
Var inte rädda! Jag vet att ni söker efter
Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här.

Han har uppstått, precis som han sa.
Matteus 28:5-6

Infoblad - våren 2022

Glad Påsk!



ur pastors penna
Vilken underbart god Gud vi har och hur stort det är att få vara del av vad Han gör
genom sin församling på jorden! 

På vår församlings års- och administrationsmöte den 3 april blev vi påminda om
något av allt som skedde under 2021. Trots många restriktioner fick vi döpa 21
personer och hälsa ytterligare 20 välkomna som medlemmar från andra platser
och församlingar. Tack vare volontärer, anställda, tekniken - speciellt den digitala
- och många kreativa lösningar, kunde vi hålla kontakten med varandra, livesända
ett par hundra gudstjänster (på svenska, finska och tigrinja), läsa oss igenom Nya
Testamentet tillsammans, dela ut tusentals matkassar till behövande, hjälpa
människor i fattiga länder och sprida mycket kärlek och hopp runtomkring. Som
församling samlade vi in över 3 miljoner kronor i frivilliga gåvor och kunde fördela
en vinst på nära 1,5 miljoner kronor från Secondhand till sociala projekt i in- och
utland. Vi gläder oss över varenda en som bidrar till en levande församling
genom bön, uppmuntran, givande och engagemang!

När vi nu har påbörjat det 2:a kvartalet 2022, ser vi fram emot ett gemensamt
påskfirande med och för alla generationer, undervisning om Israels roll för hela
världen, en körhelg för alla som vill sjunga (med fokus på de utsatta),
promenader eller träffar med hem-/smågrupper, engagemang genom läxläsning,
språkkafé, idrott och pannkakskyrka. Detta samtidigt som vi fortsätter att be för
fred i Ukraina, göra insamlingar för krigsflyktingar och bara mötas till gemenskap,
bön och tillbedjan i internationella gudstjänster och olika generationers
samlingar. Om mycket av detta kan läsas i infobrevet framför dig. 
Och vet du vad; just du är församlingens nutid och framtid! 
Jesus Kristus har frälst oss till ett evigt liv och kallat oss att 
leva i kärlek till Gud och till varandra. Därför har Han gett 
oss den familj som kallas församlingen – en plats där alla 
kan växa, utvecklas, utmanas och utrustas, stärkas och 
tröstas, vila ut och få börja om på nytt. Vår bön och 
förhoppning är, att du ska få uppleva Guds godhet och
församlingsgemenskapens glädje denna påsk, vår och 
försommar! 
Vem du än är och var du än befinner dig: Det finns hopp!

                 Carl-Vilhelm Hasselgren, föreståndare Pingstkyrkan Eskilstuna



Det f inns Hopp-kampanjen på Stiga Sport Arena är, efter att ha skjutits upp två
gånger pga. covid-19-restriktionerna, planerad ti l l  den 27-29 januari 2023. Ditt
engagemang behövs redan nu genom bön, gåvogivande, evangelisation,
marknadsföring och förberedelser. 
Målet är att vara levande 
församlingar i  samarbete, 
som berör tusentals 
människor med budskapet 
om Jesus, hopp och 
gemenskap. 
Mer på 
www.det-f inns-hopp.se

Obs! Bönevandring sista 
söndagskvällen varje månad!

Påsken är vår största högtid. Man behöver inte tänka efter speciel lt  länge för att
inse att den kristna högtiden framför andra är just påsken. Först pga. dess
förankring i  Gamla Testamentets pesach ti l l  minne av uttåget ur Egypten och
sedan pga. vår Frälsarens l idande, död och uppståndelse – al la historiska
händelser, ful la av andligt innehåll  och relevanta för den troende men också för
varje människa i  vårt samhälle.

Kan vi vara överens om att påsken borde märkas, både för vår egen tros skull ,
men också för deras skull  som vet att vi  kal lar oss kristna? Hur vi l l  du f ira påsk
2022 och hur låter du f irandet ske ti l lsammans med din församling?

