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Längtan är en stor del av livet. Det kan 
handla om en stark vilja eller en brinnan-
de önskan, en levande förväntan eller ett 
gränslöst hopp. Längtan kan ha sin grund i 
tro som egentligen är grunden för det man 
hoppas på, och visshet om det man inte 
kan se (jfr Hebr. 11:1). Innan jul längtade 
man efter snön. När vintern blev så snö-
ig och kall längtar man efter en tidig vår 
och man hoppas på en solig sommar. När 
vårt närsamhälle drabbas av arbetslöshet, 
främlingsfientlighet, 
ekonomisk kris mm, 
och världen skakas av 
krig, terrorism, klimat-
katastrofer osv, kan man 
undra vad Guds folk, 
den lokala kyrkan, för-
samlingen kan göra. 

Liksom kyrkans liv inte 
kan begränsas mellan 
kyrkväggarna, så har vi 
ett missionsansvar i vårt 
samhälle. De kristnas 
vittnesbörd är inte bara 
ett teoretiskt budskap 
utan ett liv. ”Mina brö-
der”, står det i Jakobs-
brevet, ”vad hjälper det om någon säger 
sig ha tro men inte gärningar? Inte kan 
väl tron rädda honom? Om en broder el-
ler syster är utan kläder och saknar mat för 
dagen, vad hjälper det då om någon av er 
säger: ’Gå i frid, håll er varma och ät er 
mätta’, men inte ger dem vad kroppen be-
höver? Så är det också med tron: i sig, utan 
gärningar, är den död” (Jak 2:14-17). 

Om det är tron som gör att man samlas till 
gudstjänst, så är denna tro död om den inte 

”Längtan efter vår i mission”

leder till gärningar ute i samhället, och 
död är också dess gudstjänst och dess för-

samling. Men Herrens 
kyrka lever fortfarande, 
eftersom ”dödsrikets 
portar”, sa Jesus, ”aldrig 
skall få makt över den” 
(Matt 16:18). 

Det fi nns så många ut-
maningar i samhället 
idag, inte minst när vi 
tar hänsyn till påskens 
budskap, då Jesus själv 
gav sitt liv för min/
din frälsning. Världen 
behöver en riktig vår 
med sol som både lyser 
och värmer, en sol som 
väcker den sovande na-

turen och skänker ett nytt liv åt alla. Min 
längtan, min önskan just nu är att vi som 
kyrka/församling skall våga dela vår tro 
och även våra gärningar med andra i sam-
hället. Detta är den sol som förväntas stiga 
upp. 

Alla är vi kallade till vittnesbörd. Låt oss 
gå ut med Herrens glada bud. Ty kyrkans 
väsen är dess mission i och för världen och 
till Guds ära.

Josef Nsumbu

” Kyrkans väsen är 

dess mission i och för 

världen och till Guds ära

Visst ska våren komma
Den 26 april blir det en temagudstjänst 
under rubriken ”Visst ska våren komma”. 
Corazon kommer att framföra ett program 
som består av elva sånger plus inledning 
och fi nal tillsammans med Helene Lund-
kvist Lontos som sopransolist. 

I orkestern hittar vi Lennart Björk på 
klarinett, Maria Fahlén Eriksson på fl öjt, 
Ellen Eriksson spelar cello, Mattias Eriks-
son klaviatur och bas. Bertil Olsson och 
Hans Murman spelar bas och trummor. 

Förutom sångerna, med texter inspirera-
de från Uppenbarelseboken, kommer Bi-
beltexter att reciteras av Bengt Strandberg 
och Judith Eilebro.

Musik och text till körsatserna är skrivna 
av Eyvind Skeie, känd för bland annat ”En 
stjärna lyser så klar” och Sigvald Tveit, 
norsk psalmförfattare.

Ur tredje sången:
Stig ut, min vän, och se den nya jorden, 

och sätt din fot på havet av kristall.

Din nya värld är bortom alla gränser 

och Gud är Allt i Ett och En i Allt.

