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ur pastorns penna

Det kom en frälsare till världen. Så enkel, ödmjuk och 
sårbar som bara ett nyfött barn kan vara, men med 
uppdrag att rädda hela världen. Inte enbart för att frälsa 
sina samtida utan alla människor i alla tider, inklusive 
hela skapelsen – och då inte bara den till synes rätt 
hälsosamma jorden för 2000 år sedan utan dagens, 
den som vi ser ut att förstöra allt mer. Man behöver 
bara göra en snabb titt på mänskligheten och jorden 
för att inse att uppdraget är för stort för en enda 
människa. Ändå hävdade både han och hans relativt 
opålitliga lärjungar att han kan just det – rädda hela världen och att han är den
Messias, Guds smorde Frälsare, som hade förutsagts av profeterna sedan
jordens begynnelse. Men han räddar inte med hjälp av övermakt, lagar och
arméer utan genom att älska, tjäna och ge sitt liv på ett kors. Inte konstigt att
Paulus konstaterade: Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade,
men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft (1 Kor. 1:18). Advent vill påminna
oss om att Jesus är hela världens Frälsare, Guds Son, som blev människa för att
rädda alla som sätter sin tillit till honom.

Därför kan vi säga till alla som sörjer över mänskligheten och alla som oroar sig
för jorden att det verkligen finns hopp och att hoppet har ett namn: Jesus Kristus!

Årets speciella och annorlunda utmaning blir att ”dra ut” på advent ända fram till
helgen 27-29 januari, dvs. att med förväntan, bön och engagemang förbereda en
kampanj som kommer att förvandla många människors liv och väcka hopp i ännu
flera. Hela detta informationsblad är, förutom en presentation av vad som
händer i advent, jul och nyår, fyllt med information om möjligheter att be, ge och
engagera sig i Det finns Hopp-kampanjen på Stiga Sports Arena. Vi tror, precis
som titeln på Sebastian Staksets bok att Bara ljuset kan besegra mörkret. Ingen
av oss kan i grund förändra mänsklighetens öde, men vi följer en – Jesus Kristus –
som besegrat mörker och synd genom sin död och uppståndelse och
tillsammans med honom kan var och en av oss ge hopp åt åtminstone en
människa, ja, kanske t.o.m. riktigt många. Vi tittar inte bakåt utan, i en anda av
advent, ser vi framåt med hopp. Eller som ängeln sade till Maria: för ingenting är
omöjligt för Gud (Luk. 1:37). Hennes svar löd: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det
ske… (v. 38). Det kan få bli även vår tro, vår bön och vårt hopp! 

Carl-Vilhelm Hasselgren, Föreståndare





Advent - Jul- Nyår 
2022/23

söndag
27 nov 
kl . 1 1 .00

1:a Advent
Musikgudstjänst 

söndag
4 dec 
kl . 1 1 .00

2:a Advent
Gudstjänst 

torsdag
8 dec 
kl . 13 .00

Julfest
för daglediga 

anmälan krävs!

söndag
11 dec 
kl . 1 1 .00

3:e Advent

Gudstjänst för alla åldrar 

söndag
18 dec 
kl . 1 1 .00

4:e Advent

Gudstjänst 

onsdag
21 dec 
kl . 18 .30

Inför Julen
Julevangeliet & Julsånger

söndag 
25 dec kl . 1 1 .00

Julgudstjänst

lördag
31 dec 
kl . 15 .00

Nyårsknytis
för hela familjen 
ta med eget fika!

söndag 
1 jan
kl . 15 .00

Nyårs
gudstjänst

God Jul & 
välsignat 
nytt År!

4-7 jan
kl . 12 .00 +
kl . 18 .30

Bönedagar
ser flyer för info!



BÖN
onsdag Kom & fyll på kl.18.30
fredag Vardagsbön kl. 18.30  

ALIVE - från åk 7 - fredagar
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 kl. 11.00 -  Söndagsskola - från 3-12 år

fredag kl. 18.00  - Funny Friday åk 1-4  &                     
.                                     HighLight  åk 5-7