Det senare, dvs. de gemen-
samma möjl igheterna att f ira 
påsk i  Pingstkyrkan, siktar på 
en påsk för hela famil jen: bön 
och högläsning av Bibeltexter 
ur passionsveckan måndag 
ti l l  fredag, nattvardsfirande 
på Skärtorsdagen gestaltat 
av YA! Unga Vuxna, 
långfredagsgudstjänst med 
sång av Sångarbröderna, 
påskknytis (knytkalas) på 
lördag för hela famil jen med fokus på att vara barnvänligt och, igen, en
uppståndelsegudstjänst för al la på påskdagen med sång och musik från och för
många generationer.

PÅSK 2022

Det fins HOPP



Efter två somrar av pandemi 
kommer vi äntl igen att få 
åka på konferenser och 
läger i  sommar, vi lken glädje!

Nyhemsveckan 17-26 juni
Pingströrelsens stora sommar-
konferens utanför Mullsjö är 
en fest för hela famil jen. Det 
f inns möten och aktiviteter för al la åldrar. Har du aldrig varit på Nyhem, så vi l l  jag
uppmuntra dig/er att åka. Eftersom det är en öppen konferens, kan man åka utan
att anmäla sig och vara där hur länge eller kort t id man vi l l .
Flera av oss ledare från Alive kommer att vara där under hela veckan och då
framför al lt  vara engagerade i Nyhem Ung. Det är al lt  det på Nyhemsområdet,
som är anpassat för ungdomar. Det blir gudstjänster, bibelstudier, event,
sportturneringar mm. Vore superkul om vi sågs där i  sommar.

Hampeveckan 4-10 juli
Vecka 27 blir det Hampeläger på Björkenäsgården utanför Odensbacken. Det är
ett stort ungdomsläger med ca 500 deltagare, 13-19 år, från hela Mellansverige.
Anmälan har redan öppnat och trycket är högt i  år. Många längtar efter att kunna
åka på läger igen.
Vi från Alive kommer att åka dit och vi skulle vi l ja bl i  så många som möjl igt.
Det här är en viktig vecka. Vi vet från tidigare år, att många får ta nya steg i  tron,
göra andliga upplevelser, möta många andra kristna ungdomar, lära sig mer om
bibeln och ha en otroligt rolig vecka. Anmäl din tonåring nu! Det gör du på
Hampeveckan.nu

ALIVE 

Donera en hel,  el ler delar, av en lägeravgift .
Flera av våra ungdomar på Alive har inte den
ekonomiska möjl igheten att åka kunna på
läger. Skulle du vi l ja vara med på det här
sättet,  så skulle det vara ti l l  en enorm
välsignelse. Ett mindre el ler stort ekonomiskt
bidrag skulle göra stor ski l lnad för enskilda
individer.
Låna ut en husvagn. Under Hampeveckan bor
man i tält el ler husvagn. Kanske har du en
husvagn, som du inte kommer använda under
v. 27 och kan tänka dig att låna ut den då?

Du kan vara med och möjl iggöra för någon
annan att åka på läger genom att:



SOMMAREN - FÖR ALLA ÅLDRAR

Och här hittadu flera lägeralternativ!

MISSA INTEMISSA INTE
BARNKYRKANSBARNKYRKANS
SOMMARLÄGER!SOMMARLÄGER!

Info & anmälan:
www.pingsteskilstuna.se

Frågor? Hör av dig till 
Annika Nilsson

Vil l  du vara med och bidra ekonomiskt el ler kan du låna ut en husvagn, så hör
av dig t i l l  mig, Malin, 0762145693 malin.hagenfors@pingsteskilstuna.se

Vi tror på en fantastisk sommar, där Gud kommer att använda dessa veckor för
att göra avtryck i  unga människors l iv,  som påverkar dem för al l  framtid.

