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Solen skiner och dagarna blir långa. 
Fåglarna sjunger och den blåa himlen 

fylls med glädje över hela Rekarnebyg-
den. Åkrarna blommar och alla träd dan-
sar i rytmen av den mjuka vind som blåser 
från Mälarens tysta vågor över den gröna 
naturen. 

Det är sommar i Eskilstuna! Ibland reg-
nar det, men man klär sig ändå lite lättare, 
eftersom temperaturen alltid är över noll, 
mycket över noll. Detta gör att många får 
vara ute länge på dagarna och andra reser 
bort. Det blir en 
riktig rörelse både 
i landet och från 
och till landet. Det 
är dags att möta 
andra människor, 
kanske t.o.m. nya 
människor. 

Blomman
Det var svårt för 
mig från början 
att förstå varför 
svenskarna ägnar 
mycket tid i sina samtal, berättelser och 
korrespondenser åt vädret. En vårmorgon, 
t.ex., när jag läste svenska i Stockholm, 
kom min lärarinna in i klassrummet med 
en liten blomma i handen. Hon var lite ex-
tra glad, hon log och hennes ansikte strå-
lade av lycka. 

Innan hon hälsade oss välkomna till lek-
tionen, som hon brukade göra, sa hon den 
dagen: ”Jag har hittat en blomma!” Tänk 
på den nykomna afrikan jag var! Jag und-
rade då om min lärare inte hade blivit ga-
len. Vad hade den lilla blomman att göra 
med vår lektion? tänkte jag.

Sommarhälsning

Nytt liv
Jesus är uppstånden. Nu är vi inne i påskti-
den. Precis som hela naturen var död under 
den långa och kalla vintern, blev det också 
dött, tyst och mörkt hos Jesu lärjungar. De 

höll sig inlåsta i 
huset. Uppstån-
delsens budskap 
väckte ett nytt 
liv som gjorde 
dem nästan som 
galna. Liksom 
min svensklära-
rinna gick de ut, 
efter att de hade 
fått den Helige 
Andens kraft på 
pingstdagen, och 
de ropade ut sin  

glädje. ”Jesus lever – Han lever. Livet är 
tillbaka!”

Välkommen hela sommaren
”Se, jag gör allting nytt!” säger Herren 
(Upp. 21:5). När sommaren är här har en 
ny årstid kommit och vi har fått ett nytt liv, 
en ny tid är här. Låt oss därför jubla och 
prisa Gud i sommarvärmen tillsammans 
med hela naturen! Kyrkan är öppen för 
dig. Välkommen hela sommaren till S:t 
Eskilskyrkan (se kalendern)!

Solig och trevlig sommar önskas vi alla!
Josef Nsumbu, pastor

” Låt oss därför 
jubla och prisa Gud i 

sommarvärmen tillsammans 
med hela naturen
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Konfirmation
Stora frågor kräver stora svar. Vilka är dina?

Konfirmandtiden är en resa in i dina in-
nersta tankar och funderingar. Tillsam-
mans med andra får du fundera över sådant 
som är viktigt i livet – kärlek och vänskap, 
glädje och sorg, döden och livet, vem du 
är, vem Gud är och om Gud är någon för 
dig och vad kristen tro handlar om.

Välkommen till ”S:t Eskilskonfa”. Nu 
är det dags igen och den här gången kör 
vi med två grupper: en äldre och lite mer 
avancerad bibelskola med lite ledarin-
riktning (för dem som är födda i slutet av 
1990-talet till 2000) och en annan på upp-
täckarnivån i kristen tro för dem som är 
födda 2001- 2002. Hör av dig till kyrkans 
expedition eller till pastorn (070-313 06 
01). Vi startar söndagen den 6 september 
med gudstjänsten kl. 11.00. Välkommen!

Notiser Kyrkan behöver leksaker
Vi skulle behöva hjälp att få in lite fler och 
kanske nyare leksaker till barnrummet nu 
när vi startar upp Café sång-på-gång! 

Om du har nåt hemma du vill skänka, el-
ler om du vill bidra med nåt inköp, hör av 
dig till nån av oss!

Kontakta Gry Kaijankoski eller Eva 
Rönnebratt dä.

Inbjudan
2016 - firar församlingen 150 år

Vad vill du att vi ska uppmärksamma?
Även du som bor på annan ort får gärna 

komma med önskemål.
Vi startar firandet i samband med årsmö-

tet i februari 2016.
Välkommen att höra av dig önskar pla-

neringsgruppen, som har sitt första möte 
3 juni.

