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”Tiden går fort!” är ett vanligt uttryck. 

Ibland får man höra: ”Det går för lång-

samt”, eller ”Det har tagit lång/kort 

tid!” Har tiden olika hastigheter eller olika 
längder? En minut består ju alltid av sextio 
sekunder, liksom en timme av sextio mi-
nuter. Ett dygn har alltid tjugofyra timmar, 
en vecka sju dagar och en månad trettio 
eller trettioen dagar, utom februari som 
har tjugoåtta eller tjugonio dagar. Vad är 
det som gör att tiden 
känns kort eller lång, 
går fort och går lång-
samt? Allting beror på 
hur man har det. 

Ibland säger man att 
det beror på åldern. Ju 
äldre man blir desto 
fortare tycker man att 
tiden går. När man är 
liten tror man att tiden 
är mycket längre än när man blir äldre. 
Men det kan också bero på vad man gör 
i livet. Är man med om någonting roligt 
upplever man att tiden går för fort, efter-
som man vill stanna litet längre i det man 
tycker om. Men skulle man hamna i en 
jobbig situation känns det som om en mi-
nut blir mycket längre än de sextio sekun-
der som den består av. Man vill då att det 
skall ta slut så fort som möjligt.

Huvudtemat är ”Öppenhet”
Nu har det gått ett år sedan vår regionala 
kyrkoledare var här och installerade oss. 
Det betyder att vi har funnits här tolv må-
nader, eller femtiotvå veckor, eller tre-
hundrasextiofem dagar eller fl era tusentals 
timmar, vilket betyder mer än en halvmil-
jon sekunder. Vad tycker du om det? Har 

Har tiden olika hastigheter och olika längder? 

det gått fort eller långsamt? Tycker du att 
det var länge sen eller ganska nyss? Hop-
pas att det har varit roligt och glädjerikt 
och att det kan fortsätta på samma sätt el-

ler kanske bli mycket 
bättre för oss alla. Det 
är min bön i alla fall. 

Jag vill tacka dig, 
församlingsmedlem 
och dig vän till för-
samlingen att du har 
varit med och vill fort-
sätta att vara med. Din 
närvaro mitt ibland 
oss, din bön och din 

kärlek till församlingen gör S:t Eskilskyr-
kan till en riktig välsignelse för alla män-
niskor. Här får vi växa tillsammans och 
inspirera varandra.

Nu börjar en ny termin. Efter sommar-
vilan med många intryck som var och en 
av oss har fått genom resor, möten med 
släktingar, gamla och nya vänner, är vi 
redo för en ny tid av gemenskap, en ny 
vittnesbördsresa. Genom vårt huvudtema, 
”Öppenhet”, skall vi fortsätta vara nära 
varandra, öppna mot varandra och vi skall 
fortsätta att älska varandra. Här fi nns plats 
även för dig som aldrig har varit med ti-
digare, oavsett vem du är, var du kommer 
ifrån eller hur du ser ut.

Välkommen till en ny termin i S:t Eskils-
kyrkan, din kyrka vid Järntorget i Eskilstuna!

Josef Nsumbu, pastor

” Här får vi växa 

tillsammans och 

inspirera varandra

Konfi rmation
Nu sätter vi igång! Välkommen till ”S:t Es-
kilskonfa”. Vi startar söndagen den 6 septem-
ber med gudstjänsten kl. 11.00. Vi kör med 
två grupper: en äldre och lite mer avancerad 
bibelskola med lite ledarinriktning (för dem 
som är födda i slutet av 1990-talet till 2000), 
och en annan på upptäckarnivå i kristen tro 
för dem som är födda 2001- 2002. 

Tillsammans får vi 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. Vill du 
vara med? Hör av dig till kyrkans expedi-
tion eller till pastorn (070-313 06 01).

Välkommen! 

Workshopdag
Välkommen till en spännande musikdag, 
lördag 12 september, under tema: ”Yanga-
lala - sepela - var glad”. Bröderna Nsum-
bu, tillsammans med några vänner från 
Västra Götaland och Stockholm, bjuder på 
Workshop med afromusik och dans från 
kl. 11.00, konsert kl. 17.00. Kom prova på 
och häng med!

Café Sång på gång
På måndagar är det gemenskapsträff ar för 
barn mellan 0 och 6 år med vuxen!