Gymnastik till musik
Gympa för daglediga har kommit igång! 
Glada motionärer samlas måndag förmid-
dagar för en stunds rörelse till musik och 
efteråt gemenskap runt fi kabordet. Syftet 
med gympan, är i huvudsak rörlighet, ba-
lans och stabilitet, men med möjlighet att 
få upp pulsen på de lite snabbare låtarna. 

Alla kan vara med, och alla rör sig efter 
sin egen förmåga och kapacitet. Huvudsa-
ken är att det är kul och känns bra! Så, du 
som inte testat än, kom på helgfria månda-
gar 10.00 - 11.15 (ca).

Psalmorkester
Söndag 3 maj inbjuder vi alla med instru-
ment att delta i psalmorkester! Anmäl ditt 
intresse till Mattias Eriksson (070-328 90 
36) som tillsammans med Maria Fahlén 
Eriksson ansvarar för det hela.

Allsångskonsert
Årets allsångskonsert går av stapeln sön-
dag 31 maj kl 17. Som vanligt medverkar 
kyrkans körer och musiker. Kom, lyssna, 
var med och sjung!

Tack till dig...
...som sjunger i 
kör! Många gånger 
tänker vi på frivil-
liga, fantastiska 
människor som 
ställer upp i vått 
och torrt med bak-
ning, servering, 
kaffekokning, städning, snöskottning, gräs-
klippning och allt annat som behövs för att 
verksamheten ska rulla på. Men du som 
sjunger i kör gör också en stor och viktig 
insats som frivillig! 

År efter år ägnar du en vardagkväll var-
je vecka till att öva med körkamraterna, 
troget gräver du fram bilen ur snödrivan 
hemma och åker fl era mil, eller beger dig 
till fots i regn och rusk just för att komma 
till körövningen. Du medverkar i guds-
tjänster och lägger ner tid hemma på att 
öva, lyssna, sortera, notera och ibland får 
du betala själv. Sången bidrar till ett rikt 
församlingsliv och en levande gudstjänst. 
Så bevara din sångglädje, ditt musikaliska 
engagemang och tänk att just DU är viktig 
i DIN stämma och för dina körkamrater! 
Tack alla eldsjälar och sångfåglar!
KEEP ON SINGING….

Körfröken

Musiknotiser
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Majd och Basel Helo var inte vana vid snö från sin barndoms Damaskus men gillar 

den svenska vintern.

Bröderna Helos nya liv i Sverige 

Majd och Basel Helo hittar rätt  i 
snöyran till intervjun i krångliga 
Stenby med hjälp av mobilens gps. Vi 
får en pratstund med två bröder, 17 
och 28 år unga, som landat i Eskil-
stuna, från krigets Syrien. Basel har 
varit tio månader i Sverige och Majd 
sex månader.

De är födda i Damaskus. De var medlem-
mar i en baptistkyrka. Det fi nns inte så 
många kristna i Syrien, men innan kriget 
var de fria att ha gudstjänster. ”Nu vet vi 
inte hur det är i landet. Vi förstår inte vad 
som händer där.”

Kriget drabbar alla
Kriget drabbar alla. De har kusiner, och en 
stor släkt kvar i Syrien.

Basel studerade till idrottslärare och da-
torprogrammerare. Han vill fortsätta sin 
utbildning här.

Majd vill läsa vidare efter gymnasiet, 
till läkare eller ingenjör. Han var klar med 
gymnasiet i Syrien, och ska gå en intro-
duktionskurs för att lära sig svenska på 
S:t Eskil. Han spelar piano och vi har fått 
lyssna till honom i S:t Eskilskyrkan ett par 
gånger, men han har inget eget piano! När 
familjen har fl yttat vill han ha ett!

Mamma visade vägen
Vi undrar hur de hamnade i S:t Eskilskyr-
kan? ”Mamma som kom först hit, prome-
nerade och kom in i kyrkan, och möttes av 
värme, kände att människorna tyckte om 
att hon kom. Därför sa hon till oss att vi 
skulle gå dit. Det känns bra i kyrkan, vi får 
kontakt med människorna där.”

