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”I denna ljuva sommartid gå ut, min 
själ, och gläd dig vid den store  
Gudens gåvor”. 

Så börjar psalm 200. Ja, sommaren är en 
fin tid, en speciell tid, en annorlunda tid då 
vi får beskåda naturens nya dräkt med fina 
blommor i värme under en vacker himmel. 
Livet och hela samhället i Sverige föränd-
ras. För några blir sommaren en tid för 
vila, för andra är det dags att resa, medan 
det finns en del som fortsätter att arbeta, så 
att livet i samhället inte skall stanna upp 
helt och hållet. Medan många hoppas på 
en fin och solig sommar önskar andra lite 
regn för att även växterna skall få det bra 
och ge bättre skörd. 

Sommaren är också en tid då man kan 
vistas ute så mycket som möjligt. Det blir 
ett fint tillfälle för att kunna läsa intres-
santa böcker, titta på speciella tv-program, 
träffa såväl släktingar som gamla och nya 
vänner. 

Det kan kännas tungt
Men tyvärr kan sommaren också bli en 
mycket svår och jobbig tid för dem som 
kanske inte tål mycket värme, eller för 
dem som inte har någonstans att ta vägen, 
och för dem som kanske inte känner någon 
att umgås med. Det kan kännas tungt. 

I boken Livet enligt Luther, av Johan och 
Kristina Reftel (2001) s. 104, kan man läsa 
så här: ”När du frestas av depression el-
ler tvivel eller någon annan samvetsplåga, 
då skall du äta, dricka, söka sällskap”. Här 
finns ett mycket gott tips för sommartiden. 
Ibland känns det skönt att bara vara, helt 
ensam, tyst och trygg. 

En sommar för varandra

Stanna upp och ge tid
Men ofta behöver man träffa människor. 
En människa bär alltid ett dolt behov av att 
bli sedd. Därför vill jag utmana oss alla att 
inte vara stressade eller ha så bråttom un-
der sommaren utan att stanna upp en liten 
stund och ge oss tid för varandra. En liten 
hälsning kan göra din nästa glad och frisk. 
En kopp te/kaffe eller ett glas vatten/saft 
tillsammans kan befria oss från många be-
kymmer. Ett sommarsamtal kan bli början 
på ett helt nytt liv. 

S:t Eskilskyrkan kommer att vara öppen 
under hela sommaren för möte och samtal 
(se sommarnotis och kalender). 

”Där bröder (och systrar) är tillsam-
mans, där skänker Herren välsignelse, 
liv i alla tider” (Ps. 133:3). 

En fridfull och välsignad sommar önskas 
oss alla! 

Pastor Josef Nsumbu

Foto: Steve Gräsberg



3

Valborgsmässoafton på Båtsmansbacken med 
Trädgårdsloppis och Valborgsmässofirande 

Välbesökt Trädgårdsloppis 
i S:t Eskilskyrkans 
trädgård
Foto Josef Nsumbu

Vårtal av kommundirektör Pär Eriksson
Foto Josef Nsumbu

200 personer samlade runt  
brasan på Båtsmansbacken
Foto Margareta Kullstam

Magdalena Björk och 
Samuel Eriksson spelar 
trumpet från kyrktornet
Foto Margareta Kullstam
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Svenskundervisning i S:t Eskilskyrkan
En tisdagkväll i april hälsar vi på i S:t 
Eskilskyrkans församlingsvåning. Det 
är dags för veckans svenskundervis-
ning och vi ska göra ett reportage. 

Ikväll är det cirka tio lärare här. Alla med 
yrkeslivet bakom sig. Eleverna strömmar 
till. Det är ett trettiotal elever i olika åld-
rar. De kommer från Syrien, Eritrea, Liba-
non, Afghanistan, Irak… Några är här för 
första gången. Det är förväntan i luften.

När alla kommit hälsar Birgitta Grohp 
välkommen! 

Idag är församlingens pastor, Josef 
Nsumbu, på besök. Han informerar om 
planer på ytterligare aktiviteter: Bibelun-
dervisning på lätt svenska och Pingis. In-
tresseanmälningar skrivs på.

Så börjar det. Överallt samlas små grup-
per eller enskilda runt lärare. 

En ung kille från Eritrea, som haft en 
väldigt tuff flykt till Sverige, går nu på 
gymnasiet. Han får hjälp av Marion med 
statistik.