Vi träff as i församlingssalen kl. 14 (du 
som har barnvagn går in på baksidan via 
parkeringen nedanför gula huset) Vad hän-
der då på cafeét? Vi kommer ha en stund 
med sång och ramsor, det blir fri lek, fi ka 
och andakt. Strax innan 15.30 samlar vi 
oss för en gemensam avslutning. Fikat 
säljs till självkostnadspris för vuxen och är 
gratis för barnen.

Välkommen!  

Notiser

Körhelg med besök
2-4 oktober får vi  besök från Falköping! 
Det är Mössebergs, Torbjörntorps och 
Fredriksbergs kyrkokörer som gästar oss, 
vilket vi ser fram emot. Jag har varit ledare 
i huvudsak för Mössebergskören, men un-
der sista året jag var i Falköping, slog vi 
samman vår kör med Torbjörntorparna då 
vi efter en omorganisation bildade en egen 
församling ”väster om järnvägen”.

Fredriksbergskören som håller till på 
den östra sidan om tågrälsen, har jag också 
samarbetat mycket med då min fd kollega 
och goda vän Ellinor (som varit här och 
musicerat med mig) var ledare för denna 
kör. Det är troligen första besöket i Es-
kilstuna för de fl esta av dem, så vi tar väl 
emot dem!

På lördag kväll kl 18 kommer vi ha en 
konsert där körerna och musiker medver-
kar. I söndagens nattvardsgudstjänst blir 
det också körsång.

S:t Eskils-Sfi  
Den 1:a september kl. 17-18.30 startar 
höstens svenskundervisning för invand-
rare i St. Eskilskyrkans församlingsvåning 
(1 tr. ner). 

Du som är ny i Sverige och vill lära dig 
svenska och du som varit här en tid och 
tycker att du behöver fördjupa dina kun-
skaper i det svenska språket är varmt väl-
kommen varje tisdag!

Birgitta Grohp.

Körhel d besök

Psalmorkestern
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AnSo och Johan är väldigt nöjda med sin 

Japanresa och allt de fi ck vara med om.

Världsscoutlägret - ett minne för livet 
Det är två trötta men mycket nöjda 

scouter och församlingsmedlemmar 

som jag möter utanför kyrkan bara 

några dagar efter att de har landat 

efter sitt stora scoutäventyr i Japan.

Både AnSo Nydén och Johan Torstensson 
bestämde sig för att vara med redan när 
Sverige var värdar för världsscoutjam-
boreen 2011. Världsscoutlägret samlar 
över 30 000 scouter från hela världen vart 
fjärde år.

- När jag hörde att det skulle bli i Japan 
så bestämde jag mig direkt, säger AnSo.

Då visste hon inte att hon skulle få säll-
skap av Johan och Carin Torstensson ock-
så. Väl hemma blev Carin rejält förkyld 
och kunde inte möta upp till intervjun. Ca-
rin var avdelningsledare, med ansvar för 
36 ungdomar 14-17 år, i nästan en månad. 
Fyra ledare i varje avdelning, som inte 
kände varandra innan. Ett stort ansvar. 

Sonen Johan hann precis bli de 14 år 
som man måste vara som scout.

- Man får egentligen bara en chans att 
vara med som scout eftersom övre ålders-
gränsen är 17 år och det bara är var fjärde 
år säger Johan, som är påtagligt nöjd över 
att ha fått vara med i Japan.

Spännande med japansk kultur
AnSo var med som volontär och alla tre 
fi ck inleda Japanvistelsen med en rundre-
sa till olika delar av landet. För Johan var 
Tokyo det han minns bäst och AnSo blev 
mest imponerad av staden Kyoto som är 
starkt präglad av gammal japansk kultur. 
Hon hade läst på om staden innan och nu 
fi ck hon se alla miljöerna i verkligheten. 
Nu vet hon vad Näktergalens golv är ex-
empelvis. Fråga henne!

igt nöjda med sin 

Det fanns två sorters toaletter, en som 

var väldigt teknisk med olika knappar för 

spolning. Den andra var  bara ett hål i 

golvet.

Efter drygt en vecka på resande fot var 
det dags för själva jamboreen som var i 
Kirarahama i södra Japan. Lägerområdet 
var enormt stort och inkvarterade totalt 35 
000 scouter och funktionärer.

Det var inte mycket som var likt en 
svenskt scoutläger enligt AnSo. 

- Det lagades exempelvis inte mat över 
öppen eld och den mesta maten var för-
packad i plast. Men det funkade bra.