Internationella grupper - kontakta ledare
Eritriansk/Etiopisk - lördag kl. 11.00
Spanska - 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.13.00-15.00 matkasseutdelning

live på

Språkcafé 
tisdag kl.15.00-17.00 

se eget program - www.kotikirkko.se 

Celebrate Recovery - måndag 18.30
12 stegs program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden

paus  v. 52-1

paus  v. 52 -1

paus  v. 52-2

paus  v. 51-2, 4

VINTERKUL  v. 51-52

Obs. 1/1 kl. 15.00
29/1 kl. 14.00 i
Stiga Sports Arena

paus  v. 51-1

paus  v. 52

paus  v. 51-52



Närvaro Nyfors
Varje fredagskväll är det en bönepromenad i Nyfors efter bönen i kyrkan.
Första tisdagen i månaden är tanken, att vi är närvarande i Nyfors. Vi 
bjuder på kaffe, saft och bullar, samt givetvis böcker, flyers och annat att 
läsa och få information om. Det ger goda samtal och kontakter med 
människor. Det ger glädje och skratt. Barnen är så glada för teamet, 
som ordnar roliga aktiviteter för dem.
Det är läxhjälp varje tisdag kl. 15.30-17.00 på Mötesplatsen (fritidsgården). 
Läxhjälpen har fått ett rejält lyft i antalet deltagare under den senaste tiden.
Vi fortsätter att be för Nyfors!

Närvaro Årby
Grilla är gott och det är gemenskap. Detta upplevde vi i 
Årby den 25/10. En del av oss åkte in till lekplatsen mitt i 
Årby i LP-bussen, som är dekorerad med bild och text 
”DET FINNS HOPP”. Vi andra sammanstrålade, när tält-
resandet m m var i full gång. David från Ärla pingstkyrka 
var redan på plats, samt flera från den spanska gruppen, 
som hjälpte till med grillningen. Vår närvaro uppmärk-
sammades först av många, många barn som kom 
springande. Efter dem anslöt andra i olika åldrar. Vi hade 
bra och givande samtal. Varm och glädjefull gemenskap. 
Må Gud välsigna budskapet i de böcker som vi fick 
dela ut!
Vi bönepromenerar varannan lördag, ojämna veckor, 
i Årby. Vi samlas framför butiken i Årby kl. 16.00. Alla de 
som inte kan följa med och gå, har möjlighet att be 
hemma. Det är teamarbete, då vi arbetar tillsammans, 
för andra människors bästa, med den nåd och den 
kraft, som vi har fått av vår käre Herre, Jesus Kristus. 
Vi ber och Gud arbetar och verkställer bönen!
Under vår närvaro i Årby har vi fått många bra kontakter och samtal med människor i
området. Vi har fått berätta om Jesus, som älskar dem. En ung man lovade oss att dela ut
affischer om Det Finns Hopp-kampanjen i området och till sina kompisar. God samverkan!
Under NärvaroNyfors-mötet fick jag 
överraskande ”handräckning” av en 
representant för en fastighetsägare i 
Årby. Hon också vill få affischer att 
dela ut och vill höra om våra tankar 
angående bostadsområdet.
Vi fortsätter att be för Årby!

EVANGELISATION & DET FINNS HOPP



Närvaro Fröslunda
Bönepromenader fortsätter i Fröslunda varannan vecka kl.15.00 
jämna veckor. Man möts vid macken OK Q8. En trogen grupp på 
fyra-sex personer går och ber för bostadsområdet och på detta sätt 
plogar de marken för sådden. Mjuk och fin jordmån, som kan ta emot 
sådden och ge riklig växt. Vi ber och Gud arbetar. Samtalen med människor är solsken och
värme för ”marken” och för människohjärtan. Vi fortsätter att be för Fröslunda!

Pannkakskyrkan Eskilstuna
Under hösten har vi fortsatt att stå på Fristadstorget var-
annan fredag (jämna veckor) mellan kl 20-24 och delat ut 
pannkakor och kaffe/te till människor. Målet med att göra 
detta, är att få samtala med människor om Jesus och berätta 
för dem att ”Jesus älskar dig”, ”du är värdefull”, ”ditt liv har en 
mening”, ”det finns hopp” osv. Vi brukar också bjuda in 
människor till församlingen, att komma på våra gudstjänster 
på söndagar. De som är unga vuxna välkomnar vi till 
torsdagskvällar, när vi har ”unga vuxna samling/Young adults”.
Beroende på vad de önskar och har för behov, försöker vi 
hjälpa dem att hitta en kristen gemenskap i vår församling.