Samling runt borden
Jag slår mig ner vid ett bord där Birgitta 
går igenom bilder som är knutna till verb. 
Stämningen är uppsluppen. Birgitta ber 
eleverna, en i taget, säga: Hon borstar 
tänderna. Han läser en bok. Hon bor-
stade tänderna. Han läste en bok. Sen är 
det dags att skriva. Plötsligt märker jag 
att jag också förvandlats till svensklärare. 
Det går liksom inte att undvika. Och det 
är roligt!

Jag går över till ett bord där en tjej plug-
gar kroppsdelar. Hand, öga, öra, kind osv.

Så får jag en pratstund med Berit som 
hamnade här efter att ha träffat på sin 
gamla vän Elfriede, som började under-

visa här för att hon kände Birgitta. Berit 
är lärare och har arbetat bland annat med 
Svenska som andra språk. Nu är hon pen-
sionär sedan några år. Hon ville göra något 
meningsfullt. Snacka om att hon får det.  
Det glittrar i hennes ögon när hon berät-
tar. 

Plötsligt har tiden flugit iväg. Undervis-
ningen är slut för idag.

Så började det
Sommaren 2014 gick Basil Helo från Sy-
rien runt i Eskilstuna och försökte på egen 
hand lära sig svenska. Hans antecknings-
block var fullt av svenska ord. Men han 
fick inte börja på SFI (Svenska för Invand-
rare) eftersom han ännu inte hade uppe-
hållstillstånd. Josef Nsumbu, som hade er-
farenhet från arbetet i sin förra församling, 
frågade Birgitta Grohp om hon kunde tän-
ka sig att starta en grupp. Det kunde hon. 
Och från att ha varit en liten grupp elever 
och en handfull församlingsmedlemmar 
som lärare har nu verksamheten vuxit till 
det den är idag. 

När vi åker hem är vi upprymda. Vilken 
härlig stämning! Vilka trevliga människor! 
Så meningsfullt!                    Boël Olsson

Goitom och Marion - Foto: Bertil Olsson
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På pingstdagens högtidsgudstjänst fick S:t 
Eskilskyrkan med stor glädje välkomna 
fem konfirmander inför en fullsatt kyrka.

Under två terminer har undervisningen 
hållits på söndag eftermiddag. På Boda-
borg i Karlskoga blev det upptaktshelg. 
Genom besöket i fyra kristna kyrkor och 
en moské i Uppsala fick konfirmanderna 
se hur lika och/eller olika det kan bli även 
om vi talar om och tror på en och samma 
Gud. Lägret på Hjortenbergskyrkans som-

Välkomna glada änglar!
marhem (utanför Nyköping) blev lyckat 
med ett så fint väder. Förutom själva läs-
ningen fick konfirmanderna göra en massa 
roliga saker (tillverka masker, paddla, spe-
la fotboll, kort, Rubiks kub, mm.). 

Konfirmanderna var Samuel Eriksson, 
Magdalena Björk, Danait Teamzghi, Noel 
Stephen Jimmy Lemi och Johan Torstens-
son. Huvudledare var Josef Nsumbu och 
Adhanom Mosazghi. Maria Skagham-
mar och de gamla konfirmanderna Fieruz 
Naomie Samuel, Ellen Eriksson och Nils 
Lindholm har också medverkat. På lägret 
fick hela familjen Nsumbu hjälpa till och 
Gun Björk ansvarade för köket. 

På lördagseftermiddagen den 14 maj 
döptes Samuel Eriksson och Noel Stephen 
fick bekräfta sitt dop. På konfirmations-
gudstjänsten på pingstdagen välkomnades 
hela gruppen som nya medlemmar i för-
samlingen.

Hela församlingen vill tacka Gud för 
våra ungdomar, vårt hopp och vår fram-
tid!

Josef Nsumbu

Konstlotteri 

Även i år har vi chansen att vinna fina 
konstverk i Konstlotteriet. Sju till försam-
lingen ”närstående” konstnärer och konst-
hantverkare har generöst skänkt samman-
lagt tio högklassiga vinster - akvareller, 
keramik, foto och kolteckning. 

Försäljningen av lotter började den 1 juni. 
Dragningen sker på Tacksägelsedagen den 
9 oktober.