Hon hade som funktionär möjlighet att 
äta på den stora restaurang som fanns i 
funktionärsområdet.

- Men vi fi ck hämta vår mat kl 5 på mor-
gonen, berättar Johan.

Johan bytte lägermärken
På dagarna var det en mängd olika akti-
viteter men det fanns också fritid då man 
fi ck chans att lära känna varandra och kan-
ske byta lägermärken och annat.

- Jag kom hem med massor av lägermär-
ken och det fi naste är nog det från Kanada, 
säger han och visar upp ett vackert rött 
märke format som ett lönnlöv.

Båda två lyfter fram alla möten med 
scouter från hela världen som den största 

AnSo och Johan är väldigväldig

behållningen från veckorna i Japan.
AnSo berättar att hon fi ck en ”syster” 

från Bangladesh i volontärstaben. Hon 
och Baby har redan haft kontakt sedan de 
kommit hem. 

- Det är märkligt hur snabbt man kan bli 
vän med någon från en helt annan kultur.

Hennes uppgift var att gå runt i det 
enorma lägerområdet för att säkerställa 
säkerheten och fi nnas till hands om någon 
behövde hjälp.

- Det dröjde naturligtvis inte länge för-
rän jag hade enorma skavsår så efter det 
blev det mer stillsamma uppgifter då hon 
bland annat lärde sig origami. Dessutom 
var det mycket varmt i Japan i år, ofta runt 
35 grader i skuggan.

Dramatisk hemkomst
Även om själva Japanresan var helt odra-
matisk för alla tre så blev hemkomsten lite 

dramatisk eftersom man misstänkte att de 
kunde vara smittade med meningokocker, 
den bakterie som orsakar hjärnhinnein-
fl ammation. Men alla har fått förebyg-
gande behandling nu.

Efter att ha smält alla intryck så är de 
båda väldigt glada att de fullföljde det där 
beslutet de fattade för fyra år sedan. Den 
naturliga frågan är om de tänker göra om 
det.

- För min del är det bra nu, säger AnSo. 
Hon har fått vara med på två jamboree och 
fått se det land som hon länge har velat 
uppleva.

- Jag ska absolut med nästa gång när det 
är i USA, avslutar Johan. Och då hoppas 
han få med sig fl er från kyrkans scouter.

Steve Gräsberg

AnSo fi ck ägna sig åt en hel del fotvård 

under tiden i Japan.

Alla svenska scouter hade utrustats med 

en specialgjord Kånken som var mycket 

eftertraktad som bytesobjekt. Johan 

lyckades få med sig sin hem och dessutom 

en massa lägermärken där favoriten är 

från Kanada.
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Augusti

29 Lö 9.30 Församlingsutfl ykt för alla 
åldrar inför höststarten. Avfärd från 
kyrkan 9.30. Ta med eget fi ka.

30 Sö 11.00 Samlingssöndagen. Guds-

tjänst med Nattvard (13 e. Tref.) 
”Medmänniskan” Luk. 10:23-37. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Gry 
Kaijankoski. Corazon. Söndagsskola. 
Kyrklunch med kort samtal om 
sommaren och information om 
hösten. Veckogr. 3. 

31 Må 10.00 Gymnastik till musik

September

1 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka
 18.00 Vardagsmässa

2 On 17.00 Öppen kyrka

3 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Vin-

tage Brass Quartet” spelar Allsång 
med Ulla och Inga Lill.

6 Sö 11.00 Gudstjänst för stora & 

små (14 e. Tref.) ”Enheten i Kristus” 
Joh. 17:9-11. Eva Rönnebratt. Org. 
Gry Kaijankoski. Kyrkfi ka. Veckogr. 
4. Konfastart.

7 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

8 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka

9 On 17.00 Öppen kyrka

12 Lö 11.00 ”Yangalala-Sepela-Var 

glad!”: Workshopdag med Bröderna 
Nsumbu.

13 Sö 11.00 Gudstjänst (15 e. Tref.) ”Ett 
är nödvändigt” Matt. 6:31-34. Pred. 
Edi Diafuanakana (Kongokyrkans 
kyrkoledare). Medv. Josef Nsumbu. 
Org. Gry Kaijankoski. Sång och 
musik av Bröderna Nsumbu m.fl . 
Kyrkfi ka. Ny i stan. Veckogr. 5.

14 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

15 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka    
 18.00 Vardagsmässa

16 On 17.00 Öppen kyrka

17 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Vädret förr, nu och om 100 år” med 
meteorolog Helen Tronstad.

