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Fristadskyrkans årsberättelse 2015 
 

Så är det återigen dags att sammanfatta det år som gått, trots att vi redan 

är inne i mars på detta år. Det är inte så svårt att skriva om de synliga 

sammankomster vi haft och de insatser som gjorts, men allt det som sker i 

det fördolda finns det inte möjlighet att skriva om här. Både alla 

fantastiska, trofasta insatser som görs i församlingen som sällan får någon 

uppmärksamhet. Men också allt det som många upplever att Gud gör i 

deras liv och som är det mest centrala av allt. Här kommer i alla fall en 

översikt från året 2015. 

 

Gemenskapen  

Hemgrupperna har fortsatt utgöra en viktig grund för de flesta 

medlemmarna. Men vi har också fört ett samtal i församlingen kring 

hemgruppens roll och funktion. Där har vi bl.a. talat om att vi behöver 

forma smågrupperna till att bli mer flexibla och mindre ansvarsbärande. 

Ett par uttryck för detta är att städuppgifterna har tagits ifrån hemgruppen 

och  att familjen Törnell startade en mindre grupp med fokus på Skogstorp. 

Inberäknat denna och Gullan Nyströms systragrupp så har det under året 

funnits åtta hemgrupper i funktion.  
 

 
 

Församlingshelgen på Björkenäsgården blev enligt god vana en 

höjdpunkt på året. Detta år gästades vi dels av våra utlandsarbetare 

Isabelle o David Deivard med familj och dels av bibellärare Mikael Tellbe 

som gav oss en god uppstart kring höstens tema.  
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Barnen har haft sin gemenskap främst i Barnens kyrka under 

gudstjänsttid. Det är sammankomster som många barn (och föräldrar) 

uppskattar väldigt mycket. En del av församlingens barn och ungdomar är 

delaktiga i samlingar som Pingstkyrkan arrangerar på fredagskvällar och 

som föräldrar från oss är med och stöttar i. Vi har under året inte haft 

någon tonårsgrupp i funktion. Hur vi skall forma församlingens liv utifrån 

alla de barn som växer upp i församlingen är en viktig fråga inför 

framtiden. 

Församlingens gemenskap har - enligt mitt omdöme -under året bl.a. 

präglats av att ett flertal människor och familjer har upplevt sin situation 

påfrestande och skör p.g.a. ohälsa. Så även om viljan och längtan efter nya 

steg har funnits så har kraften och förutsättningarna ofta saknats. 

Inbjudan till oss alla är att hjälpa varandra att följa Jesus mitt i all vår 

svaghet.  

Den ekumeniska gemenskapen har fortsatt vara god i Eskilstuna. Vi har 

dock tappat lite närvaro på de ekumeniska församlingsledningsträffarna.  

Under hösten togs ett viktigt steg när både de protestantiska, katolska och 

ortodoxa kyrkorna i staden firade gudstjänst tillsammans i Kloster kyrka. 

Vid höststarten hade vi glädjen att fira gudstjänst med våra nya 

hyresgäster: Zion Temple. Vi är på många sätt olika men har också mycket 

att berika varandra, så vi ser fram emot att få lära känna varandra mer 

framöver.  
 

Missionen 

Som församling lever vi med kallelsen att leva ut ”Guds mission” i världen. 

Detta önskar vi ske både på ett naturligt sätt i vardagen men också på ett 

mer strategiskt sätt genom vissa fokuserade insatser. Kanske just för att vi 

inte ser så stora resultat behöver vi med Andens och varandras hjälp 

målmedvetet och uthålligt hålla denna kallelse vid liv bland oss.  