Malin Hagenfors, Pastor med ansvar för unga



”På de utsattas sida. Det gäller oss, det gäller världen”

Vi vi l l  bjuder in t i l l  en inspirerande körhelg med Urban och Carina Ringbäck, 7-8
maj i  Pingstkyrkan Eskilstuna
Församlingen samarbetar sedan många år med PMU för att genomföra
hjälpprojekt i  ol ika länder. Sedan år 2000 har vi kunnat förmedla en kvarts mil jard
ti l l  ol ika projekt genom PMU. Samarbetet PMU har med Pingstkyrkans Second
Hand och den lokala insamlingsorganisationen Eskilstuna Ger är viktigt.

Under året genomför PMU ett antal körhelger i  några församlingar i  landet och
Eskilstuna har fått erbjudandet att stå som värd för en sådan helg den 7-8 maj.
Som ledare för dagen kommer Urban och Carina Ringbäck. Urban har just
avtackats som föreståndare i  Smyrna Göteborg och är en välkänd musikprofi l  inom
pingströrelsen med en stor produktion av egna sånger. Urban och Carina har
också f lera inspelningar bakom sig. Nu har Urban ett antal nyskrivna sånger ti l l
körhelgen.
Lördagen den 7 maj från kl .  10.00 bjuder vi in t i l l  Kör- och inspirationsdag i
Pingstkyrkan Eskilstuna. Anmälda deltagare kommer att kunna få del av det nya
sångmaterialet i  förväg. Förutom körövning, körglädje och gemenskap kommer
dagen också att ge information om och inspiration för insatser för människor i
nöd genom PMU:s personal.  Vi bjuder in sångare från Sörmland och hela vårt
närområde.

Lördagen avslutas med en stor konsert kl .  18.30 i  Pingstkyrkan. Urban och Carina
medverkar också i  söndagens gudstjänst kl .  11.00, eventuellt t i l lsammans med
kören. Helgen kommer att bl i  en injektion av musik- och sångarglädje men också
en viktig inspiration för missionsarbete bland människor i  nöd och utsatthet.

NOTER & LJUDFILER
Tre veckor innan körhelgen kommer du att få ett informationsmejl hur du kan få
del av notmaterial och l judinspelningar med olika stämmor. Bor du i  Eski lstuna
kan du hämta utskrivet material i  samband med en gudstjänst, annars kommer du
få en länk ti l lskickad där du själv kan ladda ned allt  du behöver för att förbereda
dig inför körhelgen!
Vi önskar att du bekantar dig 
med sångerna innan 
kördagen!Bor du i  närheten 
av Eskilstuna bjuder vi in t i l l  
en REPKVÄLL TORSDAGEN 
28 APRIL kl .  19.00  i  
Pingstkyrkan Eskilstuna!

                Kom & var med!
anmälan:
www.pingsteskilstuna.se 

PMU KÖRHELG MED Urban & Carina Ringbäck



I  januari välkomnade Finska Gruppen Valde 
Ahlgren som sin nya pastor. Det är en glädje att 
ha Valde med i pastorsteamet och på 
expeditionen. Vi stäl lde några frågor ti l l  Valde, 
så att även du kan lära känna honom. Men 
träffar du på Valde i  kyrkan, är det bara att 
prata honom, för han talar både finska och 
svenska.

Vem är pastor Valde?
Jag är en 50 årig romsk man, född och uppvuxen i Finland. Jag kan beskrivas som
spontan, nyfiken, hungrig på l ivet och på äventyr.
Jag kom ti l l  Sverige som ung man för arbetets skull  och jobbade som
behandlingspedagog på olika HBB-hem med inriktning på utåtagerande barn och
ungdomar. De senaste fem åren har jag arbetat med ensamkommande flyktingar
från Afghanistan.
Jag träffade min fru Sarita på en promenad, där jag tyckte att hennes hund var så
söt -  men det var sarkastiskt,  för den hunden var en stor dobermann. Jag var då
på besök i  Finland. När jag kom ti l lbaka ti l l  Sverige, började vi med täta
telefonsamtal,  där vi lärde känna varandra och blev förälskade. För mig var det så
viktigt att l ita på Gud för den rätta l ivspartnern. Mina föräldrars ski lsmässa
gjorde mig jätteförsiktig och även rädd för framtiden. Men både Sarita och jag
bad, att Gud skulle föra oss ti l lsammans och vi vi l le ta Gud med i vårt äktenskap.
Och det har håll it  nu i  hela 21 år. 