Catharina Dahlén, Josef Nsumbu, pastor
Gry Kaijankoski, församlingsmusiker

Bengt Strandberg

Allsångskonsert
Söndagen 31 maj kl 17 är det dax för ALL-
SÅNGSKONSERT! Kom och lyssna & 
sjung tillsammans med kyrkans körer Co-
razon, Soul Teens och Pre Soul Children!!

Förra S:t Eskilskyrkan låg i centrum..Första församlingsbladet i nya kyrkan.
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Fieruz studerar på naturvetenskaps-
programmet på gymnasiet men sjunger 
gärna i kör på fritiden.

Fieruz tycker om att sjunga i kör 
Vi träffas en kväll i kyrkan och 
pratar om vår ungdomsverksamhet. 
Det är Fieruz Naomi Samuel, Gry 
Kaijankoski, Steve Gräsberg och jag, 
Stina Dalmalm. 

Barnkören Pre Soul Children kommer att 
finnas kvar i höst med samma lite popiga 
stil, men för dem som ”växt ifrån”  barn-
kören kommer det att finnas en ny kör, 
Soul Teens,  med mer gospelinriktning.

De som är 13-15 år kan platsa där. I 
den kören blir det sång både med komp 
och a capella. Soul Teens hinner att öva 
tre gånger innan det första framträdandet,  
som blir vid allsångskonserten i  St. Es-
kilskyrkan den 31 maj.

Ska hjälpa till med konfa
Fieruz ska under hösten hjälpa till med  
konfirmationsgrupperna, som blir två 
stycken för ungdomar i olika åldrar. Del-
vis kommer grupperna att samarbeta.

Fieruz kommer från Eritrea och har varit 
i Sverige i två år. Hon har en lillebror på 
nio år. Nu går hon det  samhällsvetenskap-
liga  programmet på Rinmansgymnasiet 
och kommer att bli kvar i stan ett år till. 
Hon tänker bli tandläkare.

Uppskattar kyrka öppen för alla
Det som är bra med kyrkan, säger Fieruz,  
är att den är öppen för alla och där träffar 
hon folk. Hon tycker inte att det är några 
problem med att vara kristen i skolan.

Fieruz känner att musik och sång är hen-
nes ”grej”.  Det som är roligt med kören 
är att träffa kompisar, att sjunga tillsam-
mans med andra och att göra något som 
gör andra glada. Det känns bra.

Ett roligt minne från Soul Children-tiden 

Har du just flyttat till Eskilstuna? Skall 
du läsa på Mälardalens Högskola? Väl-
kommen till ett speciellt info- och väl-
komstmöte som S:t Eskilskyrkan ordnar 
söndagen den 13 september kl. 11.00 på 
Båtsmansgatan 5, nära Järntorget. 

Vi börjar med sånggudstjänst under en 
rytmisk musik med Bröderna Nsumbu, 
och fortsätter med samtal vid fikabordet.

Alla är välkomna!

”Ny i stan”

är resan till gospelfestivalen i Stockholm. 
Det var en stor upplevelse!

Intervjuare Stina Dalmalm
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Välkommen till S:t Eskilskyrkans ungdom!
 
Söndagsskola Varannan söndag kl.11.00
Musik 
”Café sång-på-gång”  
(barn 0-5 år med föräldrar) Måndagar kl 14.00 - 15.30 
Barnkören Pre Soul Children  Måndagar kl 17.30 - 18.30 
Ungdomsgospel Torsdagar kl 18.00 (udda veckor)
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 

Carina Thörn, som är utbildad 
diakon och medlem i vår församling,  
fortsätter att vikariera på Sjukhus-
kyrkan. 

Till sommaren 2013 slutade Håkan Pers-
son och senare under hösten tillträdde Mi-
riam Holm som sjukhuspastor anställd av 
de förenade frikyrkoförsamlingarna. Es-
kilstuna församling rekryterade samtidigt 
ny präst och diakon. 

Under alla de vakansperioder som 
uppstått för pastor, präst och diakon har 
Carina varit vikarie och när Miriam i år 
slutade sin tjänst bad vi på nytt Carina att 
vikariera. Sjukhuskyrkans styrelse ska nu 
efter samråd med Sveriges Frikyrkosam-
råd fatta beslut i personalfrågan. 