Lär sig svenska i kyrkan
Svenskundervisningen i kyrkan är mycket 
bra! Det är olika lärare, Birgitta Groph, 
Sverker Grohp, Marion Sjöström, Birgitta 
Holmberg. Det är hela familjen Helo som 
deltar, mamma, pappa, Majd och Basel. 
Men sedan Majd börjat i skolan hinner han 
inte med undervisningen i kyrkan.. 

Bröderna tycker om snön! De har provat 
skridskor och skidor, och ramlat mycket! 
I höstas var de i skogen och plockade 
svamp med Catharina och Tord Dahlén i 
Källarboda.

Pojkarna vill bo kvar i Sverige, kanske 
hälsa på i Syrien, om det blir fred.

 Basel vill studera på universitet, läsa 
svenska, fysiologi, bli sjukgymnast, arbeta 
med sportskador.

Majd spelar handboll i skolan, och stu-
derar svenska.

Stina Dalmalm

Basel Helo vill lära sig svenska så fort 

som möjligt och fortsätta studera.

Majd och Basel Helo var inte vana vid snö från sin barndoms Damaskus men gillar 

Majd Helo drömmer om att fortsätta spela 

piano, helst på ett eget.

Välkommen till S:t Eskilskyrkans ungdom!

Söndagsskola Möts varannan söndag kl.11.00

Eskilstuna Soul Children
Pre Soul Children ’6-års’ t o m åk 3  Måndagar kl 17:30-18.30
ESC, åk 4 t o m åk 1 på gymnasiet  Måndagar kl 16:15-17.45

Scout
Spårarscouter, åk.1 - 3 Onsdagar kl.18.00 - 19.15
Upptäckarscouter, åk. 4 - 6 Onsdagar kl.18.00 - 19.15
Äventyrsscouter, åk 7 - 9 Onsdagar kl.18.00 - 19.15
Utmanarscouter, 16 år och uppåt, och Roverscout - se program på 
www.eskilskyrkan.se

Tonår
Tonårsgruppen Fredax Fredagar kl, 18.00
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Mars
1 Sö 11.00 Gudstjänst (2 i Fastan) 

”Den kämpande tron” Matt. 15:21-
28. Josef Nsumbu. Org. Birgitta 
Holmberg. Kyrkfi ka. Veckogr. 4.

2 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
3 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka
 18.15 Vardagsmässa
 19.00 Corazon
4 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad.
 18.00 Scout
5 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 

”Minns du psalmen? Psalmer vi sjöng 
i skolan. Vi sjunger med Mats Ernvik 

6 Fr 18.00 Fredax
7     Lö Världsböndagen  
8 Sö 11.00 Gudstjänst med S:t 

Eskilskyrkans ungdom (3 i Fastan) 
”Kampen mot ondskan” Luk. 11:14-26. 
Org. Gry Kaijankoski. Soul Children. 
Söndagsskola. Bön- och offerdag 
för pastors- och diakonutbildningen. 
Kyrkfi ka. Veckogr. 5. 

9 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
10 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
11 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout
12 Fr 18.00 Fredax
14 Lö 13.00 – 16.00 Corazon övar
15 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 

(Midfastosöndagen) ”Livets bröd” 

Joh. 6:1-15. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Gry Kaijankoski. Corazon. 
Kyrkfi ka. Veckog 6.

16 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16. 15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children 
17 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka
 19.00 Corazon
18 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout
19 To 14.00 RPG i Baptistkyrkan 

Kjula. Stormöte med Lars Laxberg. 
Utställning av Biblar från Gustav 
Vasa till Iphone.

20 Fr 18.00 Fredax
22 Sö 11.00 Gudstjänst av och med 

kvinnor ”Guds mäktiga verk - en 
utmaning” Luk. 1:26-38. Pred. Carina 
Thörn. Sång och musik Annelie 
Lindholm med fl era. Söndagsskola. 
Kyrkfi ka. Veckog. 7.