Bengt Strandberg Två pingstliljor av Stina Dalmalm

Foto: Bengt Strandberg
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Juni

1 On 17.00 Öppen kyrka för bön, 
stillhet och ljuständning.

2 To 14.00 Vår-/försommarträff för 
äldre.

5 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s e. 
Trefaldighet) ”Kallelsen till Guds 
rike”. Joh. 1:35-46. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Börje Sennerö. 
Söndagsskola (terminsavslutning).  
Kyrkfika. Veckogr. 4.  

7 Ti 9.30 Morgonbön och fika. 
 17.00 Svenskundervisning
 Terminsavslutning.
 18.00 Vardagsmässa
  Terminsavslutning

8 On 17.00 Öppen kyrka för bön, 
stillhet och ljuständning 

12 S ö  11 . 0 0  G u d s t j ä n s t  m e d 
Nattvard (3:e s e. Tref.) ”Förlorad 
och återfunnen”. Luk. 15:8-10. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel 
Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 5.

14 Ti  9.30 Morgonbön och fika
 Terminsavslutning

19 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e s e. 
Tref.) ”Att inte döma”. Joh. 8:1-11. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Maria F. 
Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 6.

21 Ti 17.00 Sommarknytis

26 Sö 18.00 Gudstjänst (Johannes 
Döparens dag) ”Den Högstes 
profet”. Luk. 1:57–66. Pred. Joel 
Backman. Medv. Josef Nsumbu.  
Org. Mats Ernvik. Kyrkfika.  
Veckogr. 7.

Juli

3 Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard 
(6:e s e. Tref.) ”Efterföljelse”. Matt. 
16:24-27. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Timothy Stayton. Sång av persiska 
vänner. Kyrkfika. Veckogr. 1.

5 Ti  17.00 Sommarknytis

10 Sö 18.00 Gudstjänst (Kristi 
förklarings dag) ”Jesus förhärligad”. 
Mark. 9:1-13. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. 
Veckogr. 2.

17 Sö 18.00 Gudstjänst (8:e s. e. Tref.) 
”Andlig klarsyn”. Matt. 7:22-29. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel 
Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 3.

19 Ti  17.00 Sommarknytis

24 Sö 18.00 Gudstjänst (9:e s. e. Tref.) 
”Goda förvaltare”. Luk. 12:42-48. 
Pred. Rolf Svanerö. Org. Timothy 
Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 4.

31 Sö 18.00 Gudstjänst (10:e s. e. 
Tref.) ”Nådens gåvor”. Matt. 18:18-
22. Pred. Josef Nsumbu. Org. Börje 
Sennerö. Kyrkfika. Veckogr. 5.

Kalender
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Augusti

2  Ti  17.00 Sommarknytis

7 Sö 18.00 Gudstjänst (11:e s. 
e. Tref.) ”Tro och liv”. Matt.. 
21:28-31. Pred. Carina Thörn. 
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. 
Veckogr. 6.

 
14  Sö 18.00 Sommarmusik med Gry 

Kaijankoski, Hans Murman och 
Bertil Olsson. Betraktelse: Boel 
Olsson. Kyrkfika. Veckogr. 7.

16 Ti 17.00 Sommarknytis

21 Sö 18.00 Gudstjänst (13:e s. e. 
Tref.) ”Medmänniskan”. Matt. 
5:38-48. Pred. Sverker Grohp. Org. 
Barbro Hedlund. Kyrkfika. Veckogr. 
1.

24 On 18.00 Scout (Terminsstart)

27 Lö 10.00 – 14.00 Nyforsdagen

28 Sö 11.00 Gudstjänst (14:e s. e. 
Tref. ) ”Enheten i Kristus” Luk. 
22:24-27. Pred. Timothy Stayton. 
Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. 
Veckogr. 2.

 18.00 Musiksoaré med ungdomar 
i Kyyly Vanamuusikaansambel 
(Kyylys Galma Medeltidsmusiks-
ensemble) från Estland. Insamling 
till Världens barn och Barnhem i 
Estland. Sam. arr. Estniskföreningen, 
Eskilstuna och S:t Eskilskyrkan. 
Frientré!

