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ur pastors penna

Advent, jul och nyår är här igen. Många hoppas på tid för besinning och vila, men
vår livsstil får snabbt världsvida och ohanterliga konsekvenser; klimatförändringar,
smittspridning, tekniska innovationer och förändrade värderingar. När ingen kan ha
koll på allt, vad gör man utöver att försöka informera sig och förhålla sig till olika
händelser, nyheter och trender? Vi behöver perspektiv på det som händer, den
Helige Andes kraft och handling ”i det lilla”.

Perspektiv. Vi dras lätt med i ”det senaste”, vilket dominerar mycket av våra tankar
och känslor. Kanske var det därför varken kejsare Augustus, kung Herodes,
ståthållaren Qurinius eller människan på gatan märkte, när en ny epok inleddes i
mänsklighetens historia? Upptagna av tidens trender och rädslor, förbisåg man det
verkligt stora som skedde; Herrens dag hade anlänt och Guds Son blivit människa!
Långt från världsliga maktcenter verkade Gud i och genom enkla män och kvinnor
som Sakarias, Elisabet, Maria, Josef, några herdar, Simeon och Hanna. De fick bud
av änglar, uppfylldes av den Helige Ande, skrev jublande lovsånger och profeterade.
När Simeon såg Jesus, åtta dagar gammal, utbrast han: Herre, nu låter du din tjänare
gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning, som du har
berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt
folk Israel. Perspektiv som ger frid; Gud har allt i sina händer och Herrens dag
kommer på nytt, när Jesus återvänder.

Den Helige Ande. Vanliga, enkla människor trodde på löftena och blev uppfyllda
med Helig Ande. En efter en fylldes de med glädje och kraft. Elisabet kallade Maria
för salig (överlycklig) som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i
uppfyllelse. Som Jesus senare sade: Den Helige Ande är vår Hjälpare och kraft.

Handling. Johannes Döparen predikade: Bär då sådan
frukt som hör till omvändelsen… Den som har två tunikor
ska dela med sig till den som ingen har, och den som har
mat ska göra på samma sätt… Pressa inte pengar från
någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön! Med
andra ord, se din medmänniska och den utsatte och
dela med dig. Var generös och aldrig girig. Det är
sådana tankar och handlingar som sprider besinning
och vila, en god jul och hopp till alla.

Carl-Vilhelm Hasselgren (föreståndare)



Journey

Article

Med glädje gratulerar vi vår
pastor för den unga

generationen Malin & vår
musikledare Gabriel

Hagenfors till tillskottet TED!
Vi önskar er Guds rika

välsignelse och mycket vishet
och kraft att vara föräldrar till

era två skatter som ni har fått -
Lion & Ted!

God Jul 
från Pingstkyrkans kontorsteam

3 rad: Alberth, Fabrizio, Patrick, Karl-Ivar, Carl-Vilhelm, Claes-Göran,
2 rad: Allan, Johannes, Andrijana, Lena, Barbro, Margareta, Kristina
1 rad: Lisa, Hanna, Annika, Marita, Valentine, Ruth



Advent Jul
Nyår 2021/22

söndag
28 nov kl . 1 1 .00 1:a Advent

Musikgudstjänst 

söndag
5 dec kl . 1 1 .00 2:a Advent

Gudstjänst 

t isdag
14 dec kl . 14 .00 Julkonsert

för daglediga -med Daniel Viklund

Gudstjänst för alla åldrar 

söndag
19 dec kl . 19 .00 Julkonsert

med Gladys del Pilar & Gladness Singers

söndag
19 dec kl . 1 1 .00 4:e Advent

söndag
12 dec kl . 1 1 .00 3:e Advent

Gudstjänst 

onsdag
22 dec kl . 18 .30 Inför Julen

Julevangeliet & Julsånger

söndag
26 dec kl . 1 1 .00 Julgudstjänst
fredag
31 dec kl . 15 .00 Nyårsknytis

för hela familjen - ta med eget fika!

söndag
2 jan kl . 1 1 .00Nyårsgudstjänst

God Jul &
välsignat
nytt År!



BÖN
Onsdag Kom & fyll på kl.18.30  
Vardagsbön - kl.18.30
Internationell bön  

ALIVE - från åk 7
Följa Instagram för aktiviteter 

Gudstjänst varje söndag kl. 11.00
på plats i kyrkan - 
 www.pingsteskilstuna.se 

YA! unga vuxna
Följa Instagram för aktiviteter 

Kom som du är!