23   Må  10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
24 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
25 On  17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout
27 Fr 18.00 Fredax
28  Lö 16.00 Församlingsafton om 

mission
29 Sö 11.00 Gudstjänst (Palmsön-

dagen) ”Vägen till korset” Joh. 
12:1-16. Pred. Josef Nsumbu Org. 
Gry Kaijankoski. Sång av Maria F. 
Eriksson. Kyrkfi ka. Veckogr. 1.

30 Må 10.00 Gymnastik till musik

 18.00 Andakt i Stilla veckan. Org. 
Gry Kaijankoski.

31 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-
fi ka.

 18.00 Andakt i Stilla veckan. Org. 
Gry Kaijankoski.

April
1 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Andakt i Stilla veckan. Org. 

Gry Kaijankoski.
2 To 14.00 RPG i Elimkyrkan med 

pastor Nisse Norén: Trons förändringar 
i livets olika åldrar.

 18.00 Nattvardsandakt i Stilla veckan 
(Skärtorsdagen) ”Det nya förbundet” 
Joh. 13:1-17. Josef Nsumbu. Gry 
Kaijankoski.

3 Fr 11.00 Gudstjänst (Långfre-dagen) 
”Korset” Joh. 19:17-37. Josef Nsumbu. 
Org. Gry Kaijankoski. Veckogr. 2 & 3.

5 Sö 11.00 Uppståndelsens gudstjänst 
med nattvard (Påskdagen) ”Kristus 
är uppstånden” Joh. 20:1-18. Josef 
Nsumbu. Org. Gry Kaijankoski. 
Corazon. Söndagsskola. Kyrkfi ka. 
Veckogr. 2 & 3.

7 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-
fi ka.

 18.15 Vardagsmässa
 19.00 Corazon
8 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout
10 Fr 18.00 Fredax
12 Sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar 

(2 i påsktiden) ”Påskens vittnen” 
Joh. 21:1-14. Josef Nsumbu m fl ., 
Gry Kaijankoski och Soul Children. 
Kyrkfi ka. Veckogr. 4.
15.00 S:t Lukas: ”Ändligheten, 

meningen, ensamheten och skulden.”  
Ann-Sofi  Karlsson, psykolog och 
psykoterapeut. ” Se notis sid 10.

13 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
14 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
15 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout
16 To 14.00 RPG i St. Eskilskyrkan. 

Antikrundan. Vad är mosters vas 
värd? 

17 Fr 18.00 Fredax
19 Sö 11.00 Gudstjänst (3 i påsktiden) 

”Den gode herden” Joh. 10:1-10. Pred. 
Timothy Stayton. Org. Börje Sennerö. 
Söndagsskola. Kyrkfi ka. Veckogr. 5.

20 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
21 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
22 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout
24 Fr 18.00 Fredax
25 Lö 16.00 Församlingsmöte med 

internationell mat
26 Sö 11.00 Temagudstjänst (4 i påsk-

tiden) ”Visst skall våren komma” 
Uppenbarelseboken. Org. Gry Kai-
ankoski. Corazon. Bön- och offerdag för 
mission i Sverige. Kyrkfi ka. Veckogr. 6. 

27 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
28 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon

Kalender
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29 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 
bön, stillhet och tystnad. 

 18.00 Scout
30 To Valborgsmässoafton.

Maj
3 Sö 11.00 Gudstjänst (5 i påsktiden) 

”Att växa i tro” Joh. 16:5-11. Pred. Josef 
Nsumbu. Musik med Psalm- orkester. 
Söndagsskola. Kyrkfi ka. Veckogr. 7.

4 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
5 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 18.15 Vardagsmässa
 19.00 Corazon
6  On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout
7 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan med Per-

Olof Svärdhagen. En pensionärs undran: 
”Är jag gammal nu - eller äldre?”

8 Fr 18.00 Fredax
9 Lö 10 – 14 Trädgårdsloppis och 

Sydsudans vårloppis
10 Sö 11.00 Gudstjänst (Bönsöndagen) 

”Bönen” Luk. 18:1-8. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Gry Kaijankoski. 
Kyrkfi ka. Veckogr. 1.
15.00 S:t Lukas: ” Kristen djuretik” 
av Towe Wandegren.