Hur började din trosresa?
Jag var ”kulturellt  kristen”  under min uppväxt, men vid 18 års ålder öppnades
livet med körkort och pengar och då tänkte jag att det måste f innas mer i  l ivet.
Jag visste att Gud fanns och ifrågasatte inte detta, men man måste ju också
närma sig Gud och leva för honom. 
När jag en dag var helt ensam hemma, frågade jag Gud om han vi l le ha mig och
om jag skulle kunna ta hans hand. Jag kände mig inte ti l lräckl igt värdig, men fick
ett så starkt gudsmöte just då.  Jag förstod att i  Guds ögon är jag värdig och
förlåten och accepterad. Han hade även en plan för mitt l iv.  

Valde, du är nu pastor i  f inska gruppen – hur känns det?
Det är en utmaning – att lämna allt  bakom sig och börja om på nytt i  en ny
församling och en ny stad. Det är min första pastorstjänst.  De senaste 25 åren
var jag ledare för evangelisationssatsningar i  min församling och ansvarig för
Alpha och olika evangelisationsteam.  
Nu handlar det om hela församlingen och det betyder att man ska ha en bra
överblick, på al lt  vad församlingen står i  och al la verksamheter.  Att lära känna
alla människor i  församlingen är en utmaning, men också en glädje. 

NY PASTOR I FINSKA GRUPPEN



Jag ser fram emot att jobba ti l lsammans med de människor som finns här. Jag vi l l
inspirera med en positiv attityd, för att göra det möjl igt för oss att påverka
samhället genom vårt tro. Vi behöver lyfta blicken och se andra människor – det
finns många här i  Eski lstuna som behöver Jesus.
Jag känner mig välkommen här i  Pingst Eskilstuna, i  hela församlingen, och vi l l  stå
ti l l  förfogande inte enbart för f insktalande. 

När man lär känna dig så förstår man att ditt  hjärta slår mycket för mission. Kan du
berätta l i te om det?
Jag var mycket involverad i  missionsarbete och i  att hjälpa människor att uppnå
sin missionskallelse - det brinner jag för. Så jag vi l l  stötta och hjälpa, när någon
kommer ti l l  mig med en längtan att gå ut i  mission. Själv var jag mest involverad i
mission i  Georgien, i  staden Batomi, där jag träffade pastorer och ledare och
stöttade den romska församlingen där. 
Vi startade olika projekt bland romska 
ungdomar, för att hjälpa dem att komma in i  
arbetsl ivet med egna företag. För f lera av 
dessa ungdomar är det deras första chans 
att verkl igen förändra hela sin l ivssti l .   
De lämnar en gammal hopplös tankestruktur 
– att bl i  frälst förändrar hela människan!  
Men vi arbetar också med lokalbefolkningen 
och församlingarna som har startats bland människor med muslimsk bakgrund. 

Tack Valde!  Vi önskar dig och Sarita Guds rika välsignelse!
Ti l lsammans vi l l  vi  vara en församling som är ett l jus för Eskilstuna.

Direkt efter att man tagit bort 
pandemirestriktionerna, kom en 
kvinna ti l l  språkcaféet och berättade, 
att hon var så glad att hon äntl igen 
kunde komma ti l lbaka ti l l  oss, efter-
som det är den enda plats, där hon 
kan tala svenska. Många av de som 
kommer, har det säkert på samma sätt.  De har inga svenska vänner, som de kan
prata med. Språkcaféet är en plats, där de får praktisera svenska men också får
vänner.
I  höstas började en ung kvinna besöka språkcaféet. Hon har därefter varit med de
allra f lesta t isdagarna. Sedan ett par veckor ti l lbaka går hon även på dopsamtal.
Språkcaféet är verkl igen en plats, där vi får etablera relationer med människor
från Sydamerika ti l l  Nordafrika och ända ti l l  Japan. Även om det svenska språket
är den bro, som får våra besökare att komma ti l l  oss, leder samtalen ofta in på
andliga frågor och vi får en möjl ighet att berätta om Jesus. 