BARNENS KYRKA 
söndag  -  Söndagsskola  

                            anmälan - www.pingsteskilstuna.se/barn

fredag kl. 18.00 - på plats 

                    Funny Friday åk 1-4  & HighLight  åk 5-7

Internationella grupper
Spanska - lördag kl. 14.00
Eritriansk/Etiopisk - lördag kl. 14.00
Finska - söndag kl. 15.00

Café Lyktan  mån-fre kl. 8.30-12.00
LP Cafémöte  fredag kl.13:30 

HOPPförmedlingen 
onsdag kl.14.00-15.00 matkasseutdelning

GUDSTJÄNST PÅ PLATS följ oss på Facebook & Instagram

live på

paus v. 51-2 

paus v. 51-1 

 första torsdag i månad kl. 18.30 - start 6/1

må,tis,tors,fre

JULKUL - 26/12 o ch 2/1

paus v. 51-1 

paus v. 51-1 

stängt 24/12-3/1

paus v. 51-1 

stängt 29/12

Språkcafé 
tisdag kl.15.00-17.00 paus v. 52-2 

se eget program - www.kotikirkko.se 

 -  kontakta ledare



Årets Julkonsert
Välkommen till en oförglömlig 4:e advent med 
julkonsert i Pingstkyrkan Eskilstuna.
Gladys del Pilar och hennes gospelkör, 
Gladness Singers, bjuder på underbar, 
glädjefylld musik och fantastisk julstämning.

Fri Entré – insamling till förmån för 
”Eskilstuna Ger” www.eskilstunager.se 
Gladys del Pilar har vunnit såväl Melodi-
festivalen som Hela kändis-Sverige bakar. Hon har lånat sin röst till flera Disneyfilmer och
2020 gjorde hon succé i huvudrollen i musikalen En värsting till syster på Chinateatern i
Stockholm. I självbiografi Tro, hopp och kärlek berättar hon öppet och ärligt om sitt liv och
turbulenta uppväxt.

Årets Julmarknad

Var du också där? Riktigt många kom till SecondHands 
julmarknad lördagen den 4 december. Det var 
julstämning både i och utanför butiken: Levande musik från Eskilstunas kulturskolas elever
(stråk och brass) och massor av julpynt och ”det vanliga” till försäljning inne i butiken. Och
utanför fanns flera stånd med hantverk från Eskilstuna och Afrika, försäljning av honung,
hamburgare, varmkorv och godsaker, gratis glögg och jultidningar till alla. 

Stort och varmt TACK 
till ledning och volontärer på SecondHand,

liksom till försäljare, kolportörer och
Tonårsbibelskolan på julmarknaden! 

Allt för att hjälpa andra! 
Vi hoppas att vår SecondHand återkommer

med fler sådana lördagar! 

http://www.eskilstunager.se/?fbclid=IwAR3850CPPI4QEcoCqhskwrnqm1jEztQnF6OuHOoLELJ7oGZ4OJSQN9tRaUw


Genom att hålla 1-metersreglen, sprita el ler tvätta händerna, respektera behovet av
avstånd och visa omsorg om de mer utsatta ibland oss, kan vi fortsätta att mötas ti l l
gudstjänster och konserter med fler än 100 deltagare. Vi vädjar t i l l  al la som kommer ti l l
kyrkan i  december och framöver att föl ja värdarnas anvisningar om var man får sätta
sig, dvs. med en meters avstånd mellan varje sällskap (1-8 personer) och att inte
uppehålla sig på kyrktorget längre än nödvändigt. 

Krisinformation.se informerar om vad som gäller vid al lmänna sammankomster med
över 100 deltagare inomhus.

• I  Pingstkyrkan Eskilstuna väljer vi  att inte be om vaccinpasset. Målet är att al la skall
kunna komma ti l l  våra samlingar i  Pingstkyrkan utan att avkrävas identitet el ler
presumtiv känslig information kring hälsoti l lstånd och vi lka mediciner man tagit el ler
inte. 
• Krav på vaccinationsbevis skulle göra det nästan omöjl igt för en relativt stor grupp av
bröder och systrar att f ira gudstjänst eftersom man måste ha svenskt personnummer
eller/och Bank-ID för att lätt kunna få ett vaccinationsbevis, något som t.ex.
asylsökande och flyktingar inte har. Deras ansökan om ett vaccinationsbevis är en
komplicerad och långvarig process. 
• Är du sjuk el ler har symptom ber vi dig vänligt att stanna hemma och följa vår
gudstjänst via webben ti l ls du är symptomfri igen.
För frågor och funderingar hör av dig t i l l  info@pingsteskilstuna.se!