11 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
12 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
13 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
 18.00 Scout/Terminsavslutning
14 To Kristi himmelfärdsdag
 Kyrkokonferens i Göteborg

15 Fr 18.00 Fredax
17 Sö 11.00 Gudstjänst (Sö. f. Pingst) 

”Hjälparen kommer” Joh. 15:26-16:4. 
Pred. Sven Andersson. Sång och 
musik KFUM. Org. Mats Ernvik. 
Söndagsskola. Kyrkfi ka. Veckogr. 2.

18 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
19 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
20 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
21 To  RPG. Vårresa.
22 Fr 18.00 Fredax
24 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 

(Pingstdagen) ”Den Heliga Anden” 
Joh. 14:25-29. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Mats Ernvik. Kyrkfi ka. Veckogr. 3.

25 Må 10.00 Gymnastik till musik
 16.15 Soul Children
 17.30 Pre Soul Children
26 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
27 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad.
30 Lö Nyforsdagen
31 Sö 17.00 Allsångskonsert med alla 

körer (Heliga Trefaldighetsdag) 
”Gud Fader, Son och Ande” Matt. 
11:25-27.  Org. Gry Kaijankoski.
Söndagsskola. Kyrkfi ka. Veckogr. 4.

Juni
1 Må 10.00 Gymnastik till musik
2 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-

fi ka.
 19.00 Corazon
3 On 17.00 – 18.00 Öppen kyrka för 

bön, stillhet och tystnad. 
6 Lö Nationaldagen. Studentfest

7 Sö 11.00 Gudstjänst (1 e. Tref.) 
”Vårt dop” Joh. 3:1-8. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Barbro Hedlund. Ars 
Musica. Bön för skollov och för årets 
studenter. Kyrkfi ka. Veckogr. 5.

Vid församlingens  årsmöte presenterades 
ett fl ertal nysatsningar för det kommande 
året som gudstjänster och andakter under 
hela påskveckan samt öppet med guds-
tjänster och samlingar under alla somma-
rens söndagar.

Några större ungdomssatsningar med 
aktiviteter och konserter med någon artist 
fi nns också med i planeringen.   

Corazon kommer att framföra  musika-
len Visst ska våren komma. Under våren 
kommer blir det också Trädgårdsloppisen 
i kyrkans trädgård.

På årsmö-
tet var det 
ett 60-talet 
deltagare och 
man antog en 
budget med 
en 7-procen-
tig ökning av 
givandet.  

Vår pastor,  
Josef Nsum-
bu,  kunde 
k o n s t a t e r a 
att försam-
lingen fått 19 nya medlemmar under året 
och betjänar cirka 300 personer genom 
församlings- och ungdomsarbetet. I sam-
band med årsberättelsen konstaterades att 
detta var församlingens 149:e årsmöte och 
därmed framgick det att församlingen fi rar 
150 år i Eskilstuna nästa år.

Till församlingens styrelse valdes: Gun 
Björk, Jonas Rönnebratt och Maria Fahl-
én Eriksson samt nyval 2015-2016 Åsa 
Strandberg.  Kvarstående ledamöter under 
2015 är Catharina Dahlén (ordf.),  Gunnel 
Lejdeby och Bo Nydén.

Hans Murman

Det 149:e årsmötet

En mindre skara ungdomar, eller kanske 
mer rättvist  ”före detta ungdomar” sam-
lades till årsmöte för församlingens ung-
domsarbete.  En av kvällens frågor gällde 
namnbyte för  föreningen. Ordföranden 
för kvällen – Bosse Nydén - påminde om 
att det behövs minst två tredjedelars ma-
joritet för den stadgefråga som namnbytet 
innebär. Två förslag diskuterades – S:t 
Eskilskyrkans Ungdom  alt. S:t Eskilskyr-
kans Ungdom – en del av equmenia. 

För att det första förslaget skulle få den 
majoritet som behövdes beslöt förslagsstäl-
laren för säkerhetsskull kalla in sina döttrar 
från rummet intill. Som betalande medlem-
mar har dom givetvis rösträtt. Nu fi ck förslag 
ett majoritet och namnbytet blev klubbat.

