkluderat och placerat alla 
som tar emot Jesus i en ny familj, 

församlingen, och att 3) den 
som tror faktiskt kan hitta nya 
vägar att sprida kärlek, ljus och 
hopp bland medmänniskor, 
kända eller ännu okända. Som 
ängeln sade till jungfrun Maria: 
Ingenting är omöjligt för Gud. 
Ur den aspekten kan julen 2020 
föra oss närmare Gud och 
människor mer än någonsin. 
God jul och gott nytt år! 

 

Carl-Vilhelm Hasselgren 

UR PASTORNS PENNA 
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GUDSTJÄNSTER, SAMLINGAR OCH 

ANDAKTER ONLINE 
! Online-gudstjänster varje söndag kl. 11 

och onsdag kl. 18.30. Mellan 40-50 
enheter har varit uppkopplade varje 
onsdag kväll på live-bönemötet och 90 -
120 på söndagarnas live-gudstjänster. 
Inom loppet av ett par dagar har varje 
söndagsgudsjänst haft 1000-1500 
visningar på Facebook och Youtube. 

! Fram till omställningen i november 
besöktes söndagar och onsdagar av upp 
till 50 personer. Därefter har bara 
medverkande samlats. 

! Dagliga andakter med olika församlings-
medlemmar, ”21 dagar av Hopp”, 
innehållande enkla tips på bibelstudier 
har lagts ut på Facebook och Youtube i 
september och november. I december 
sänds adventsandakter veckovis och 
under hela året har Hoppförmedlingen 
gjort nya andakter varje vecka.  

! Årsmöte och församlingsmöte via Teams 
med ca 60 enheter varje gång. 

! 9 personer döptes och 5 nya medlemmar 
välkomnades. 

! Live-sändningar från gudstjänsterna från 
spanska, finska och etiopisk-eritreanska 
grupperna på Facebook. 

 
BÖN UTOMHUS OCH ONLINE 
! Fr.o.m. 1 nov. ställdes kvällsbönen varje 

vardag om till bönepromenader genom 
stan. 

! Bönepromenader varje torsdag kl. 13 i 
samband med LP-sångarnas insats på 
Fristadstorget. 

! Bönepromenad vid Stiga Arena första 
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söndagen i månaden tillsammans med 
andra församlingar. 

! Bönemobilen tog löpande emot 
böneämnen som vidarebefordras till ett 
antal förebedjare. 

! På den nationella bönedagen den 22 
nov möttes många till bön på Teams 
under hela dagen. 

 
BARN OCH UNGA ONLINE 
! Söndagsskola-online – två olika program 

för barnen varje söndag som 
producerats av våra barnledare. 

! BibleKidz och Annika fortsatte att träffas 
i videomöten på söndagar.  

! FunnyFriday och HighLight träffades i 
kyrkan fram till höstlovet. Därefter 
skedde en omställning till ett online-
program varje fredagskväll: High-Five. 

! Tonårsbibelskolan TBS och YA! Unga 
vuxna, som har mötts varje vecka, 
genomförde omställningen från fysiskt 
till digitalt i november. 

! Familjefest online 
tredje advent och 
julklappsutdelning 
utanför kyrkan till 
alla barnfamiljer. 

! Alive har mötts i 

Uppehåll v.51-v.2 
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sina nya lokaler fram till och med 
höstlovet. Efter det blev det online-
andakter och gemenskap på Jitsi 
varje fredag. Under december kan 
man följa en daglig adventskalender 
ur Lukasevangeliet på Instagram, där 
alla uppmuntras att läsa ett kapitel 
per dag!  

 

DIAKONI OCH EVANGELISATION UTOMHUS 
! LP-verksamheten genomförde 

omställningen genom att flytta kaféet 
utomhus fem morgnar i veckan. 

! Medlemmar mellan 75 och 101 år blev 
regelbundet uppringda av 
besöksgruppen och ett julkort gick ut 
med posten i december. 

! Hoppförmedlingen delade varje vecka ut 
matkassar till 60-70 behövande personer 
och lade varje vecka ut andakten ”Ord 
av Hopp” på Facebook och Youtube. 

! I december paketerades 325 
presentkassar till utsatta kvinnor i 
samarbete med Sisters International. 
Dessa delas ut via kvinnojourer, 
övernattningsboenden, 
matkasseutdelningen och församlingar i 
Sörmland. Det paketerades även 700 
julklappar till barn och ungdomar på 

4

landets SiS-hem i samarbete med Heart of 
Evangelism. 

! Efter ett mord på öppen gatan i 
september knöts kontakter med en 
fritidsgård i Nyfors. Några från 
församlingen har hjälpt till med läxläsning 
på fritidsgården och ett bokbord med 
böcker av Sebastian Staket har löpande 
fått fyllas på. 

! Inför en lördag i oktober beställdes 500 
böcker och 300 magasin av Sebastian 
Stakset. En gatuevangelisation, med två 
besökande ungdomsgrupper, 
genomfördes på flera platser och både 
böcker, magasin, bullar och många 
koppar kaffe delades ut vid personliga 
samtal. Andra medlemmar fördelade flera 
hundra böcker bland vänner och bekanta. 