Under hösten har vi mött många människor, som vi fått vittna om Jesus för. Vi har också
mött många, som har olika frågor om bibeln, tron och Jesus. Vi är flera ledare från
församlingen, som bär verksamheten på olika sätt. Vi träffas innan och gör pannkakssmet
och packar det vi ska ta med oss. Efter varje kväll brukar vi sedan dela några höjdpunkter
från kvällen med varandra, och vi får då 
veta att Pannkakskyrkan har gjort skillnad 
i många människors liv. En personlig höjd-
punkt var en oktoberkväll, när jag pratade 
med tre killar i 20-års åldern, som inte var 
kristna och frågade ”vad tror ni meningen 
med livet är?” Vi fick ett bra samtal och 
sen fick vi be tillsammans. Vi längtar efter 
att fler ska förstå vad bibeln lär oss och 
få en personlig relation med Jesus. 
Välkommen med till pannkakskyrkan på 
Fristadstorget! 
Instagram: @pannkakskyrkaneskilstuna

Marita Takala & Alberth Andersson



DET FINNS HOPP

Be att vi kristna i Sörmland ska få ge nytt hopp till dem som
tappat hoppet.
Be om Guds ljus för den som upplever sin situation som
hopplös.
Be att Sörmland blir känt för att många hittar hem till Gud. 
Be om förvandlade städer och samhällen.
Be för kyrkor och församlingar i Sörmland.
Be att Gud ger nycklar och öppnar dörrar så att många fler
får hopp och hör om Jesus.
Be om en ny andeutgjutelse över alla kristna i Sörmland.
Be för alla förtroendevalda politiker i kommuner i Sörmland.
Be för alla politiska nämnder och kommittéer som varje
vecka tar viktiga beslut.
Be att Sörmland ska vara en bra plats att bo på. 

Be för Stiga Sports Arena – att hallen kommer att fyllas av
Guds Andes närvaro och kraft.
Be för HEART, Sebastian Stakset och teamet – att Gud leder
dem med rätt budskap för Eskilstuna och Sörmland
Be för finansieringen – att allt som behövs redan är klart
innan kampanjen
Be för att ingen influensa- eller förkylningsvåg ska gå runt
under den här tiden 
Be för allt praktiskt kring musik, teknik, värdskap, väkteri...
Be att många ger sina liv till GUD och vill få kontakt med
troende efteråt
Be för upptäckarkvällar och Alphakurser runt om i Sörmland

BE för TRE: utmana dig själv och be för 3 personer som du
vill ta med till kampanjen
Be om ny frimodighet att berätta om din tro.

Om bara 2 månaderna är ”Det finns HOPP” 
kampanjen äntligen på Arenan!

Tänk att vi tillsammans får förbereda oss för det! 
Du kommer snart höra mer om hur du kan vara med praktiskt.
Vi har redan runt 170 frivilliga som vill tjäna under och efter
kampanjen.
Men ett sätt där vi alla kan vara med är att förbereda hela
kampanjen i bön – och här kommer nu en böneguide för det: 

Sörmland:

Kampanjen:

Personligen:



Om bara två månader sker satsningen Det finns Hopp på Stiga Sports Arena. Vi har ingen vanlig

verksamhet i kyrkan/kyrkorna helgen 27-29 januari utan uppmuntrar alla att delta på arenan och

använda sin tid, kraft och förmåga till att göra denna helg fantastisk för alla som kommer.

Här följer enkel information om olika arbetsområden för att du ska kunna bilda dig en uppfattning

och anmäla dig som volontär till ett eller flera områden. Obs! Några viktiga områdena, som

marknadsföring, evangelisation och uppföljning, handlar främst om insatser före och efter helgen.  

För att uppnå kampanjens mål - att tusentals människor ska få kunskap om Jesus och en möjlighet att

ta emot honom personligen - vill vi vara flera hundra volontärer som på olika sätt använder våra gåvor

och vår tid. Var och hur vill du vara med? Anmälan görs på hemsidan detfinnshoppsormland.se och

frågor skickas till info@det-finns-hopp.se.

Arbetsgrupperna utan inbördes rangordning är:

1.    Bönevakt

2.    Förbönstjänst

3.    Uppföljning

4.    Marknadsföring

5.    Evangelisation

6.    Teknik

7.    Inredningsarbete

8.    Värd & väktartjänst 

9.    Servering

10.  Städning

Uppmaning till alla medverkande
församlingar att bidra med 

volontärer för nu är det bara 
TVÅ månader kvar tills kampanjhelgen! 

Anmäl dig på 
 www.detfinnshoppsormland.se

Guds rika välsignelse för ert arbete för 
Det Finns Hopp kampanjen!