29 Må 18.00 Barnkör (Terminsstart)

30 Ti 9.30 Morgonbön och fika 
(Terminsstart)

 1 7 . 0 0  S v e n s k u n d e r v i s n i n g 
(Terminsstart)

 19.00 Corazon (Terminsstart)

31 On 17.00  Öppen kyrka för bön, 
stillhet och ljuständning

September

1 To 17.00 Bibel på lätt svenska 
(Terminsstart) 

3 Lö 9.00 Församlingsutflykt 
(anmälan)

4 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst med Nattvard (15:e s 
e. Trefaldighet) ”Ett är nödvändigt”. 
Matt. 11:28-30. Medv. Josef Nsumbu 
m.fl., Psalmorkestern. Söndagsskolan. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

Predikan på nätet
eskilskyrkan.se
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Jubileumsfirande

I år firar S:t Eskilskyrkans försam-
ling 150-årsjubileum. Den 24 februari 
1866 bildades Eskilstuna Missionsför-
ening, det som idag är S:t Eskilskyr-
kans församling. 

Arvet från S:t Eskil
Jubileumsåret invigdes två dagar efter 
”födelsedagen” med boksläpp för Arvet 
från S:t Eskil, den minnesskrift Olle Lorin 
skrivit om församlingens 150 år. Samma 
dag avtäcktes också den stora utställnings-
skärm som sitter i kyrkans foajé. Till hös-
ten ska utställningen flytta till Stadsbiblio-
tekets entréhall under några veckor.

Jubileumskonsert
Jubileumsfirandet fortsatte efterföljande 
helg med en jubileumskonsert där försam-
lingens tre körer medverkade med ett om-
växlande musikprogram.

Konserten blev också något av en av-
skedsföreställning för Gry Kaijankoski 
som församlingsmusiker. 

Jubileumsfest
Drygt 100 personer hade tackat ja till in-
bjudan till jubileumsfest i församlingsvå-
ningen direkt efter konserten.

Finalen på jubileumshelgen blev sönda-
gens högtidsgudstjänst med predikan av 
Claes-Göran Ydrefors och sång av Cora-
zon.

Pariskören
Under påskhelgen gästades S:t Eskils-
kyrkan av en kongolesisk kör från Paris. 
Kören gjorde en ”pilgrimsresa” i Sverige, 
med start och slut i Eskilstuna, där kören 
framträdde vid tre olika tillfällen. På påsk-
aftonen gav kören både en lunchkonsert 
på Fristadstorget och en konsert i S:t Es-
kilskyrkan senare på kvällen, för att sedan 
även medverka på påskdagens gudstjänst.

Under sitt besök i Sverige övernattade 
Paris-kören vid två tillfällen i Eskilstuna. 
Många av körens medlemmar sov över i 
olika församlingsmedlemmars hem, något 
som uppskattades både av körsångarna 
och av värdarna. En av dem som hade 
nattgäster var Maj-Britt Gunnarsson.  

- Jag anmälde mig med detsamma, när 
jag hörde att det behövdes sängplatser, be-
rättar Maj-Britt. 

Hon fick ta emot två damer ur kören och 
trots att Maj-Britt och hennes gäster inte 
kunde tala med varandra var besöket trev-
ligt för bägge parter. 

Bengt Strandberg

Foto: Adhanom Mosazghi
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The Simple Diamonds

I S:t Eskilskyrkans källare finns en skum 
lokal där väggarna är täckta med ljudiso-
lerande material. Där kan man ibland höra 
musik från en grupp som heter The Simple 
Diamonds och den här replokalen brukar 
de använda varje vecka. 

Musikstilen varierar mellan pop, rock 
och blues och om det är egna låtar så är 
det Gilliam Nsumbu som står för både 
text och musik. Texterna är mest på eng-
elska men annars på svenska eller t.o.m. 
på lingala. Oftast kommer Gilliam med 
förslag om hur en låt ska spelas och sen 
sätter gruppen gemensamt ihop den så att 
den blir riktigt bra.

Namnet, The Simple Diamonds, har de 
kläckt tillsammans, och det betyder att de 
vill vara enkla och ödmjuka samtidigt som 
de vet att de, liksom alla människor, är som 
diamanter i Guds ögon. Med sin musik vill 
de inspirera och sprida glädje. 

Gruppen har spelat i S:t Eskilskyrkan och 
Josef´s House of Blues, och när du läser 
det här har de redan spelat på en konsert 
i Stockholm, där övriga band spelar jazz. 
En spelning i Ansgarskyrkan i Västerås är 
också inbokad. Och så finns de förstås på 
Youtube.

De som är med i gruppen är:
Fieruz Samuel - vokalist
Gilliam Nsumbu - vokalist och gitarr 
Felix Cederlöf - elbas
Gustav Nsumbu -vokalist och klaviatur/
keyboard 
Tim Winberg - trummor och percussion

Vi ser fram emot att få höra mer av The 
Simple Diamonds!