Vi känner stor tacksamhet för att Carina 

ställer sig till förfogande och finns i denna 
viktiga  diakonala uppgift. på  Mälarsjuk-
huset. Tag gärna kontakt med Carina på 
Mälarsjukhuset och gör ett besök i Sjuk-
huskyrkans vackra andaktsrum.

Gunnel Lejdeby

Rapport från Sjukhuskyrkan

Carina Thörn fortsätter att vikariera på 
Sjukhuskyrkan.
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Maj

30 Lö 10.00-15.00 Nyforsdagen

31 Sö 17.00 Allsångskonsert med alla 
körer (Heliga Trefaldighetsdag) 
”Gud Fader, Son och Ande” Matt. 
11:25-27. Org. Gry Kaijankoski.  
Kyrkfika. Veckogr. 4.

Juni

6 Lö Nationaldagen. Studentfest

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

14  Sö 11.00 Gudstjänst (2 e. Tref.) 
”Kallelsen till Guds rike” Luk. 
14:15-25.. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 6.

21 Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard 
tillsammans med Elimkyrkan 
(Den hel. Johannes d.s dag) ”Den 
Högstes profet” Luk. 1:5-17. Pred. 
BG. Backman. Nattv. Josef Nsumbu. 
Org. Gry Kaijankoski. Kyrkfika. 
Veckogr. 7.

28 Sö 18.00 Gudstjänst (4 e. Tref.) 
”Att inte döma”. Matt. 7:1-5. Pred. 
Sverker Grohp. Org. Gry Kaijankoski. 
John Rönnebratt, klarinett. Kyrkfika. 
Veckogr. 1. Även gudstjänst i 

Elimkyrkan kl. 11.00 Pred. Josef 
Nsumbu.

Juli

5 Gudstjänst med vittnesbörd 
(Apostladagen) ”Sänd mig” Luk. 
5:1-11. Org. Mattias Eriksson. Berit 
Gillerstrand. Musik. Mjd Helo. 
Kyrkfika.

12 Sö 18.00 Gudstjänst (6 e. Tref.) 
”Efterföljelse” Matt. 5:20-26. 
Medverkar:  Familjen Dahlén 
m.fl. Musik Anders Dahlén, cello 
Kyrkfika.

19 Sö 18.00 Gudstjänst (Kristi 
förklarings dag) ”Jesus förhärligad”. 
Matt. 17:1-8. Betraktelse Eva 
Rönnebratt. Org. Rachel Sidestam. 
Kyrkfika. Veckogr. 4.

26 Sö 18.00 Nattvardsandakt (8 e 
Tref.) ”Andlig klarsyn” Matt. 7:15-
21. Medverkan Josef Nsumbu och 
ev. gäst från Bryssel. Org. Rachel 
Sidestam. Kyrkfika.

Augusti

2 Sö 18.00 Gudstjänst (9 e Tref.) 
”Goda förvaltare” Matt. 25:14-30. 
Pred. Carina Thörn. Org. Börje 
Sennerö. Kyrkfika. Veckogr. 6.

9 18.00 Musikgudstjänst (10 e. 
Tref.) ”Nådens gåvor” Joh. 15:1-9. 
Medverkan Familjen Nsumbu. Berit 

Kalender



7

Gillerstrand. Kyrkfika.

.16 Sö 18.00 Sommarmusik med Gry 
Kaijankoski (11 e. Tref.) ”Tro och 
liv” Luk. 18:9-14. kyrkfika.

23 18.00 Gudstjänst (12 e. Tref.) 
”Friheten i Kristus” Mark. 7:31-37. 
Pred. Tobias Olsson. Gun Björk. 
Org. Birgitta Holmberg. Kyrkfika. 
Veckogr. 2.

29	 Lö	9.30	Församlingsutflykt	för alla 
åldrar inför höststarten (sen Livet i 
församlingen s.11).

30 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst med Nattvard (13 
e. Tref.) ”Medmänniskan” Luk. 
10:23-37. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Gry Kaijankoski. Corazon. 
Söndagsskola. Kyrklunch (i stället 
för kyrkfika) och samtal om 
sommaren och vad som är på gång 
under hösten. Veckogr. 3. 

Semester för våra anställda
Josef Nsumbu. v. 27-29, 33-34 
Gry Kaijankoski. v. 28-31.

En vanlig vecka i  
S:t Eskilskyrkan
Må kl. 10.00 Gymnastik till musik. 