COUNTDOWN
till kampanjen!

DET FINNS HOPP 2023

2

månader
kvar



BÖNEVAKT
FÖRBÖNSTJÄNST

Regelbundna sms till alla som vill be enskilt
(eller t.ex. med familj eller hemgrupp).
Anmälan för att få böne-sms skickas till
administratören 070 367 1730 eller
info@det-finns-hopp.se.
Bön varje onsdag kväll i Ärlas och Eskilstunas
Pingstkyrkor (kl. 19.00 resp. kl. 18.30).
Bönekedja på arenan under kampanjhelgen.
Anmäl ditt intresse via mejl (adress se ovan!).

Här handlar det om konkret och uthållig bön för
alla människor i Eskilstuna, Sörmland och
Mälardalen och för kampanjen, att tusentals får
höra om budskapet att det finns hopp för alla
människor tack vara Jesus Kristus och att det får
en chans att personligen ta ställning. 

Bönevakten fördelar böneinformation och bjuder
in till bönesatsningar:  

Antal volontärer: ingen övre gräns.
För frågor kontakta Berit Nogander
info@det-finns-hopp.se

är med vid upp till fyra tillfällen under
kampanjhelgen
deltar på träningstillfälle tisdag kväll 24
januari
är medlem i någon av kyrkorna bakom
kampanjen

Många människor kommer att söka sig fram
för förbön i mötena. Där vill vi att de möter
kristna som tar tid att lyssna, vägleda och be
för dem. Med omsorg och respekt ska de få
en möjlighet att ta steg närmare Guds rike
och om möjligt in i det. De ska också
erbjudas möjlighet att fylla i ett kontaktkort
ifall intresse finns från deras sida. Se
området "Uppföljning"!

 Förebedjare:

Antal volontärer : 50-100.
För frågor kontakta Barbro Ohlson 
info@det-finns-hopp.se

Din gåva behövs för kampanjen!
Märk: Det finns HOPP

123 175 8945
132-0530



UPPFÖLJNING

MARKNADSFÖRING

får namn och nummer på 2-3 personer som
de  kontaktar inom 48 timmar efter
respektive kampanjmöte
tar tid för att möta personen enskilt eller i sin
kyrka så snart som möjligt (inom en vecka)
är beredd att på nytt be en överlåtelsebön till
Jesus med personen och att erbjuda förbön
informerar om olika möjligheter att växa
vidare i tron, t.ex. genom Alphakurs,
hemgrupp eller gudstjänster
deltar på träningstillfälle söndag kväll 15/1
är medlem i någon av kyrkorna bakom
kampanjen

Människor som önskar bli kontaktade av en
kristen medmänniska (från någon av kyrkorna
bakom kampanjen) kan fylla i ett kontaktkort,
främst i samband med erbjudandet om förbön i
mötena. Dessa personer får ett sms från Heart of
Evangelism inom 24 timmar och blir kontaktade
personligen av en "uppföljare" inom 48 timmar.

Kampanjens mål är inte begränsat till att sprida
kunskap om Jesus och erbjuda tillfälle att ta emot
honom utan även till att erbjuda stöd och
gemenskap till de som så önskar genom levande
kyrkor.

Uppföljare: 

Antal volontärer: 100-150
För frågor kontakta Carl-Vilhelm Hasselgren
cv.hasselgren@pingsteskilstuna.se

du behövs som kan sköta hemsidan och
social medier
du behövs som hjälper oss redigera
kortfilmer för samma ändamål
du behövs som vill dela ut inbjudningar i
din trappuppgång, ditt hus eller på din
gata

Vi vill göra Det finns Hopp till ett begrepp i
Eskilstuna och Mälardalen. Det ska vara känt
vad Det finns Hopp är, vad det innehåller och
att alla är välkomna till kampanjen på arenan.
Mycket av arbetet sker redan, men 

Antal volontärer: ingen övre gräns
För frågor kontakta Alberth Andersson
alberth.andersson@pingsteskilstuna.se



EVANGELISATION

TEKNIK

när vi pratar med människor om Jesus och
bjuder in till kampanjen i olika utsatta
bostadsområden varje tisdag kl. 17.30 i
december och januari (uppehåll v. 52 och 1)
när vi har Pannkakskyrkan på Fristadstorget
varannan fredag kl. 19.30, jämna veckor
när vi bönevandrar i utsatta områden på
lördagar
när vi erbjuder läxhjälp i Nyfors på tisdag
eftermiddagar, och
när vi besöker stans fritidsgårdar för att
bjuda in till kampanjen.