INTEGRATION



Ofta kommer det 50 + besökare ti l l  oss och därför behöver vi f ler volontärer. För
att vara med behöver du inte en lärarexamen utan bara ett öppet hjärta och en
längtan att prata med människor.
På grund av kriget i  Ukraina har över tre mil joner människor f lytt sitt land och
befinner sig nu i  andra länder. Flyktingar har även börjat anlända ti l l  Sverige. Vi
hade möjl igheten att på vår resa ti l l  Polen hämta hem 5 kvinnor från ett par av
våra systerkyrkor i  Ukraina. Två av dem bor nu i  vår barnkyrka.
I  förra veckan kom 100 flyktingar hit t i l l  Eski lstuna och de kommer att bo på
kommunens evakueringsboende på Trumslagargården. Alberth Andersson har
blivit t i l l förordnad ungdomsansvarig, för den samverkan vi har mellan
kommunen, Röda Korset, El imkyrkan, Pingstkyrkan och andra
frivi l l igorganisationer.
Varje söndagskväll  anordnar Alberth och andra i  kyrkan fotboll  på Skogsängens
IP. Han kommer att gå ti l l  Trumslagargården, för att erbjuda de som vi l l ,  att
komma och spela t i l lsammans med dem.
Ett par av våra församlingsmedlemmar har även öppnat sina hem för f lyktingar
och dem vil l  vi  speciel lt  r ikta ett tack ti l l .  Har ni möjl ighet att öppna ert hem för
någon flykting under en ti l l fäl l ig period, hör av er t i l l  info@pingsteskilstuna.se
eller patrick.olund@pingsteskilstuna.se
Det kommer också att öppnas en ”mötesplats” i  Eski lstunas centrum, i  samarbete
med olika frivi l l igorganisationer, och även där kommer det att behövas
volontärer. När vi vet mer, kommer vi att höra av oss.

Patrick Ölund, Integration

nder vecka 12 så f irade "Sport for Life Eskilstuna" 1 år! 
När jag (Alberth Andersson) och Jacob Wadskog flyttade ti l l  
Eski lstuna och teamade på Sport for l i fe nationellt ,  så kom en 
längtan i  oss att starta upp ett lokalt idrottsarbete i  Eski lstuna 
ti l lsammans med församlingen och kopplat t i l l  Sport for l i fe. 
Nu ett år senare så kan vi se ti l lbaka på ett händelserikt år,  där vi är f lera ledare
som är med och bär arbetet och där vi möter många människor, både yngre och
äldre. 

Vi har en ledningsgrupp, som består av människor som är med i församlingen och
vil l  använda idrott för att sprida budskapet om Jesus. Vi ses regelbundet och
pratar om hur vi kan sprida evangeliet genom idrotten. Ledningsgruppen består
av: Fabrizio Guerra Vicencio, Alma Haag Rydell ,  Caleb Björnler, Ingrid Lindfors,
Johan Lagerbeck, Johannes Clewemar, Lars Franzon, Petra Sisha, Reine Nkurikiye
och Alberth Andersson.  

Sport for LIFE Eskilstuna



Vi har två aktiva grupper just nu, som vi kommer att pre-
sentera. Vi har också en löpargrupp på gång, där vi kommer 
att ses och löpträna ti l lsammans. Utifrån vi lka som kommer 
att vara med i gruppen, så anpassar vi oss efter varandra, 
så att al la kan vara med. Välkommen att skriva ti l l  mig, om 
du vi l l  vara med i den gruppen och få mer info. På  gud-
stjänsterna kommer vi att ge mer information om detta och 
om när vi börjar. 

