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Fristadskyrkans årsberättelse 2018 
 

Så var ännu ett år till ända. Under året har församlingen fortsatt med att 

samlas till gudstjänst varannan söndag. Då vi inte haft någon anställd 

pastor har både medlemmar i församlingen och inbjudna pastorer predikat. 

Erik Alnemo, sistaårs-student vi ALT i Örebro, predikade hos 

oss vid sju tillfällen, under hösten på tema ”det kristna 

hoppet”. 

 

Barnens kyrka har under 2018 strävat efter att ha två 

grupper med olika åldrar. Då det kräver flera ledare har det 

inte varit Barnens kyrka vid varje gudstjänst. Barnens 

kyrka har också ordnat julavslutnings-gudstjänsten. 

 

 

Hemgrupper har fortsatt att samlas varje vecka, men 

sammansättningen av grupperna har delvis ändrats. Under slutet av 2018 

fanns det fyra hemgrupper i församlingen. På sommaren ordnades 

sommarhemgrupper under åtta veckor. 

 

 
 

Rekryteringen av en ny pastor har pågått under året. Utan anställd har 

församlingen haft svårt att hålla kontakten med personer som haft koppling 

till kyrkan utan att vara medlemmar. I hög grad har vi som samlats till 

gudstjänst under året varit medlemmar i församlingen några år. 

Församlingen har fortsatt ha ärliga samtal kring framtiden och bristen på 

växt. Av samtalen kom emellertid fram att församlingen är övertygad om 

att Fristadskyrkan fyller en särskild funktion i Eskilstuna. Det finns också 
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en stark längtan om att få se de gåvor som Gud har lagt i 

församlingen blomma ut. Även om Fristadskyrkan verkligen 

saknar en pastor har vi hittat ett gott sätt att vara församling som 

fungerar relativt väl utan anställd, med gudstjänster som är 

väldigt uppskattade. Församlingen har också varit villig att pröva 

nya vägar och under året har en dialog förts med församlingen 

Mötesplatsen i Örebro om stöd med förkunnare i gudstjänster. 

Samtal pågår också om eventuellt närmare samarbete i 

framtiden. 

 

I vanlig ordning uppmärksammades fastetiden särskilt i 

Fristadskyrkan. Ett häfte med bl.a. bibelläsningsplan togs fram 

och vi hade två bön- och lovsångskvällar med nattvard under 

fastan. Den 24 mars arrangerades en heldagsretreat i Näshulta 

tillsammans med Svenska kyrkans församlingar i Näshulta och Husby-

Rekarne. Påsken firades sedan traditionsenligt med gemensamma 

gudstjänster med Elimkyrkan och Kjula baptistförsamling. 

 

           
 

Församlingen valde 2018 att ha en församlingsdag istället för att ses över 

en hel helg som de senaste åren. Församlingsdagen hölls den 22 september i 

Strängnäs och fick en god uppslutning där femtio vuxna och barn deltog. 

Ove Lindeskär undervisade och vi samtalade om vad församlingen ville 

prioritera under de närmsta åren. Församlingens gemenskap samt bön och 

lovsång var det som framhölls mest. Genom en god gemenskap präglad av 

Guds närvaro hoppas vi också skapa låga trösklar för att bjuda in nya 

människor i församlingen. Missionen i utlandet har även detta år främst 

bestått i att vi stöttat en missionsfamilj i Tunisien.  

 



 
 
 
 Årsberättelse Fristadskyrkan  3/3 
 2019-02-23 
 
 

 
Fristadskyrkan Tel: 016-13 58 65 Pg: 385811-5 
Kungsgatan 36 E-post:  info@fristadskyrkan.se 
632 20 Eskilstuna Webb:  www.fristadskyrkan.se 

Fristadskyrkan är en församling med 

många barn, vilket märktes då två 

barnvälsignelser hölls under året: för Tage 

Forsberg och Vilhelm Ohliv.  

 

 

 

 

 

 

 

Även i år valde några medlemmar att flytta 

från Eskilstuna och därmed från 

Fristadskyrkan. Att Cahtrine och Peter Nygren 

flyttade från staden fick stor påverkan på 

församlingslivet. Cahtrine har både under tiden 

som anställd pastor och senare haft en stor 

betydelse i formandet av Fristadskyrkans 

identitet. 

 

 

Thommy Westöö-Sahlén har flyttat från församlingen under året. Jan 

Ohlsson avled i november. Vid årets slut hade församlingen 64 medlemmar. 

 

 

 

Fredrik Forsberg 
Ordförande 

 