Text och foto: Bertil Olsson
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Scoutläger (riks) ”Världen i Värmland”, 
Ladtjärnstorp i sommar! 18 – 22 juni. 

Scoutläger med kårer från regionen på 
Skräddartorp, 31 juli – 4 augusti.

S:t Eskilskyrkans Ungdom behöver le-
dare till Scout. 
Är du intresserad och vill veta mer kon-
takta Roland Keller som är kårchef.
roland.keller@eskilstuna.se

Det kontantlösa samhället = mindre 
intäkter till kyrkan.

S:t Eskilskyrkan är en frikyrka. Det inne-
bär att dess verksamhet huvudsakligen fi-
nansieras med frivilliga gåvor. 

I dagsläget har vi med oss mindre och 
mindre kontanter i vår plånbok. Det inne-
bär bland annat att det blir mindre och min-
dre pengar som läggs i våra kollekthåvar i 
samband med gudstjänsten. Det syns klart 
och tydligt när det gäller våra insamlade 
medel. Efter april månads utgång ligger vi 
38 203 kr under vår budget. Vi ligger till 
och med under föregående års insamlade 
pengar under samma period.

Följande sätt underlättar insamlandet 
till församlingen när våra pengar i börsen 
byts ut till kort.

Snabbast sättetet är att ordna en stående 
överföring till bankgiro 387-1951, plusgi-
ro 33 62 29-0 eller till bankkonto 8270-1, 
4 739 962-1. 

Det går också att swisha valfritt belopp 
till 123 091 54 13.  Skriv: kollekt.

Att välja att låta kyrkoavgiften gå till 
S:t Eskilskyrkan är ett långsiktigt sätt att 
bidra till församlingens verksamhet. Med-
givandeblankett finns i kyrkan. Tack för 
din gåva! ”Gud älskar den glada givaren!”  
(2 Kor. 9:7).

Styrelsen genom Gun Björk, kassör

Jubileumsinsamling
I samband med vårt 150-årsjubileum an-
ordnar vi en insamling. Pengarna som 
kommer in, kommer att användas till re-
novering av kyrkans kök.
Du är välkommen att ge en gåva via
Bankgiro 387-1951
Plusgiro 33 62 29-0
Swish 123 091 54 13
Skriv: jubileumsgåva.
Tack för din gåva.

Diakoni är att hjälpa sin nästa
Vi har många i vår närhet i församlingen 
som är i stort behov av hjälp. Det finns 
många sätt att hjälpa. Om du vill hjälpa en 
speciell familj/person, kontakta pastor Jo-
sef Nsumbu som vidarebefordrar hjälpen. 
Vill du bidra med en allmän gåva till vårt 
diakoniarbete, sätt in valfritt belopp på
Bankgiro 387-1951
Plusgiro 33 62 29-0
Swish 123 091 54 13 Skriv:Diakoni.

S:t Eskilskyrkan Ungdom

Semester
Josef Nsumbu har semester vecka 31 – 35

S:t Eskilskyrkans församling 
firar 150 år (fortsättning)
Torsdag 13 oktober kl 18.00: Besök av för-
fattare och pastor Tomas Sjödin. Inträde. 

S:t Eskilskyrkan

Ekonomi 
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Nya medlemmar
Elisabeth Ramzia Ziwari, Hagtornsvä-
gen 8, 635 06 Eskilstuna, är mottagen i 
församlingen som medlem efter dop 2016-
04-10.
Josef Nasir Ashimi, Hagtornsvägen 8, 635 
06 Eskilstuna, är mottagen i församlingen 
som medlem efter dop 2016-04-10.
Marianne Hedeback, Tegelbruksgatan 
23, 632 28 Eskilstuna, har flyttat från 
Elimkyrkans församling 2016-04-10. 
Magdalena Björk, Gnejsgången 17, 632 
34 Eskilstuna, är mottagen i församlingen 
som medlem 2016-05-15
Samuel Eriksson, Slagstavägen 13 B, 633 
47 Eskilstuna, är mottagen i församlingen 
som medlem 2016-05-15 efter dop 2016-
05-14.
Johan Torstensson, Thulegatan 7 B, 633 
58 Eskilstuna, är mottagen i församlingen 
som medlem 2016-05-15.
Noel Stephen Jimmy Lemi, Marielunds-
gatan 9, 632 28 Eskilstuna, är mottagen i 
församlingen som medlem 2016-05-15.
Danait Teamzghi, Bergsgatan 26, 632 
26 Eskilstuna, är mottagen i församlingen 
som medlem 2016-05-15.