Fotbollsgruppen  Vi ses varje söndag kl 19-21 på 
Skogsängens IP och spelar fotboll  t i l lsammans. Vi har haft en 
spännande höst, där vi spelat på söndagar, både i Tunahallen 
och i  Djurgårdshallen. Vi har ett 
stort nätverk av ungdomar, som 
brukar komma och spela fotboll .  I  
mitten av turneringen har vi al lt id 
en andakt, som någon av oss ledare 
håller i .  Denna grupp har också 
blivit en plats, där vi bjudit in t i l l  
”Al ive” och kyrkan. Vi har fått väl-
komna flera nya ti l l  ”Al ive”,  som vi 
lärt känna på fotbollsgruppen. 

Golfgruppen  När det är golfvänligt att vara utomhus och spela, 
så ses vi ungefär en gång i  månaden. Medelåldern är l ite 
högre än på fotbollsgruppen, men det är väldigt trevl igt att 
kunna möta golfspelare på banan och bjuda in dem. Ett 
exempel är en man i gruppen som spelade golf med en ny 
bekantskap. Han bjöd in honom att spela med oss. Efter det 
var den nya personen med ett f lertal gånger, när vi spelade 
ti l lsammans. Även här har vi al lt id andakt och bön, innan 
vi börjar golfrundan. 

Sommaren 2022 
Denna sommar vi l l  vi  satsa större och nå f ler människor med 
det glada budskapet om Jesus och använda idrott som ett 
redskap för detta. Den 14 juni kommer vi att ha en stor 
fotbollsdag, där vårt mål är att bjuda in 200 ungdomar och att vara 40 ledare. Målet är
att de ungdomar som redan är med i fotbollsgruppen, ska kunna bjuda med sina
kompisar. Vi räknar med att ha en härl ig dag med fokus på bra gemenskap, bra attityd
mot varandra, fotboll  och Jesus! Var gärna med och be för detta. Vi l l  du vara med som
volontär och gri l la hamburgare, vara sjukvårdare, el ler bara vara med och sprida god
stämning, så är du välkommen! 
Vi kommer också att anordna en golftävl ing den 1 jul i  på Torshälla GK. Där kommer vi att
ha en öppen tävl ing för al la,  som vi l l  vara med och spela en ”fyramanna scramble” under
fredagsförmiddagen. Varmt välkommen att vara med på denna dag också! 

Har du frågor el ler tankar är du varmt välkommen att höra av dig t i l l  mig! 
Alberth Andersson (0762864863 alberth.andersson@pingsteskilstuna.se)



EVANGELISATION
Under våren har mycket hänt, som har inriktning 
på evangelisation och utåtriktat arbete. Det är så 
roligt att i  ol ika former möta människor och dela 
budskapet om Jesus i  ord och i  handling. Ibland får 
man predika med ord, men väldigt ofta får man 
predika genom sina handlingar t i l l  ol ika människor, 
som man möter i  sin vardag. Här är några gl imtar 
från olika verksamheter i  församlingen, som har 
som syfte att förmedla Guds kärlek vidare ti l l  andra 
människor.

Första tisdagen varje månad står vi  på torget i  Nyfors  och delar ut kaffe/saft,
bullar,  biblar och böcker och möter människor där. Flera är nyfikna på vad vi gör
och vi får berätta om Jesus och välkomna dem ti l l  kyrkan. Marita Takala är också
med i ”Nätverk Nyfors” och representerar Pingstkyrkan där, vi lket har lett t i l l  ett
gott samarbete mellan olika aktörer runt om i Nyfors. 
Varje t isdag mellan kl 16-18 har vi läxhjälp på Mötesplatsen i  Nyfors
(frit idsgården). Där möter vi en mindre grupp ungdomar och studerar
ti l lsammans med dem. Syftet med läxhjälpen är att hjälpa ungdomar att klara av
skolan med godkända betyg, så att man senare i  l ivet kan få ett arbete och inte
riskera att behöva försörja sig på kriminalitet el ler hamna i missbruk. 
För att motivera ungdomarna så skriver vi al lt id upp hur ofta och länge man är
med. Regelbundet åker vi iväg på olika aktiviteter, för att motivera dem att vara
med. Under hösten var det en större grupp ungdomar och då åkte vi t i l l  Västerås
och spelade ”lazergame”. Just nu är vi  en mindre grupp, där fokus l igger mycket
på att möte dem och ge dem den stöttning de behöver i  studier och i  sin
l ivssituation. 