Målet med kampanjen är att bidra till att
människor i Eskilstuna och Mälardalen får
kunskap om och kan ta ställning till evangeliets
budskap om nåd och frihet i Jesus Kristus.
Uppdraget är dock inte begränsat till arenan utan
gäller hela tiden och på olika sätt. Ett av målen
med kampanjen är att den får bli till en
katalysator för mer och samordnad
evangelisation i de medverkande församlingarna.
Men just nu behövs du:

Antal volontärer: ingen övre gräns
För frågor kontakta Alberth Andersson
alberth.andersson@pingsteskilstuna.se

bygga scen och hjälpa till med ljus- och
ljudrigg.
nedriggning och handräckning

filma för visning på storbildsskärmar
lägga upp texter och bilder

Stiga sport arena är en stor lokal och för att
budskapet ska nå fram behövs adekvat teknik.
Vi har engagerat BLE Eventteknik men
behöver även ett flertal volontärer.
Förkunskaper är välkomna men inte
nödvändiga.

 
Antal volontärer: 10 på fredag från kl. 08.00
och framåt och 10 på söndag kl. 16.
För frågor kontakta Marcus Eklånge
info@det-finns-hopp.se

Följande uppgifter behöver förkunskaper:

Antal volontärer: 4-5
För frågor kontakta Malek Bakary
info@det-finns-hopp.se 



INREDNING

VÄRD OCH
VÄKTARTJÄNST

ställer upp ca. 1000 stolar framför scenen
under fredag dagtid, iordningställa mellan
möten och bär ut desamma till lastbilen på
söndag eftermiddag/kväll
ställer upp bord eller montrar i foajén och ta
ner desamma efter kampanjen
i samarbete med värdar markerar gångar i
foajén och på parkett med avspärrningsband
under fredagen 

Inför mötena vill vi komplettera inredningen av
idrottsarenan och behöver flinka personer som:

Antal volontärer: 25-30 personer
För frågor kontakta Alberth Andersson eller
Samuel Widarsson
info@det-finns-hopp.se

vill bidra till en välkomnande och varm
miljö inför, under och efter de fyra
sammankomsterna
bemannar garderober
genomför lätt städning
ca. två timmar innan respektive möte får
kunskap om lokaler och förhållningsregler
angående utrymning,  brandföreskrifter
och första hjälpen

har ett tänk om lugn och säkerhet och
ingår i en mindre grupp som samarbetar
med professionella väktare
har erfarenhet från väktartjänst eller
andra relevanta yrken 

Under kampanjen når vi många inte kyrkvana
människor och det är viktigt att de möts av
välkomnande och kärleksfulla människor i
arenan. Värdar har där en mycket viktig
uppgift men vi bygger också ett väktarteam
för allas säkerhet. 
Vi söker volontärer som

Antal volontärer: ca 50 värdar per möte och
6-8 "hjälpväktare" per möte
För frågor kontakta Gustav Springare eller
Nina Jennersjö
info@det-finns-hopp.se



SERVERING
SERVERING

STÄDNING

innan helgen förbereder, handlar och
iordningställer matpaket, m.m.
serverar alla volontärer och medverkande
smörgåsar alternativt varm mat, beroende på
tid i tjänst

Under kampanjen kommer många volontärer att
medverka under pass på allt från 4 timmar till
heldag. Både de och tillresande från Heart of
Evangelism behöver mat och dryck. Därför
bygger vi ett team av volontärer som:

Antal volontärer: 10 personer per möte
För frågor kontakta Lisa Westerdal-Meraoumia
info@det-finns-hopp.se

en trivsam och välordnad kampanjlokal
formerarande av städgrupper som ställer
i ordning lokalen, toaletter och
sidoutrymmen, efter varje möte på
arenan 
återlämnar arenan i bra skick sömdag
kväll inför slutstädningen  

I hyran av lokalen ingår städning efter
kampanjen men under kampanjen har vi
ansvar för att städa till en rimlig nivå. Detta
gäller också efter kampanjen, dvs. på söndag
kväll.
Vi behöver dig som vill bidra till:

Antal volontärer: 6-7 personer per möte
För frågor kontakta Ann Hellberg
info@det-finns-hopp.se