 

Några noteringar från året som gått: 

Under flertal år har vi jobbat med ”kyrkan på Josefs” som bestått av min 

tro kvällar, alphakurser, hemgruppsträffar och fredagskvällsnärvaro. Detta 

arbete har genom åren haft en märkbar plats inte bara för oss i 

Fristadskyrkan utan också i ett större perspektiv i staden. Under året har 

vi avvecklat detta arbete bla genom att i januari arrangera vår sista min tro 

kväll. Inga alphakurser har genomförts. Allt har sin tid och saker måste få 

ta paus eller läggas ned för att nya initiativ skall födas fram.  
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Ett gott missionsinitiativ togs när vi under en tid upplät våra lokaler för 

EU migranter som behövde komma in och få sova varmt när det var som 

kallast ute. Det var gott att se personer från vår församling i samarbete 

med nätverket ”En bättre chans” tillsammans hjälpa denna utsatta grupp.  

Även ”kyrkan på stan” har haft en tynande tillvaro i församlingen. Ett 

litet nätverk mellan församlingarna har gjort ansatser att vara ute på 

fredagskvällar. Men under årets stadsfestival var det ett team ute med 

caféhusvagnen på festivalområdet och mötte massor av människor.  

”Tacokväll i fristadskyrkan” har under året blivit ett begrepp. Vi har då 

mötts för gemenskap kring tacobrödet vilket varit enkelt att bjuda med 

vänner till. Vi hoppas på en fortsättning under 2016. 

 

 
 

Vår målsättning var att vara med och stötta en församlingsplantering i 

Sverige under året. Detta har dock inte blivit någon verklighet än. Men vi 

har haft glädjen att få sända iväg tre unga vuxna som åkt ut i 

korttidsmission i Swaziland, Burma och Sverige (Strömstad). Vi har fått 

följa deras erfarenheter via nyhetsbrev. Vi också fått del av information från 

våra utlandsarbetare i Tunisien som berättat om deras situation och 

engagemang på bl.a. fängelse.  

För hela vårt land blev 2015 ett år präglat av alla de flyktingar som 

kommit. Detta har påverkat många kyrkor och till viss del även vår. Vi har 

under året fått fler människor från Mellanöstern som deltar i våra 

gudstjänster. Under december anordnades workshops om julen speciellt 

riktat för flyktingar. Och vi avslutade året med en nyårsfest där flera 

nyanlända var med. På olika sätt har många i församlingen varit med och 

stöttat enskilda flyktingars svåra situation.   
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Tillbedjan 

Vårt tredje nyckelområde är odlandet av vår gudsrelation. För detta har vi 

ett flertal redskap och möjligheter som är tillgängliga.  

 

Några är: 

-Fastetiden, där vi genom att avstå något söker ge Gud mer tid och 

uppmärksamhet. Många uttrycker att denna tid verkligen får betydelse. 

Liksom tidigare gjordes ett fastehäfte till inspiration och vägledning för 

denna tid. 

-Retreat, där vi drar oss undan för bön och bibelmeditation. Förutom 

församlingens helgretreat på Näshulta arrangerade vi också en tre dygns 

retreat på Kåfalla, tillsammans med Korskyrkan i Västerås.  

-Årets gemensamma bönevecka, blev annorlunda då vi denna gång bad i 

olika kyrkor vid olika dygn, vilket inte var lika uppskattat som de ”24-7 

böneveckor” vi tidigare haft i Fristadskyrkan. 

-Församlingens förbönsteam har bjudit in till ett flertal bönesamlingar.  

-Under hösten bjöd vi in till två ”lyssna till Anden” kvällar.  

 

Under höstens gudstjänster har vi studerat och samtalat kring Uppen-

barelseboken. En bok som vill göra oss vaksamma över den ondes strategi 

att förfölja och förföra de troende. Men också mer väntande på det 

avgörande skedet när Jesus kommer tillbaka igen. 

 

 
 

Vi har också köpt in ett nytt konstverk till vår gudstjänstsal, som visar på 

när Jesus tvättar Petrus fötter. Denna bild vill vara till inspiration i vår bön 

och gudstjänst.  

Feb. 2016 / Daniel Dalemo 

 