Under våren har vi startat ett nytt projekt,  som vi kal lar ”Pannkakskyrkan”. Vi
f inns på Fristadstorget varannan fredag ( jämn vecka) mellan klockan 20-24. Där
bjuder vi på gratis pannkakor och får många fina samtal med människor. Vi delar
också ut många biblar och Sebastian Staksets bok ”Bara l juset kan besegra
mörkret”.  Just nu är vi  en grupp unga vuxna, 
som driver arbetet och har ansvar under 
kvällarna. Detta är också en plats, där målet 
är att ungdomar från olika kyrkor ska kunna 
komma och träna sig i  att prata med 
främlingar om Jesus. Det har kommit ett gäng 
ungdomar från både ungdomsverksamheten 
hos oss och från Elimkyrkan. 



Man kan få steka pannkakor, servera kaffe el ler gå runt och prata med människor.  När
det kommer ungdomar, så tar vi  ledare ansvar för dem och är t i l lsammans med dem, så
att det inte sker något opassande under vår regi.  Om vi är f ler som är där, så får vi
möjl ighet att prata med fler människor. Vi l l  du vara med så är du varmt välkommen! Vi
ses i  grändsalen i  Pingstkyrkan kl 19:30 och ber, innan vi går ut,  fredagar jämna veckor. 

Inspiration t i l l  evangelisation: 
Den 22 mars hade vi en kväll ,  där vi pratade om hur man kan dela sin tro i  vardagen med
människor i  sin omgivning. Vi började kvällen med att äta pizza ti l lsammans och sen
undervisade Daniel Steen från Sionförsamlingen i Flen. Han sa bland annat: ”Det handlar
inte om vad du ska göra, utan om vem du vi l l  vara.” En uppmuntran i  att dela Jesu kärlek
ti l l  människor du redan möter i  din vardag. 
Under kvällen pratade vi också om vad vi som församling gör i  Eski lstuna idag. Vi delade
även tankar och idéer på vad vi kan göra i  framtiden. 
Vi kommer att samlas en tisdagskväll  i  maj för att fortsätta att samtala, om hur vi kan
vittna om det vi har fått uppleva ti l lsammans med Jesus. Om du missade kvällen i  mars
är du varmt välkommen på nästa samling i  maj. 

Har du tankar el ler funderingar om detta 
så får du gärna höra av dig.

Alberth Andersson, 0762864863,
alberth.andersson@pingsteskilstuna.se

 
Marita Takala, 0704176814,

marita.takala@pingsteskilstuna.se
 

Torbjörn Holm, 0736679989,
torbjörn.holm@pingsteskilstuna.se



UKRAINA I VÅRA HJÄRTAN

Samma dag som kriget startade,
beslutade vi att starta en insamling ti l l
de många flyktingar, som finns inne i
Ukraina och speciel lt  i  Lviv. Lviv l igger
några mil från den polska gränsen och
många flyktingar från de centrala och
östra delarna av landet söker sig dit.
Pastorerna vädjade om hjälp att kunna
köpa madrasser, f i ltar,  leksaker och
mat ti l l  de många tusen som sökte sig
ti l l  Lviv. De lokala församlingarna
öppnade sina hjärtan och lokaler för
att hjälpa sina landsmän på f lykt.

Insamlingen fick en f lygande start den
första helgen med insamling på Tuna
Park och på Second Hand. Tv, 
radio och tidningar 
uppmärksammade vår insamling 
och våra upparbetade kontakter 
med Lviv sedan 30 år. Många
pingstförsamlingar, som kände 
ti l l  våra kontakter, hörde av sig 
och bad om hjälp att för-medla
insamlade medel. Pingstkyrkan 
inbjöds att medverka i  den stora
manifestationen för Ukraina på
Fristadstorget.