Välkommen ti l l  kyrkan!
Som vi vet kan restriktionerna snabbt komma att ändras igen. Därför vi l l  vi  hänvisa dig
ti l l  krisinformation.se för aktuell  information l iksom våra webbsida el ler sociala medier
för eventuella förändringar av t ider och verksamheter. Informationsbladet du håller i
handen kan snabbt vara inaktuellt .

Covid restriktioner & anpassningar från 1 december 2021



Pga. nya och striktare covidrestriktioner och efter samtal med Kultur- och
Frit idsförvaltningen (uthyraren för Stiga Arena),  Heart of Evangelism (Sebastian
Staksets organisation),  Polisen och företrädare för församlingarna, beslöt
styrgruppen i slutet av november att f lytta fram evenemanget på Stiga Arena ti l l  en
gynnsammare tidpunkt. Beslutet var noga överlagt och togs i  total enhet.
Ti l lsammans med arenan och Heart of Evangelism har styrgruppen nu bokat ett nytt
preliminärt datum ti l l  sista helgen i januari 2023, men bönen är att Gud ska öppna
dörrar för ett t idigare datum under 2022.
 

Visionen kvarstår – levande församlingar i  samarbete, som berör tusentals
människor med budskapet om Jesus, hopp och gemenskap – men vi bedömde att
denna vision inte kunde uppnås under rådande omständigheter denna vinter.
Däremot fortsätter våra församlingar att knyta kontakter och göra Det f inns Hopp
bekant, bl.a. med gatuinsatser på Nyforstorget, besök på frit idsgårdar och genom
uppmuntran ti l l  al la att ge bort Staksets bok Bara l juset kan besegra mörkret.
 

Vi tar nu två månaders paus från konkreta kampanjförberedelser, men om du vi l l  få
information via böne-sms kan du mejla t i l l  info@det-f inns-hopp.se. Vi känner stor
TACKSAMHET ti l l  de många gåvogivarna, närmare 200 volontärer och oräkneliga
bedjare som laddade inför januari.  Både kampanjen och hoppet lever och när det
är dags kommer vi att vara ännu fler. Var med och bed och sprid hopp ti l l  vår stad!
Håll  utkik efter annonsering om den ekumeniska böneveckan, vecka 3!

Den 8 december hölls ett storbönemöte i  El imkyrkan som även sändes digitalt via
flera församlingars sociala mediakanaler. Sebastian Stakset medverkade med en
hälsning direkt t i l l  Sörmland och vår framflyttade kampanj. Inspelning från mötet
hittas lätt på Youtube.  

Styrgruppen för Det f inns Hopp Sörmland

Det finns Hopp - kampanjen!  FLYTTATS FRAM!!

mailto:info@det-finns-hopp.se


Under 2021 hösten har vi förstärkt verksamheten som fokuserar på att nå nya
människor med budskapet om Jesus. En viktig utlösare har varit Det f inns Hopp-
kampanjen och ti l lsammans med flera andra församlingar har vi på olika sätt nått ut
ti l l  människor med det glada budskapet, vi lket är det uppdrag Jesus ger lärjungarna i  

Evangelisation i Eskilstuna

Matt. 28:19  ”Gå därför ut och gör alla folk ti l l
lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den
Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar ti l l
t idens slut.”

Vid f lera ti l l fäl len under hösten har vi stått vid gator
och torg och delat ut kaffe, bullar och biblar. När
Pingstkyrkans Evangelisationsråd bad och
funderade på var vi skulle stå, landade vi i  att
gågatan i  Nyfors kändes rätt.  Att sprida hopp och
kärlek där, speciel lt  efter de skjutningar som varit
exakt där, kändes bra. Vi har också startat läxhjälp
för att hjälpa ungdomar att klara av skolan, så att de
senare ska kunna komma ut i  arbetsl ivet. Tanken
med läxhjälpen är också att ungdomarna ska få
goda förebilder, som ger ett kristuslikt exempel,
som inspirerar t i l l  att lära känna Jesus. 

Nu ska vi snart f ira jul och nyår, men efter
det blickar vi framåt mot en spännande
vår. Vi l l  du engagera dig i
evangelisationsarbetet så kan du kontakta
oss och berätta vad just du vi l l  vara med
och göra! 

Läxhjälpen: 
Varje t isdag kl .  16-18 
på frit idsgården ”Mötesplats Nyfors” 
för att hjälpa ungdomar med studierna. 
Det är t i l l  stor hjälp om du kan tala arabiska. 
Kontaktperson: Alberth Andersson. 