! Secondhandbutiken har hållit öppet på 
vanliga tider men har begränsat antalet 
besökare.  

! Språkcaféet var igång (med max 50 
deltagare) fram till omställningen den 3 
november. 

! Utöver detta har onsdagsgruppen fortsatt 
att sköta och reparera fastigheterna, 

! smågrupper har genomfört promenader 
för gemenskap och uppmuntran  

! och flera har mötts till bön i en 
Messengergrupp varje kväll för att be för 
vår pandemidrabbade värld.  

 
Annika Nilsson & Carl-Vilhelm Hasselgren 

Uppehåll enbart onsdag 23 december 
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KOM OCH LÅT OSS STARTA ÅRET MED ATT 

BE OCH LÄSA BIBELN TILLSAMMANS!  
Vi vill tillsammans börja det nya året 
med att be och läsa Bibeln 
tillsammans som församling.  
Bönen och bibelläsningen är två 
grundpelare, som präglat och burit 
Guds församling ända sedan apostlarnas 
tid för 2000 år sedan. I Apostlagärningarna 
kan vi läsa om hur den första kyrkan stod 
inför många utmaningar och påtryckningar, 
men Guds ord och bönen prioriterades 
alltid. Vi som församling står idag i en 
situation, som för oss alla är utmanande, 
utmattande och stundvis svår. Ofta känner 
man sig maktlös inför allt som sker och 
tänker, ”Vad kan jag göra?” Vi kan söka 
Gud! För våra familjer, för oss själva, för vår 
stad och för vårt land. Det finns nog inte 
ett bättre sätt att starta ett nytt år på än 
just så.  
Det här kan få bli en vecka, där vi får gå 
från våra omöjligheter till Guds 
möjligheter.  
  

Veckan kommer bestå av bönemöten 
online måndag-torsdag, två gånger om 
dagen. Mån-tors bön på 
Teams kl 7.00-8.00 och 
18:30-19:30. Länken till 
Teams mötet på 
hemsidan och sociala 
medier. På fredagen 
startar en livesänd 
bibelläsning ”genom 
Nya testamentet på en 
helg!”. Vi läser från 
fredag 16:00-21:00, 
lördag 8:00-21:00, 
söndag 8:00-11:00. 
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Man anmäler sig för vilka timmar man vill 
vara med och läsa på 
www.pingsteskilstuna.se Där kan du enkelt 
se vilka tider som är lediga och fylla i ditt 
namn. Tanken är att man läser två och två.  
! Kom med vänner, familj, barn eller bli 

överraskad av vem du får läsa med.  
! Boka din tid genom att fylla i ditt namn en 

eller flera gånger i läslistan. 
www.pingsteskilstuna.se 

! Varje timme turas 2 personer om att läsa.  
! Vi använder oss av Svenska Folkbibeln 

2015. 
! Kom till kyrksalen senast 10 minuter innan 

din tid börjar! 
Psaltaren 95:6 

”Kom låt oss falla ner och tillbe, 
låt oss böja knä för Herren,  

vår skapare.” 
 

Malin Hagenfors 
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VAR MED ATT FÖRÄNDRA VÄSTAFRIKA! 
Den här tiden på året brukar vi i församlingen 
lyfta fram en speciell missionsutmaning,  
”Troslöftesoffer”, vid sidan om vår vanliga 
mission. Även i år är utmaningen: ”Församlings-
planteringar i Västafrika”. I Västafrika finns det 
många folk-grupper som ännu inte nåtts av 
evangeliet och vi är glada att få vara med att 
bryta ny mark och att göra Jesus känd i denna del 
av den afrikanska kontinenten. 
Vi tänker speciellt på tre länder i vår satsning: 
Senegal - där familjen Kazura arbetar sedan 
några år. De har känt Guds kallelse till Wolof-
folket, som är en folkgrupp på ca 5 miljoner med 
väldigt få kristna. 
Guinea - pastor Daba flyttade med sin familj från 
Togo till Guinea och staden Mamou, där de 
grundat en församling. Motståndet ha varit stort, 
men nu har man äntligen fått sin kyrka, där man 
kan samla de nykristna. 
Benin - I Benin finns det många "vita" platser på 
den andliga kartan. Här är vi med och ger några 
evangelistfamiljer lite ekonomiskt stöd, då de 
flyttar till nya platser för att starta församlingar. 
Troslöfte är att fråga Gud om jag kan göra något, 
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utöver mitt vanliga givande i församlingen, 
för att förändra Västafrika. Söndagen den 
31 januari kommer vi att inspirera för 
Troslöften. I år kan vi inte ta in talonger 
men vi hoppas att du som varit med, 
fortsätter att ge på samma sätt också år 
2021 och att många nya vill anta 
utmaningen. Mejla gärna ditt löfte till 
info@pingsteskilstuna.se  
Du kan sätta in din månads- eller 
engångsgåva via Bg. 132-0530 eller Swish  
123 175 8945 - märk ”Troslöfte”  
    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 

  

Besök gärna www.pingsteskilstuna.se 
eller sök ”Pingstkyrkan Eskilstuna” på 
 

 

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

Kultur- och studieverksamhet sker i  
samarbete med Studieförbundet Bilda.