Fika (höstterminen startar 17/8)
 kl. 14.00-15.30 ”Café sång-

på-gång”. Terminsstart 31/8
 kl. 17.30 Barnkören Pre Soul 

Children. Terminsstart 24/8.

Ti kl. 9.30 Morgonbön och fika 
(höstterminen startar 18/8)

 kl. 17.00 Svenskundervisning 
och läxhjälp (höstterminen 
startar 1/9)

 kl. 18.00 Vardagsmässa 
(jämna veckor. höststart 1/9)

 kl. 19.00 Körövning, Corazon 
(höstterminen startar 18/8)

On kl. 17.00 Öppen kyrka 
för bön och stillhet 
(höstterminen startar 2/9)

 kl. 18.00 Scout (höstterminen 
startar 26 augusti)

To kl. 14.00 RPG (jämna veckor 
i olika kyrkor, höstterminen 
startar 3/9, men först en 
storsamling 27 augusti)

 kl. 18.00 Ungdomsgospel 
(udda veckor - höstterminen 
startar 27 augusti)

Fr kl. 18.00 varierande möten med 
inriktning på ungdom 
(se speciella annonser)

Sö kl. 11.00 Gudstjänst
 Söndagsskola varannan söndag
 (höstterminen startar 30 augusti)

Nya medlemmar
Birgitta Keller, Krongatan 7, 632 26 Es-
kilstuna. Inflyttad från Malmköpings mis-
sionsförsamling.

Utträde på egen begäran
Håkan Eilebro fr o m 2015-03-01.

Ny adress:
Hisham och Muuna Qumsieh, Skrinnarvä-
gen 2, 633 59 Eskilstuna.

Ur församlingsboken
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Hurra, jag är omvänd! Inte trodde jag 
det skulle gå så här bra. Och till på råga 
på allt bland så många damer. Varenda 
muskel får sig en omgång, som sent ska 
glömmas. För att inte tala om det här med 
balansen. 

I snart en termin har fantastiska Gry lett 
oss daglediga varje måndag på ett gympa-
pass, som verkligen uppskattas. 

Jag kan varmt rekommendera er, som 
inte provat på detta. Hela din kropp kom-
mer att tacka dig. 

Hälsning från ”svettig” Brorsan.   

Fotnot: Gymnastik till musik (och fika) 
är på måndagar kl. 10.00 och håller på till 
och med måndag 29/6 (förutom 8/6).

Uppstart efter sommaren blir måndag 
17/8 kl 10.00.

Hurra från Brorsan

Bror-Erik ”Brorsan” Gillerstrand är 
numera flitig motionär och deltagare på 
Gymnastik till musik.

Vad kan vara bättre än att börja veckan 
med ett gympapass som leds av en glad 
och entusiastisk ledare?  

Varje måndag morgon lotsar Gry oss 
igenom ett pass, där vi tränar muskler och 
balans till härlig musik. Efter det väntar 
välförtjänt fika och mysig pratstund.
En härlig start på veckan, som jag varmt 
kan rekommendera. Det finns säkert plats 
för fler!

Inger Löfgren  
- en tacksam och glad deltagare

Perfekt start på veckan

Inger Löfgren gillar Gymnastik till musik 
och tycker det är en perfekt start på 
veckan.

Predikan på nätet
eskilskyrkan.se
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Rapport från fastighetsrådet
Fastighetsrådet har kontinuerligt samlats 
första vardagsmåndagen varje månad för 
sammanträde och praktiskt arbete. Styrel-
sen har gett fastighetsrådet i uppdrag att 
utreda hur el- och uppvärmningskostna-
derna i kyrkan kan sänkas genom inves-
teringar i energieffektivisering. Ett förslag 
var att byta de tre gamla fönstren på kon-
torsrummen eftersom det varit svårt att få 
upp värmen vintertid i dessa rum. 

Fastighetsrådet har under våren arbetat 
med att ta fram offerter på nya fönster från 
olika leverantörer och efter beslut har sk 
vrid-/H-fönster beställts. 

Fönstren beräknas levereras första veck-
an i juni och fastighetsrådet har för av-
sikt att med egna krafter ta bort de gamla 
fönstren och montera de nya.