Så hände då det ofattbara! Tidigt torsdagen den 24 februari anföll  Ryssland
Ukraina och startade ett krig som blir al ltmer blodigt. Under lång tid hade
Ryssland byggt upp sina styrkor runt Ukraina, men vi hade hoppats på att det
endast var för att skrämmas. Nu visade det sig att planen var att inta landet t i l l
vi lket pris som helst.

Som församling har vi en långvarig relation och kärlek ti l l  Ukraina. Under 1980-
talet var Lviv vår förbönsort och vi bad mycket för 
staden och för församlingarna där. Några månader efter att Ukraina blivit en
självständig nation 1991, besökte vi Lviv och knöt kontakter med
pingstförsamlingarna i  staden. Kontakten mynnade ut i  många hjälpsändningar
och ömsesidiga besök och vi kunde vara med och  starta Children Care Center
(ett frit idshem för barn) och barnhemmet Grace.



Pengar kommer in på församlingens konton och vi
har försökt att förmedla dem vidare, så fort det är
möjl igt,  t i l l  de stora behoven i Ukraina. Det har
varit en utmaning att få fram pengar, då
banksystemet i  landet är så osäkert. Vi har därför
skickat pengar via personer, som vi har förtroende
för, och vi har fått bekräftelse på att pengarna når
fram. Patrick Ölund och undertecknad reste också
nyligen ner ti l l  gränsen ti l l  Ukraina med mat,
kläder och kontanter. Med oss hem följde fem
personer som flytt krigets fasor. Två av dem har
fått ett boende i församlingens lokaler.
Lite längre fram ska vi tydligt redovisa, hur mycket
pengar som kommit in, men insamlingen
fortsätter. Sprid kännedom om den ti l l  dina
grannar, skolkompisar och vänner! Behoven växer
sig al lt  större för var dag som kriget fortsätter.
Ännu så länge har Lviv varit relativt skonat, men
man upplever nu att attackerna kommer al lt
närmare.
Vad kan vi göra? Ge din gåva ti l l  insamlingen (BG
132-0530 eller Swish 123 256 33 44) och märk
insättningen ”Ukraina”. 
Framför al lt  kan vi fortsätta att be för Ukraina och
speciel lt  tänker vi då på staden Lviv och
församlingarnas arbete. 

Vår bön har stor verkan!

Allan Ekstedt,  Missionsekreterare    



BÖN
Onsdag Kom & fyll på kl.18.30  

Vardagsbön - kl.18.30

ALIVE - från åk 7 - fredag kvällar
Följa Instagram för aktiviteter 

Gudstjänst varje söndag kl. 11.00
 www.pingsteskilstuna.se 

YA! unga vuxna - torsdagar kl. 18.30
Följa Instagram för aktiviteter 

Kom som du är!

BARNENS KYRKA 
söndag  -  Söndagsskola  
                            anmälan - www.pingsteskilstuna.se/barn

fredag kl. 18.00  

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

Internationella grupper - kontakta ledare
Spanska - lördag kl. 14.00
Eritriansk/Etiopisk - lördag kl. 11.00
Finska - söndag kl. 15.00

Café Lyktan 
LP Cafémöte  fredag kl.13:30 

HOPPförmedlingen 

onsdag kl.13.00-15.00 matkasseutdelning

GUDSTJÄNST PÅ PLATS live på

må,tis,tors (finnska),fre

Språkcafé 
tisdag kl.15.00-17.00 

se eget program - www.kotikirkko.se 

Celebrate Recovery - 12-stegsprogram
måndag 18.30 (start med drop-in fika)

mån - fre  kl. 8.30-12.00, 13.00-14.30



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),  l ive el ler
inspelade, 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 ändringar i  programmet el ler för al l  övrig
information föl j  oss gärna på våra sociala medier och på 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

Kontant på kyrktorget vid gudstjänst