Flytt till annan församling
Birgitta och Gunnar Holmberg, Hel-
singforsgatan 119, 752 64 Uppsala har 
flyttat till Uppsala missionsförsamling. 
Ping Wang, Karl Hovbergsgatan 49 A, 
633 54 Eskilstuna, flyttar till Pingstför-
samlingen i Eskilstuna.

Ur församlingsboken

Lördag den 8/10 Svearegionsdag på 
Karlskoga Folkhögskola.

Som vanligt bjöd konferensen på möten 
med människor man känner och andra mer 
okända, och på underbara gudstjänster och 
mer eller mindre svåra förhandlingar. Te-
mat ”Ikläd er Kristus” genomsyrade allt, 
från bibelstudier och seminarier till guds-
tjänsterna. Inbjudna gäster till konferensen 
kom bl a från Kongo, Ecuador och Japan  
och de medverkade i olika seminarier med 
sina erfarenheter och gav oss inspiration 
för arbetet hemma och långt borta.

Avtal med Svenska Kyrkan
När det gäller förhandlingar och beslut 
så var det frågan om Nationellt avtal med 
Svenska Kyrkan, som orsakade den största 
röran i propositionsgången. Detta avtal 
styr till en del det lokala avtalet, och där 
kommer frågan om omdop in, och det 
upplevdes konstigt att Svenska kyrkan på 
lokalplanet ska få bestämma hur de andra 
församlingarna ser på dopet. Beslutet om 
avtalet gick till slut igenom, med brask-
lappen, att kyrkostyrelsen, i vidare samtal 
med Sv Kyrkan, ska ta upp detta. 

Deltagarna i konferensen fick motta nya 
Handboken, som under ca 2 år ska brukas, 
ändras och i slutligt skick läggas fram för 
beslut på konferensen 2018.

Gudstjänster
Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg 
predikade på torsdagskvällen över temat, 
Kraften från hans uppståndelse,och det 
var en riktig väckelsepredikan, om att vi 
mitt i denna omvälvande, skrämmande tid 
kan påverka med kraften från hans upp-
ståndelse.

Avslutningsgudstjänsten, med avskilj-
ning av pastorer och diakoner, var som all-
tid mäktig. Vi uppmanades att be för våra 
anställda.              John och Eva Rönnebratt

Kyrkokonferensen
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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 säkrast tisdag och onsdag)
josef@eskilskyrkan.se
Församlingsmusiker:  
Vakant
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: 016-612 70
Plusgiro: 13 57 08 - 6

ANSVARIG UTGIVARE
Bengt Strandberg

REDAKTÖRSGRUPP
Adhanom Mosazghi, Josef Nsumbu,  
Bertil Olsson, Boël Olsson,  
Bengt Strandberg

Sommaren i S:t Eskils-
kyrkan
Förra året höll S:t Eskilskyrkan för första 
gången på länge öppet hela sommaren. Det 
blev mycket uppskattat. I år gör vi på sam-
ma sätt och kanske utökar vi öppettiderna 
lite. För att ge en möjlighet till den som vill 
vara med på de ekumeniska mötena i stan 
och/eller på våra egna sammankomster fi-
rar vi gudstjänst hos oss under sommaren 
varje söndag kl. 18.00 från och med. den 26 
juni till och med den 21 augusti. Vi kommer 
också att ordna ett ”sommarknytis” varan-
nan tisdag kl. 17.00 i kyrkans trädgård el-
ler i församlingssalen (beroende på vädret). 
Det blir samtal, grillning, lek, bön mm. Ta 
gärna med det som du vill dela med andra 
eller kom bara ändå. Hör av dig till pastorn 
(070-313 06 01) om du har förslag på mötets 
innehåll mm. 

Lördagen den 27 augusti firar vi Nyforsda-
gen och söndag den 28 augusti lyssnar vi till 
medeltidsmusik av ungdomar från Estland, 
innan vi avslutar sommaren med en utflykt 
lördagen den 3 september. Söndagen den 4 
september blir samlingssöndagen. Då börjar 
höstterminen. Det skall bli roligt.

Välkommen!