18 Fr 18.00 Konfagruppen till Karl-
skoga

20 Sö 11.00 Gudstjänst (16 e. Tref.) 

”Döden och livet” Joh. 11:28-
44. Pred. Rolf Svanerö. Org. Gry 
Kaijankoski. Kyrkfi ka. Veckogr. 6.
Församlingsmöte.

21 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

22 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka

23 On 17.00 Öppen kyrka

27 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst 

med Eskilstuna församling (17 e. 

Tref.) ”Rik inför Gud” Matt. 6:19-24. 
Pred. Kyrkoherde Johan Hedlund. 
Sång och musik: Gry Kaijankoski.  
Eva Granberg.  Corazon och 
Confettikören. Kyrkfi ka. Veckogr. 
7.

28 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

29 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka    
 18.00 Vardagsmässa

30 On 17.00 Öppen kyrka
 18.00 Scoutinvigning på Skölby-

torp

Oktober

1 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 

”Glöm inte bort att änglarna 

fi nns”. Sång och musik av Dan och 
Vivan Eclund.

3 Lö 18.00 Konsert: Gry Kaijankoski. 

Corazon. Mössebergs/Torbjörntorps 
kyrkokör från Falköping.

4 Sö 11.00 Musikgudstjänst med 

Nattvard. Pred. Josef Nsumbu. 
Sång och musik: Gry Kaijankoski. 
Corazon. Mössebergs/Torbjörntorps 
och Fredriksbergs kyrkokörer från 
Falköping. Kyrkfi ka. Veckogr. 1.

5 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

Kalender En vanlig vecka i 
S:t Eskilskyrkan

Må kl. 10.00 Gymnastik 
till musik. Fika

 kl. 14.00-15.30 ”Café 
sång-på-gång”. 

 kl. 17.30 Barnkören 
Pre Soul Children. 

Ti kl. 10.00 Morgonbön och fi ka
 kl. 17.00 Svenskundervisning 

och läxhjälp
 kl. 18.00 Vardagsmässa 

(jämna veckor.)
 kl. 19.00 Körövning, Corazon 

On kl. 17.00 Öppen kyrka 
för bön och stillhet

 kl. 18.00 Scout

To kl. 14.00 RPG (jämna 
veckor i olika kyrkor)

 kl. 18.00 Ungdomsgospel 
(udda veckor)

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

Sö kl. 11.00 Gudstjänst
 Söndagsskola varannan söndag
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6 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka    

7 On 17.00 Öppen kyrka

10 Lö 9.30 Regionfest med Soul 
Children i Västerås.

11 Sö 11.00 Ungdomsgudstjänst 

(Tacksägelsedagen) ”Lovsång” 
Luk. 17:11-19. Bibeläventyret 
med Annika Nilsson. Org. Gry 
Kaijankoski. Ungdomskör. Insamling 
till Equmenia riks. Kyrkfika. 
Höstmarknad med lotteridragning. 
Veckogr. 2.

12 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

13 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka
 18.00 Vardagsmässa

14 On 17.00 Öppen kyrka

15 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
Stormöte med Marina Bratterud, 
Daniel Viklund.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (20 e Tref.) 
”Att leva tillsammans” Mark. 
3:31-35. Pred. Aarno Lindroos. 
Org. Birgitta Holmberg. Kyrkfi ka. 
Veckogr. 3. Konfa.

19 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

20 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka

21 On 17.00 Öppen kyrka

25 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 

(21 e Tref.) ”Samhällsansvar” Matt. 

22:15-22. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Börje Sennerö. Kyrkfi ka. Veckogr. 4.

26 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

27 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka
 18.00 Vardagsmässa

28 On 17.00 Öppen kyrka

29 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 

”Världen heter icke våld, Martin 
Luther King”. Tänkvärda ord av 
Aarno Lindroos.

31 Lö 11.00 Gudstjänst (Allhelgona-

dagen) ”Vårt evighetshopp” Luk. 
12:4-7. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Gry Kaijansoski. Veckogr. 5.

November

1 Sö 18.00 Musik till tröst med 
Corazon. Veckogr. 5.

2 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

3 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka

4 On 17.00 Öppen kyrka

7 Lö Afternoon tea för kvinnor i Fors 
församlingshem. Marina Bratterud 
som arbetar för Frälsningsarmén i 
Mälardalen berättar om sin tro och 
sin väg till Gud. Klockslag meddelas 
senare.