Bord och stolar
Efter den tillfälliga extrainsamlingen till 
bord och stolar och tillsammans med det 
bidrag församlingen erhöll från Rekarne 

Sparbank har ett 50-tal extrastolar och åtta 
stycken fällbord köpts in. Fastighetsrådet 
har gjort ett förslag på ett nytt stolsförråd 
till höger om hissen i den nedre foajén . 
Förrådet kommer att byggas under hösten.  

Storstädning
Fastighetsrådet har planerat en dag i slu-
tet av juni för den årliga storstädningen 
av golven. Fastighetsrådet ansvarar för 
att golven blir rengjorda och bonade. Öv-
riga städuppgifter kommer liksom tidi-
gare år att läggas ut på ansvarsgrupperna 
och städlistor med varje ansvarsgrupps 
ansvarsområde kommer att läggas fram i 
kyrkan. Det är viktigt att detta arbete blir 
klart innan samlingshelgen i augusti.

Vaktmästare
Det vaktmästarschema som finns med 
vaktmästare knuten till varje ansvargrupp 
rullar på som vanligt under sommaren. 

För fastighetsrådet, Hans-Erik Åkerlund.

Vecka Datum Vgr Vaktmästare Repr i Fastighetsrådet
32 3 - 9 aug 7 Bertil Disman Bertil Disman
33 10 - 16 aug 1 Arne Sörliden Arne Sörliden
34 17 - 23 aug 2 Roger Thörn Hans-Erik Åkerlund
35 24 -30 aug 3 Gunnar Westermark G Westermark o Gunnar Holmberg
36 31 aug - 6 sept 4 John Rönnebratt John Rönnebratt
37 7 - 13 sept 5 Micke Sporrong Anders Kullstam
38 14 20 sept 6 Tord Dahlén Tord Dahlén
39 21 - 27 sept 7 Bertil Disman Bertil Disman
40 28 sept - 4 okt 1 Arne Sörliden Arne Sörliden
41 5 - 11 okt 2 Roger Thörn Hans-Erik Åkerlund
42 12 - 18 okt 3 Gunnar Westermark G Westermark o Gunnar Holmberg
43 19 - 25 okt 4 John Rönnebratt John Rönnebratt
44 26 okt - 1 nov 5 Micke Sporrong Anders Kullstam
45 2 - 8 nov 6 Tord Dahlén Tord Dahlén
46 9 - 15 nov 7 Bertil Disman Bertil Disman
47 16 - 22 nov 1 Arne Sörliden Arne Sörliden
48 23 - 29 nov 2 Roger Thörn Hans-Erik Åkerlund
49 30 nov - 6 dec 3 Gunnar Westermark G Westermark o Gunnar Holmberg
50 7 - 13 dec 4 John Rönnebratt John Rönnebratt
51 14 - 20 dec 5 Micke Sporrong Anders Kullstam
52 21 - 27 dec 6 o 7 Tord Dahlén / Bertil Disman Tord Dahlén / Bertil Disman
53 28 dec - 3 jan 1 Arne Sörliden Arne Sörliden

Vaktmästarschema höstterminen 2015

Lena Åkerlund och Åke Svahn från årets 
Trädgårdsloppis som blev en succé igen.
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Starttider i höst för våra körer
Barnkören Pre Soul Children för dig som 
är 6-10 år startar måndag 24/8 kl 17.30-
18.30. Vi övar alla lovfria måndagar.

Ungdomskören Soul Teens för dig mel-
lan 13 - 25 år startar torsdag 3/9 kl 18.30-
20.00 och övar varannan vecka.

Vuxenkören Corazon startar tisdag 18/8 
kl 19.00-21.00.

Nya är välkomna att prova på körsång!
För information kontakta församlings-

musiker Gry Kaijankoski 072-338 00 72 
mail till gry.eskilskyrkan@gmail.com

Café Sång på gång
Höstens nyhet är en träff för barn 0-5 år 
med föräldrar!  Uppstarten blir måndagen 
den 31 augusti kl 14.00-15.30. Innehåll? 
Sång & musik förstås, men också fika, 
gemenskap och lek. För information kon-
takta Gry Kaijankoski.

Yangalala-Sepela-Var glad!
Du som är i åldern 13 uppåt, nu har du 
chansen att lära dig mer om afrikansk sång 
& dans! Bröderna Nsumbu med vänner 
bjuder in till en workshopdag lördag 12/9 
med start kl 11. Vi övar tillsammans under 
dagen och avslutar med konsert kl 17.00 
med insamling till gatubarn i Kongo.