Ekonomin hade glädjande nog vänts till ett 
överskott. Årsavgiften är 400:- eller 200:-/ 
termin och för hel familj 800:- för ett helt 
år för alla. Till styrelse valdes: Mikael Spor-
rong (ordförande), Emma Skaghammar 
Sporrong och Jenny Johansson.  Kvarståen-
de i styrelsen är Roland Keller, Adhanom G 
Mosazghi, Hans Murman och Peter Frid. 

Dramatik när equmenia blev 
S:t Eskilskyrkans Ungdom

dä
15

Bj
én
St
20
Le

Semmeltårta är en tradition vid årsmötet.

Barbro Murman avtack-

ades av ordförande.
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Varannan  torsdag kl. 14  samlas dag-
lediga till gemenskap i Elimkyrkan, 
Pingstkyrkan eller S:t Eskilskyrkan. 

RPG:s Kommunförenings programråd ordnar 
intressanta program med t.ex.  sång, musik, 
fi lm eller  föredrag, och  därefter fi ka. Kom 
gärna och dela vår trivsamma samvaro. 

Vill du bli medlem kostar det 150 kronor 
per år. Denna summa går till Riks RPG som 
har säte i Pensionärskommittén, tillsatt av 
regeringen. RPG fi nns med i landstingens 
och kommunernas pensionärsråd, där man 
som enda pensionärsförbund  klart dekla-
rerar att man värnar om hela människan 
utifrån kristna värderingar.

Ett axplock ur riksstämmans motioner:
äldreomsorgens kvalité, rekrytering av 
medarbetare med tvingande grundutbild-
ning; bättre tandvårdsförsäkring; ensam-
het och isolering; nationella riktlinjer för 
likartad äldreomsorg oavsett var man bor
rättvis skatt

RPG samarbetar med Studieförbundet 
Bilda.

Kontaktperson för S:t Eskilskyrkan i 
RPG Eskilstuna Kommunstyrelse är Bir-
gitta Holmberg.

Välkommen till RPG

Kallelse till kyrkokonferens 
2015 i Göteborg
Församlingarna i Equmeniakyrkan är kal-
lade till kyrkokonferens. Konferensen 
äger rum i Göteborg, Kristi Himmelfärds-
helgen, torsdagen den 14 – lördagen den 
16 maj 2015.

Regionfest och stämma: 
Nu är planerandet igång och lördagen den 
10 oktober möts vi från Församlingar och 
Föreningar i Region Svealand till REGI-
ONFEST i Ansgarskyrkan, Västerås. Mer 
information kommer efter hand.

Årsmöte för SMU och 
Missionskyrkan
Missionskyrkan/SMU ÖrebroVärmland-
Dal håller avslutande årsmöte den 21 mars 
i Tingvallakyrkan, Karlstad och årsmötet 
följs av en temadag om Mångfald.

Nya stolar
Församlingsvåningens extrastolar är slitna 
och styrelsen har beslutat att köpa in nya.

Det fi nns några stolar av den nya model-
len uppställda i församlingsvåningen och 
det fi nns också möjlighet att bidra med 
pengar till inköp.

Församlingsafton med mission 
i fokus.
Välkommen till församlingsafton under 
temat ”Mission”, lördagen den 28 mars kl. 
16.00. S:t Eskilskyrkan, en öppen kyrka: 

Hur tolkar vi vårt missionsuppdrag här, 
där och nu? 

Konfi rmation
Nu är det dags igen för ”S:t Eskilskonfa”.
Vi kör med två grupper: en äldre med lite 
avancerad bibelskola och ledarinriktning 
(för de som är födda slutet av 1990-talet 
- 2000), och en yngre med vanlig konfani-
vån (för de som är födda 2001 - 2002).

Är du intresserad av att få träffa nya vän-
ner och dela med livets funderingar på kris-
ten grund, hör av dig till kyrkans expedition 
eller till pastorn (070-313 06 01), senast den 
12 april, och välkommen till informations-
möte den 26 april efter gudstjänsten.