8 Sö 11.00 Gudstjänst (23 e Trf) 

”Förlåtelse utan gräns”  Matt. 18:15-

20. Pred. Timothy Stayton. Org. Gry 
Kaijankoski. Kyrkfi ka. Veckogr. 6

 15.00 Musikprogram med Corazon 
i Olivehällskyrkan/Strängnäs.

9 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

10 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka
 18.00 Vardagsmässa

11 On 17.00 Öppen kyrka

12 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Sångens betydelse för glädjen 
i livet”. Musikterapeut Birgitta 
Andersson.

15 Sö 11.00 Gudstjänst för stora 

& små. Barnmusikal. Org. Gry 
Kaijankoski och Soul Children m 
fl .. Kyrkfi ka. Veckogr. 7. Konfa.

16 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång
 18.00 Globala veckan (se notis)

17 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka
 18.00 Globala veckan (se notis)

18 On 17.00 Öppen kyrka
 18.00 Globala veckan (se notis)

19 To 18.00 Globala veckan (se notis)

20 Fr 18.00 Globala veckan (se notis)

21 Lö 15.00 Bibelhelg med Linda 

Joelsson. Tema: ”Paulus och mång-
falden” (se notis sid 10).

 18.00 ”Mosaik S:t Eskilskyrkan”.

22 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 

(Domsöndagen) ”Kristi återkomst” 
Matt. 25:31-46. Pred. Linda Joelsson. 
Medv. Josef Nsumbu. Org. Rachel 
Sidestam. Sång av Eva Disman. 
Kyrkfi ka. Veckogr. 1.

 18.00 Globala veckans avslutning i 
Klosters kyrka (se notis).

23 Må 10.00 Gymnastik till musik
 14.00 Café sång på gång

24 Ti 10.00 Morgonbön och fi ka
 18.00 Vardagsmässa

25 On 17.00 Öppen kyrka

26 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Kryssning från Vancouver Canada 
till Alaska”. Bildspel av Alf Borg-
ström.

28 Lö 11.00 – 14.00 Julstugan (se notis 

sid 12)

29 Sö 11.00 Gudstjänst (1 i Advent) 

”Ett nådens år” Matt. 21:1-9. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Gry 
Kaijankoski. Corazon. Anders 
Strömberg, trumpet. Bibelutdelning 
till nya konfirmander. Kyrkfika. 
Veckogr. 2. Konfa.

Styrelsemöten
12/10, 9/11 (med SEU:s styrelse), 7/12.
SEU:s styrelsemöten
21/9, 20/10, 9/11 (med församlingsstyrel-
sen), 8/12.
Församlingsmöte 20/9.
Tacokvällar 4/9, 2/10, 6/11, 4/12.

Viktiga datum
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Världens barn
Höstinsamlingen för Världens Barn star-
tade med en Kick Off  den 19 aug. Då 
samlades representanter för de engage-
rade föreningarna och planerade för årets 
satsningar.

Vi från S:t Eskilskyrkan och Elimkyrkan 
representerar Diakonia som är en av orga-
nisationerna i den riksomfattande kam-
panjen som samordnas av Radiohjälpen.
Från vår kyrka har vi tagit ansvar för böss-
insamling vid ICA Nyfors. 

Bössinsamlingen startade fredag 21 aug 
och pågår sedan fredagar och lördagar 
t o m 3 okt. Vi hjälper även till vid den 
VB-galan i Stålforsskolan. Nytt för i år är 
en nationell insamling SKRAMLA med 
ungdomsorganisationer den 26 sept. Vi 
hoppas då att SEU kan delta med hjälp av 
scouter och ungdomar. 

Välkommen att vara med i årets Värl-
dens Barn-kampanj! ”Gud älskar en glad 
givare” är ett gammalt talesätt i kyrkan. 
På torget i Nyfors möter vi många glada 
givare!

Gunnel.

Ny i stan
Har du just fl yttat till Eskilstuna? Är du 
student eller arbetar du här nu? Söker 
du gemenskap i ett kristet sammanhang? 
Välkommen till en speciell infodag i S:t 
Eskilskyrkan (Båtsmansgatan 5 vid Järn-
torget) söndagen den 13 sept. kl. 11.00. Vi 
bjuder på samtal vid fi kabordet. Välkom-
men!