Matkassar - HOPPFÖRMEDLINGEN onsdagar kl. 13
Lite tankar från några som jobbar med
matkassar
Vad vill vi med matkassarna?
- Många har det svårt ekonomiskt av olika
orsaker. Vi hoppas och önskar at vi med lite
mat även kan visa på Jesu omsorg om
människan.
- I det här arbetet är det viktigt at även
kunna gå åt sidan och ge lite tid för at lyssna
och samtala för den som så önskar.
- Vi möter så många olika behov. Vår bön är
att Jesus ska visa oss hur vi ska gå vidare och
hur vi kan förbättra arbetet.
- För oss är det så viktigt at Jesu får gå med
oss i detta så vi hittar rätt människor och rätt
väg. - Vi närmar oss julen. Det vore
underbart om vi kunde göra en extra fin
julkasse med mat.
- Det blir två veckors uppehåll under julen
och en lång väntan på nästa matkasse.
Vill du vara med och skänka mat till
julkassarna är det så välkommet.
Hälsningar från Lolaa, Kivork och Fayes.

Reflekton från Miriam Holm
Jag har ensam delat ut matkassar under
många år men aldrig i den här omfattningen.
Så värdefullt at få hjälp från ”mitt fina
matkassegäng”, samt ekonomiskt stöd från
ICA Ekängen, ICA Stenby, ICA Maxi, Fazer och
BageriSpeceri. Vi har också under flera års
tid upparbetat en kontakt med en grossist i
Strängnäs, där jag nu senast fick hämta
nästan 400 kg mat. Det var verkligen ett
välkommet bidrag. Våra frysar har gapat
oroväckande tomma. Förutom detta har vi
också fåt ekonomiskt bidrag från Fredrik
Lindströms minnesfond samt Pingst-
församlingen och vår Secondhandbutik. 
Att ha tillgång på mat är naturligtvis kopplat
till hur många som kommer. Vi har i
dagsläget varit tvungna at säga nej till
sökande. Vi har ca 25 hushåll i Torshälla, ca
120 hushåll i Eskilstuna och ca 40 familjer
från Ukraina. Det är så got som varje vecka vi
får avvisa människor som vill hämta mat, för
att vi inte har så det räcker. Glädjande är att
vi kan dela ut matbröd till alla som kommer,
även om det inte är en matkasse. 
Våra svårigheter är språket. Där har vi bra
hjälp med tolkning till arabiska, men vi
behöver också lära oss vissa meningar på
ryska och tigrinja. Många kan inte heller
engelska. Vi jobbar på at hitta lösningar med
detta. 
En annan svårighet är at vi har svårt at se,
vilka som har störst behov. Även om alla har    

det ekonomiskt snålt, så har
en del det extra svårt med
social problematik och även
sjukdom. 
Här får vi vara ödmjuka och
be om andlig ledninga så vi
handlar rät i kärleka med
Kristus som förebild. 



Efter många år av ut-
givande arbete, som 
anställd på LP för-
eningens Kontakt på 
Smedjegatan 23, har 
Gert Jonsson gått i 
välförtjänt pension. 
Gert har alltid varit på 
de svagas sida och han 
har med stor kärlek 
och respekt, tillsammans med sin arbets-
kamrat Markku, mött de svagaste i sam-
hället. Under tiden som anställd har han
både lärt sig själv och de flesta av hans
vänner att spela gitarr, vilket har varit till stor
hjälp både i LPs utåtriktade verksamhet och i
andakterna klockan 09:00 varje vardag.
Karl-Ivar Käck sa vid något tillfälle att Gert
troligen hade församlingens mest slitna
bibel. För att råda bot på detta fick Gert en
ny Studiebibel som tackgåva från LP-
föreningen, när han avslutade sin
anställning. Vi i LP-föreningen, ja hela
Pingstförsamlingen i Eskilstuna, vill framföra
ett stort TACK till Gert. 
Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var
satt över det som ringa är, var du trogen; jag
skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres
glädje.