Gatuevangelisation: 
Under vintern och våren vi l l  vi  fortsätta att satsa på
att göra Jesus mer känd i vår omgivning, vi lket man
kan göra på många olika sätt.  Ett sätt är att f innas på
gator och torg för att uppmuntra människor och ge
dem budskapet om Jesus. Det kommer vi att göra vid
ett f lertal t i l l fäl len, bl.a. fredagarna 28/1, 18/2, 18/3
och 8/4 och även ett antal t isdagar. Var gärna med
de gånger du kan! Mer info kommer. Ansvariga:
Marita Takala, Daniel Steen (Sion Flen) och Alberth
Andersson, m.fl .



 

tisdagar
torsdagar
fredag
lördagar
söndagar

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 15.00

Bönesamling
16/12 Julcafé med Sångarbröderna, 
31/12 Nyårsbön
4/12 Bönesamling, ingen samling 1/1
12/12, 26/12, 9/1, 23/1
23/1 Årsmöte

Riktargatan 35   64433 Torshälla   Tel. 0721605914    Pg. 3 18 09-7

Det är inte bara gatuevangelisation det handlar om.
Vi vi l l  inspirera varandra att på f lera olika sätt göra
Jesus känd i vår omgivning. Mer om detta i  januari.
En av våra drömmar är att via musiken förmedla
påskens budskap i kulturhuset Royal i  Nyfors. 
Var f inns ni musikanter som vi l l  vara med? Ta gärna
kontakt med Marita Takala!

Alpha:
Fristadskyrkan, El imkyrkan och Pingstkyrkorna i  Ärla
och Eskilstuna samtalar om att starta f lera
gemensamma, målgruppsinriktade Alphakurser i
februari (vecka 5).  Hör av dig, du som vi l l  stötta
detta arbete, och be redan nu för personer som du
vil l  bjuda in!

Gud välsigne dig och God jul!  

Evangelisationsrådet genom Alberth Andersson



Barn & Ungdom

HERDEBREV
Genom en herde och hans busiga l i l la får kan ni som famil j  räkna ner t i l l  julafton! Det
utlovas bus, pyssel och roliga aktiviteter med inramning av det fantastiska julbudskapet
att Jesus föddes. Vi hoppas att det ska bli  många skratt och f ina samtal i  ert hem.

Allt  material t i l l  detta hittar du på www.pingstung.se/jul

JULKUL
Den 26 december &  2 januari är det  JULKUL istäl let för söndagsskola
ALLA barn är t i l lsammans på Alive under gudstjänsten. 
Vi börjar kl .11:00 och slutar 12:30.
ALLA barn lämnas och hämtas vid ingången 
ti l l  Al ive (från Smedjegatan),  där ledare f inns 
på plats från 10:50.
Anmälan ti l l  Julkul:  
www.pingsteskilstuna.se/sondagsskola-anmalan 

SPORTLOVSVECKAN v. 8 2022
Vi planerar att ha aktiviteter och övernattning för årskurs 1-6. Boka
måndag 21/2 o tisdag 22/2. Håll  utskick - mer info kommer efter nyår!
Är du född 2003-2008 kan du följa med Sport for l i fe på Winter CAMP ti l l
Kittefjäl l !  Läs al l  info & anmäl dig direkt på deras webbsida.



Så här kommer du i kontakt med oss: 

PINGSTKYRKAN ESKILSTUNA
Smedjegatan 23
63323 Eskilstuna

Tel.  016-15 59 70  (receptionstider: t is-fre kl .9.00-12.00)
e-mejl :  info@pingsteskilstuna.se 

Du kan lyssna och titta på gudstjänster (söndagar och onsdagar) via vår
webbsida, facebook eller vårt youtube-konto. 

Så här kan du ge din kollekt t i l l  församlingen:

@Pingstkyrkan Eskilstuna

För att al lt id vara informerad om ändringarna i  programmet el ler för al l
övrig information föl j  oss gärna på våra sociala medier och vår webbsida. 

@Pingstkyrkan Eskilstuna

www.pingsteskilstuna.se

@pingstkyrkaneskilstuna, här f inns det även länkar t i l l  Instagram-
konton för f lera verksamheter: @aliveeskilstuna, @yaeskilstuna,
@highlighteskilstuna, @sfl_eskilstuna

123 175 8945

132-0530

Sociala Medier

Kontaktuppgifter

Kollektuppgifter