Bibelhelg med Linda Joelsson
Välkommen till kyrkoårets avslutning med 
en spännande Bibelhelg i S:t Eskilskyrkan. 
Teologie doktor, pastor i Mikaelikyrkan i 
Skärholmen (Equmenia) och expert i Pau-
lusforskning, Linda Joelsson talar om Pau-
lus och mångfalden. Fri entré för föreläs-
ning på lördag den 21 november kl. 15.00. 
Kl. 18.00 blir det ”Mosaik S:t Eskilskyr-
kan” med ungdomsevent och söndagen den 
22 november kl. 11.00 fi rar vi avslutnings-
gudstjänsten. Varmt välkommen!

Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka 15-22 november 
fi ras i år under temat ”Jord att leva på – 
mänskliga rättigheter i klimatförändring-
arnas spår”. 

Kyrkorna i hela världen vill i år sprida 
kunskap om hur klimatförändringar på-
verkar förverkligandet av mänskliga rät-
tigheter och ge människor förutsättningar 
att fatta beslut och agera för en rättvis kli-
matpolitik. Veckan kommer att fi ras som 
vanligt ekumeniskt och ett detaljerat pro-
gram publiceras senare i tidningen för oss 
i Eskilstuna.

Livet i församlingen

Linda Joelsson besöker S:t Eskilskyrkan 

den 21 november. Hon är doktor i 

teologi och pastor i Mikaelikyrkans 

Equmeniaförsamling, Skärholmen.

Barnmusikal
Söndag 15 november blir det barnmusikal! 
Självklart är vår barnkör med, men du som 
tycker om att sjunga men inte riktigt har 
tid att vara med i kören på heltid, är också 
välkommen till detta miniprojekt! Vi övar 
till musikalen vid 7 tillfällen med start 
måndag 21/9. Höstlovsveckan är vi lediga. 
Övningstiden är 17.30-18.30.

Är du sugen på att vara med, hör av dig 
till församlingsmusiker Gry Kaijankoski 
på telefon 072-338 00 72 eller mail gry.
eskilskyrkan@gmail.com

Ålder: du som börjat sexårs till och med 
årskurs 4.

Välkommen!

Kyrkoavgift – varför då?
S:t Eskilskyrkan är en s k frikyrka. Kostna-
den för den verksamhet som vi har, täcks 
av kollekt, gåvor och av kyrkoavgiften. 

I Sverige fi nns möjligheten att betala 

kyrkoavgift till 
en valfri försam-
ling. Du kan väl-
ja att fl ytta din 
kyrkoavgift från 
Svenska kyrkan 
till S:t Eskilskyr-
kan eller betala 
till båda. Om du 
aldrig har betalat kyrkoavgift kan du välja 
att börja betala kyrkoavgift och att den ska 
gå till S:t Eskilskyrkan. 

Det rör sig om 1% av din beskattnings-
bara inkomst (ca 2400 kr/år om du tjänar 
20 000 kr per månad). Om du inte betalar 
din kyrkoavgift till S:t Eskilskyrkan, fun-
dera över om du ska börja med det!

Pastor Josef Nsumbu svarar gärna på 
dina frågor. Blanketten fi nns att hämta i 
kyrkan och den skall skickas till Equme-
niakyrkan (centralt) senast den 31 oktober. 
Tack att du vill vara med!

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

Predikan på nätet
eskilskyrkan.se
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Framsidan: Johan Torstensson och AnSo 

Nydén

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

(träff as säkrast 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 och Steve Gräsberg

Höstmarknad

Välkommen på Tacksägelse-

dagen 11oktober kl 11.00 med 

höstmarknad
Alla skördegåvor tas tacksamt emot för 

försäljning. Även sylt, saft etc och bröd.

Behållningen går till församlingens ar-

bete.

Naturligtvis hälsar vi  glada köpare väl-

komna!

I samband med höstmarknaden sker 

dragning på vårt konstlotteri.

Julstugan
Lördag 28 november 

kl.11.00–14.00
Under tre timmar erbjuder vi försäljning 

av hembakat bröd och godis, böcker, gra-

nar, granriskransar och blommor. Spän-

nande lotterier och fi na vinster. 

Servering av kaff e, bakverk och smörgå-

sar. 

Kl.12.30 möts vi till ”Sång i Advent” 

tillsammans med församlingsmusiker Gry 

Kaijankoski och en grupp barn och ungdo-

mar. Välkommen!

Julstugan