LP

LP Torshälla 
Det finns några eldsjälar i Torshälla som
brinner för att hjälpa de utsatta. LP-
verksamheten är öppen mellan 9.00-12.00
på tisdagar. Man vill på kristen grund dela
budskapet om Jesus, men det är också fika,
då man umgås. Man får också social hjälp
med att kontakta boenden, socialtjänsten,
tandläkare och behandlingshem. 
Sedan juli 2021 har nio personer fått plats
på behandlingshem. Tre är fortfarande
kvar där och vi släpper inte kontakten med
dem. Vi är beredda att hjälpa dem, när de
kommer hem igen.
Genom matkasseutdelningen har 25–30
familjer/personer regelbundet fått en
kasse med ungefär 4kg mat! 
Ett stort TACK till alla som gör det möjligt
för oss att hjälpa! Låt oss be att det sociala
klimatet i vårt land ska förändras igen. Nu
får vi som församling chansen att vara ett
ljus i mörkret och göra livet lättare för
människor i nöd.
Anders 
Lindholm



Under våren har representanter från olika kyrkor
och Röda Korset samlats, för att samtala om vi
kan göra något för de ukrainska flyktingar som
kommit till Eskilstuna. Det har lett till flera olika
stödinsatser. Till exempel ger vi matkassar till ca
45 familjer varannan vecka. Andra ger också mat
och kläder och man har också öppnat
språkcaféer och svenska kurser med mera. 

Vi förstod redan från början, att en mötesplats
kanske är något av det allra viktigaste. En plats dit
ukrainarna kan komma, där de kan fika, få hjälp
med olika saker, där barnen kan leka men där de
framför allt kan få möjlighet att lära känna
svenskar.
Den 17 oktober öppnade vi äntligen dörrarna i
Ung Fritids lokaler mitt i Gallerian. Eskilstunas
kommunalråd klippte bandet och vi gladdes åt att
det var ungefär 80 personer, som besökte
mötesplatsen den dagen. 
Vi har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag,
10.30 – 15.00 och vår församling ansvarar för
måndagar. Vi har haft besök av ganska många
ukrainare och de är så glada att ha en plats, dit de
kan komma och bara få prata med någon. Det
har även varit en del ungdomar, som kommit och
undrat vad vi gör och vi har fått goda samtal. 
Ni är också inbjudna 
att bara komma och ta 
en kopp kaffe, men ni 
är också välkomna att 
hjälpa till. 

Hör av er till 
Patrick Ölund 
0738117850
Patrick.olund@
pingsteskilstuna.se

INTEGRATION



Pastor Esaie Ndayizeze , ledare för den stora pingströrelsen i Rwanda, ADEPR
Pastor Mattew Mwaka, vice ledare för PMUC i Uganda
Pastor Daba, som arbetat som togolesisk missionär i Guinea.

UKRAINA - FILTINSAMLING
Hur gick insamlingen av filtar till Ukraina?
Eskilstuna Ger, Second hand och Pingstkyrkan har nu 
avslutat sin insamling av filtar till Ukraina. Många av 
krigets offer fryser nu, eftersom infrastrukturen för el 
och värme systematiskt slås ut av den ryska krigsmakten. 
Alla befarar att situationen kommer att bli mycket värre 
inför vintern med tanke på det kalla inlandsklimat som 
råder i Ukraina. 14 miljoner är just nu på flykt inom och 
utanför landet. Många behöver hjälp inför vintern. På samma sätt behöver de som finns kvar i
landet hjälp inför vintern.
Insamlingen av filtar skedde på fem platser i Eskilstuna under två veckor i oktober. Vi fanns
utanför Pingstkyrkan, vid Tuna Park, ICA Ekängen, Second Hand och Filadelfia Torshälla vid
speciella tider. Eskilstuna Kuriren, SR Sörmland och SVT Sörmland uppmärksammade vår
insamling i positiva ordalag. Många kom med filtar och uttryckte sin tacksamhet över
församlingens engagemang. Filtarna packades i flyttkartonger med i snitt ca 10 filtar i varje
kartong. Vi beräknar att vi fick in ca 300 kartonger, d.v.s. 3000 filtar. 
Måndagen den 7 november lastades kartongerna på lastbil för färd till PMU Vårgårda, där
omlastning sker. En del andra pingstförsamlingar har också gjort insamlingar. Efter att filtarna
pressats samman och emballerats, körs alltsammans till ett lager i Lviv, för vidare distribution
in i landet av lokala pingstförsamlingar.
Utöver de insamlade filtarna har kontanta medel, ca 100 000 kr, 
kommit in, så vi har kunnat köpa 2150 filtar av en leverantör i 
Ukraina. Sammanlagt kan vi från Eskilstuna inför vintern, bidra 
med drygt 5000 filtar till frysande barn och vuxna i Ukraina.