Under dagen serveras en enkel lunch 
samt fika.

Du anmäler dig till Gry Kaijankoski se-
nast 5/9. Meddela också om du har aller-
gier och behöver specialkost! Kostnad för 
dagen är 50 kronor som du betalar så snart 
du anmält dig.

Välkommen till en dag med glad sång 
och härliga rytmer!

Regionfesten
Regionfest med Soul Children i fokus. 
Lördagen den 10 oktober i Västerås.

Rapport från kyrkokonferensen
Årets tema för kyrkokonferensen, Equme-
niakyrkans högsta beslutande organ, var 
FÖRVANDLA VÄRLDEN. Det var tre 
innehållsrika dagar med gudstjänster, års-
mötesförhandlingar, stort utbud av semi-
narier och utställningar. 

Det som debatterades mest var frågor 
om missionerande kyrka och evangelisa-
tion. 343 församlingar hade skickat 677 
ombud. 19 pastorer och 5 diakoner ordi-
nerades under en gudstjänst med temat: 
”Sänd oss - förvandla världen!” 

Kyrkoledare Lasse Svensson utmana-
de alla att sätta igång med att berätta för 
andra om sin tro. Både Tord och jag åker 
hem uppmuntrade och utmanade.
Vilken förmån att få vara med på kyrko-
konferensen! 

Catharina Dahlen.

Livet i församlingen

Bröderna Nsumbu medverkar på 
workshopdagen den 12 september.
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Jag sitter här
på en mossig sten
ser trädstammen möta marken
ser himlen möta jorden
ser evigheten möta tiden
och det ser ut som 
en välrotad gran i en vanlig gammal skog.
Bild och text: Stina Dalmalm

Välbesökt församlingsmöte
Det var ett välbesökt församlingsmöte i 
slutet av april.

Våra anställda berättade om sommar-• 
planeringen och styrelsen redogjorde 
för hur arbetet går utifrån vår verk-
samhetsplan.
Den ekumeniska överenskommelsen • 
mellan olika kyrkor i Eskilstuna är 
klar.
Carina Thörn vikarierar igen som dia- • 
kon i Sjukhuskyrkan och vi bad för 
hennes viktiga uppdrag.
Missionsgruppen har kommit igång.• 
Material till kyrkokonferensen och de • 
olika motionerna presenterades, men 
inget var av den art att något försam-
lingsbeslut behövde tas.

Efter församlingsmötet följde en fest ”Gott 
& blandat” och 50 personer i alla åldrar var 
med.Vi bjöds på med massor av god mat 
från olika matkulturer. Programmet var  
öppen scen där flera spelade, sjöng, läste 
dikter och kvällen avslutades med andakt.  
Marianne Lindroos fångade oss alla med 
hjälp av sina fantastiska dockor! 

Jesus älskar alla barnen och  alla får plats 
och blir välsignade.

Nästa församlingsmöte med ”Gott & 
blandat” är du välkommen med!

Catharina Dahlén, ordförande

Församlingsutflykt för alla 
åldrar inför höststarten
Lördag 29 augusti kl 9.30 avfärd med egna 
bilar från kyrkan. Alla tar  med egen mat-
säck och fyller bilen så alla får plats. 

Vi gör en utedag  tillsammans med lekar, 
uppgifter, skattletning,samtal och andakt. 

Resan blir ca 5 mil och vi slutar kl 15.00. 
Den riktigt  hurtige kan cykla!

Mer information kommer i augusti,men 
boka redan nu in dagen för en trevlig tid 
tillsammans!

Catharina, John och Margaretha W

Vi är med och når fram till 
Världens Barn ! 
Det känns alltid lika bra och tacksamt att 
kunna göra en insats för andra människor. 
Vi fick ett diplom för det insamlingsarbe-
te vi deltog i under 2014. Det känns inte 
mindre angeläget i år. Tillsammans med 
Elimkyrkan representerar vi Diakonia 
i kommunen. Vi åtar oss att finnas i vårt 
närområde med VB-bössorna.Det  första 
tillfället då vi finns med  är den 30 maj.  
Kick Off för höstens kampanj blir 19 aug. 
Sedan startar fre-lö-insamlingarna den 21 
aug. Våra scouter kommer att finnas med i 
en nationell ungdomssatsning den 26 sept. 

Välkommen att vara med och göra skillnad!
Gunnel Lejdeby

I skogen
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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

Dags igen för 
Skapa-utställning