S:t Lukas bjuder in
Under våren kommer S:t Lukas bjuda in 
två samlingar i S:t Eskilskyrkan.

Söndagen den 12 april kl 15.00 är temat 
”Ändligheten, meningen, ensamheten 
och skulden”. Det blir samtal kring exis-
tentiell psykoterapi, som erbjuder möjlig-
heter att tala om de frågor vi alla brottas 
med och försöker fi nna svar på. Inledning 
till samtalet hålls av Ann-Sofi  Karlsson, 
psykolog och psykoterapeut. 

Söndagen den 10 maj kl 15.00 är temat 
”Kristen djuretik” med besök av Towe 
Wandegren.

SFI i S:t Eskilskyrkan
För dig som vill lära dig mera svenska.
Vi träffas på tisdagar kl. 17 - 18.30 i kyr-
kans församlingssal. Välkommen!

Pastor Josef Nsumbu talade om Mitt liv- 

från Kongo till Eskilstuna.

Tid för samtal   
Du som önskar tid för samtal, själavård eller 

bikt kan kontakta församlingens pastor 

Josef Nsumbu. Som övriga pastorer och 

präster har Josef tystnadsplikt.

Ur församlingsboken

Utträde på egen begäran
Helena Jeppsson, Månskensvägen 30, 
132 39 Saltsjö-Boo. Flyttar till Nacka mis-
sionsförs. 

Carin Mering, har begärt utträde ur för-
samlingen 2015-01-27, då hon fl yttat från 
orten.

Ny medlem
Robert Ågren, Rådmansgatan 1 E, 63232 
Eskilstuna. 
Välkommen som medlem i S:t Eskilskyr-
kans församling!

Livet i församlingen

Förra årets konfi rmander.
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Framsidan: Majd och Basel Helo

S:t Eskilskyrkans församling
En del av Equmeniakyrkan

S:t Eskilskyrkan
Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna
Tel: 016-13 03 09
Mobil: 070-31 30 601

Pastor och församlingsföreståndare:
Josef Nsumbu tel 070-313 06 01
(träffas säkraste tisdag och onsdag)
josef@eskilskyrkan.se
Församlingsmusiker: 
Gry Kaijankoski, tel: 072-338 00 72, 
gry.eskilskyrkan@gmail.com
Ansvarig för besöksgrupp: Carina 
Thörn, tel: 016-800 53, 070-24 11 824
carina.torn@home.se
Ordförande: Catharina Dahlén, tel 
072-323 00 36
catharina.dahlen@gmail.com
Plusgiro: 33 62 29 - 0
Bankgiro: 387 - 1951
Swishnummer: 123 091 54 13
Hemsida: eskilskyrkan.se

S:t Eskilskyrkans ungdom
Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna
Ordförande: Mikael Sporrong, Kvarn-
gärdesgatan 3 A, 633 55  ESKILSTUNA 
Tel. 0738-33 36 70
Kassör: Hans Murman, Konungsö,
640 40 Stora Sundby, tel: 612 70
Plusgiro: 13 57 08 - 6

ANSVARIG UTGIVARE
Steve Gräsberg

REDAKTÖRSGRUPP
Josef Nsumbu, Stina Dalmalm och 
Steve Gräsberg

Trädgårdsloppis i 
S:t Eskilskyrkans 
trädgård

Så är det dags för årets trädgårdslop-

pis! Många väntar på den här dagen 

med dess välfyllda bord med blommor 

och plantor.

Trädgårdsloppisen blir till genom att 

många skänker det  vi ska sälja: plan-

tor, buskar och blommor, trädgårdsred-

skap, utemöbler, hembakat bröd och 

annat som kan förknippas med träd-

gård. Lämna det du vill skänka kl. 8.00 

på lördagsmorgonen.

Sydsudans förening kommer att ha 

sin vårloppis i kyrkan samma dag.

Under förmiddagen serveras kaffe 

och korv i trädgården. 

Välkommen! 

Från tidigare Trädgårdsloppis.

Lördagen den 9 maj kl.10.00