Vi är oerhört imponerande av eskilstunabornas generositet. 
Många skänkt filtar som man haft liggandes, men andra har också köpt nya filtar för att
skänka och många har gett en kontant gåva! Ett varmt tack till alla som varit med att bidra
med filtar eller kontanter! Ett stort TACK också till de många frivilliga som varit med i det
praktiska insamlingsarbetet. Låt oss fortsätta att be för Ukraina!

Intressanta internationella pastorer på besök!
Varje år i januari samlas Pingströrelsens pastorer till Pingst Pastor i Stockholm. Pingst Pastor
2023 kommer att få en internationell prägel, då församlingarna uppmanas att bjuda hem
några gäster till konferensen, men också för besök i de lokala församlingarna.

Vår församling har tagit till sig uppmaningen och bjudit hem tre pastorer från Afrika. De är:

Vi planerar en härlig församlingskväll lördagen den 14 januari kl 18, då vi får träffa våra gäster
och höra deras berättelser. Det blir naturligtvis också möjlighet till frågor. Under söndagen
den 15 januari kommer vi att få lyssna till gästerna i gudstjänsten och vi samlar också in våra
troslöften inför 2023.

Allan Ekstedt, Missionsekreterare

MISSION



Söndag 19 
Första helgen i november hade vi vårt första Söndag
19. Det är en gudstjänst som börjar just kl 19 med
fokus på lovsång, predikan och bön. Den gestaltas av
unga vuxna, men är självklart öppen för alla som vill
komma. Språket, formen och uttrycket ska vara lätt att
förstå för en ung generation, men också för icke-
kyrkvana. 
Jag längtar efter att ännu mer se unga människor våga
ta plats i funktioner kring gudstjänster. Jag märker
också att det ofta är en stor tröskel till att våga prova
en söndag förmiddag.

ALIVE & UNGA VUXNA - YA!

Att då starta något helt nytt och där våga testa, växa och utvecklas, tror jag kan vara lättare. 
Så för mig finns det två motiv bakom söndag 19. Den första; att ha en gudstjänst, som är lätt
för unga och ovana att förstå och trivas i, inte minst med tanke på kampanjen som väntar i
slutet på januari. Det andra; att skapa ett forum där unga ännu mer vågar testa, ta plats och
växa i de funktioner och gåvor som Gud gett dem. 
Vid vårt första söndag 19 samlades ett 80-tal personer och vi hade en underbar kväll inför
Guds ansikte. Många kom fram vid inbjudan, om att på nytt låta Jesus vara Herre i deras liv
och vi bad för varandra på knä. Det var så vackert och Guds Ande rörde vid människor. 
Vi kommer att fortsätta med Söndag 19 den första helgen i varje månad. 
Välkommen att vara med!

Unite
Över nyår åker vi till Unite i Västerås med våra ungdomar. Det är en festival över tre dagar
med massa gudstjänster, event, seminarier, tävlingar, konserter mm. På grund av pandemin
har vi inte kunnat åka de två senaste åren, så nu ser vi verkligen fram emot att åka igen. 
I oktober samlades vi en kväll för en för-smaks-kväll av vad Unite är och då var det över 800
människor på plats. Det säger något om att det finns en längtan efter 
att kunna mötas från olika städer i större sammanhang. 
Årets tema för Unite är Speak Up och är hämtat utifrån bibelstället
när Gud kallar Jeremia. Gud uppmanar då den unga Jeremia att inte
se sig som för ung, utan att gå dit Herren befaller honom, för Gud
kallade honom innan han formades i moderlivet. Det är exakt samma
sak, som vi tror att Gud vill säga till en ung generation idag. Att Han
har kallat dem och att de inte är för unga för att göra en skillnad i
den här världen. 
Var med och be för Unite, för alla som medverkar, för alla ungdomar
och för allt som Gud kommer göra!

Malin Hagenfors, pastor med ansvar för unga



Så här kommer du i kontakt med oss: 

PINGSTKYRKAN ESKILSTUNA
Smedjegatan 23
63323 Eskilstuna

Tel.  016-15 59 70  
receptionstider: tis-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,  youtube-konto el ler som podcast
på spotify och andra podcasttjänster.

Så kan du ge din kollekt till församlingen:

@Pingstkyrkan Eskilstuna

För att al lt id vara informerad om ändringar i  programmet eller för att få al l
övrig information följ  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

@Pingstkyrkan Eskilstuna

Scanna för att komma till
digitalt infoblad på hemsidan


