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”Arvet” är ETT nyckelord i S:t Es-
kilskyrkans 150-årsjubileumsskrift. 

Redaktören Olle Lorin påpekar där att vår 
församling ”på olika sätt vill söka förvalta 
arvet efter den förste missionsmannen i 
våra bygder” (se Arvet från S:t Eskil, s. 
6). 

Ett arv utgörs egentligen av vad tidigare 
generationer skapat och hur vi i dag upp-
fattar, tolkar och för det vidare.  Ett arv 
kan inte vara statiskt utan det är något som 
ständigt kan förändras och omformuleras, 
eftersom varje tid bildar sig en egen upp-
fattning om vad arvet kan innebära.

Halvtid
Nu har halva tiden gått av vårt jubileums-
år. Det är dags, innan siffran ändras från 
150 till 151, att ställa oss frågan vad vi har 
kvar i vår församling från S:t Eskils mis-
sionsverksamhet. 

Liksom missionären Eskil själv hade 
med sig ett arv från apostlarna som han 
uppfattade som sin kallelse till mission i 
just Sörmland, tolkade en grupp kristna på 
1800-talet det genom att bilda det som då 
kallades Eskilstuna missionsförening, den 
nuvarande S:t Eskilskyrkans församling. 

Föra arvet vidare
Nu är det upp till oss att se hur vi kom-
mer att föra vårt arv vidare till kommande 
generationer i form av verksamhet, berät-
telser, traditioner eller andra värden som 
vi själva har övertagit från tidigare gene-
rationer. 

Ibland kan det upplevas som svårt eller 
betungande att överta ett arv som kanske 
kan kännas mycket krävande såsom mis-
sion. Då är det lätt att man ger upp ganska 

Arvet

fort och vill vara fri. Så hade det kunnat bli 
för lärjungarna som varken hade pengar 
eller häst, bil eller flygplan, byggnad eller 
mark. Inte ens kassan fanns kvar, eftersom 
Judas redan hade tagit sitt liv. Ändå stod 
Jesus där uppe på berget och sade till dem: 
”Gå ut och gör alla folk till lärjungar” 
(Matt. 28:19-20). Det andliga arvet kan 
kännas mycket svårt att överta och att föra 
vidare, eftersom det kan kräva mycket, 
t.o.m. vårt eget liv i vissa fall. Men Jesus 
har lovat: ”Jag är med er alla dagar till ti-
dens slut”.

S:t Eskil kom från England och då var 
Sörmland ”världen” för honom. Men nu 
har världen kommit hit. Vi har ett gemen-
samt arv att förvalta och att föra vidare, 
nämligen Guds mission.

Välkommen till en ny termin i S:t Es-
kilskyrkan! 

Josef Nsumbu

Framsidan av församlingsbladet:
S:t Eskilskyrkans nye församlingsmusiker 
Stefan Silversten med hustru Viveka.
Se sidan 4-5.          Foto: Bertil Olsson 

Staty av S:t Eskil i Fors kyrkopark   
Foto: Bengt Strandberg
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Vad är det som du tycker är bra med 
den här kyrkan? 
Vad har du för förväntningar inför 
hösten?

Basel Helo
- Att man kan komma hit till flera olika 
programaktiviteter. Den ger de nya chans 
att komma med i kyrkan. 
- Mera aktiviteter för ungdomar, till exem-
pel musikskola för piano eller gitarr.

Rachel Sidestam
- Sången och musiken. Gemenskapen. 
Alla hälsar på alla. Man känner att man är 
välkommen. Spännande med många na-
tionaliteter.
- Jag är nyfiken på den nya kyrkomusi-
kern. Att det ska komma nya människor i 
gudstjänster och olika uppgifter. Fortsätta 
att utveckla detta att vara en öppen och 
välkomnande kyrka.

Noel Steven
- Gemenskapen är bra. Man kan prata med 
alla. Alla är snälla. Man lär känna alla i 

olika åldrar. Man uppskattar det.

- Jag ser fram emot att det är fullt i kyrkan 
på alla söndagar, och att höra alla sjunga  
tillsammans.

Ann-Sofie Nydén
- Gemenskapen och scouterna.
- Det ska bli spännande med en ny försam-
lingsmusiker. Jag har också förväntningar 
på författaraftonen med Tomas Sjödin.

Karl-Åke Axtelius
- Jag tycker gudstjänsterna är bra. Och 
gemenskapen är bra. Det är trevligt med 
kyrkkaffet, för man får lära känna männis-
kor där.
- Jag har inga särskilda förväntningar för 
hösten. Jag tar det som erbjuds.

Fem röster om hösten i S:t Eskilskyrkan
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Stefan Silversten   Foto: Bertil Olsson

Ny församlingsmusiker
Stefan Silversten blir ny församlings-
musiker i S:t Eskilskyrkan. Försam-
lingsbladet besökte Stefan och hans 
hustru Viveka i deras hem på Alnön 
utanför Sundsvall inför flytten till 
Eskisltuna.

Efter en frukost på vandrarhemmet i 
Sundsvall åker vi över bron ut till Alnön. 
Vi ska träffa Stefan och Viveka Silversten. 
Vägbeskrivningen stämmer bra och vi hit-
tar deras hus alldeles bredvid en sommar-
äng. Vi ringer på och bjuds in till deras 
rymliga kök där fikabordet står dukat med 
en härlig fruktkaka.

Det är lätt att få kontakt, och efter att ha 
bekantat oss med varandra slår vi oss ner 
vid köksbordet.

Missionärsbarn
Stefan, som snart blir församlingsmusiker 
i S:t Eskilskyrkan, berättar:

- Mina föräldrar var missionärer. Som 
femåring kom jag till Kongo/Kinshasa 
och bodde där tills jag var åtta år. När jag 
var tio var det dags att åka ut igen, nu på 
en tvåårsperiod. Tiden i Kongo/Kinshasa 
var en rolig tid. Svenska skolan låg i Se-
mendua, där vi bodde, så jag behövde inte 
bo på internat, långt borta från familjen. 

- När jag var 25 år fick jag, som volon-
tär, tillfälle att åka tillbaka. Jag jobbade då 
med körer där och utarbetade ett körhäfte 
med sånger från Kongo.

En blivande musiker
Hur började då Stefans musikerbana? 
Hans första instrument var, som för 
många, blockflöjt. Under andra perioden 
i Kongo blev det också ”pianoundervis-
ning” på tramporgel. 

Musikgymnasium gick Stefan i Karlstad 
och han tyckte det var kul och spännande 
att komma till en ny ort. Huvudinstru-
mentet där blev blockflöjt. Vi får reda på 
att Stefan kan hantera alla sorter från den 
största, subkontrabasblockflöjt, till den 
minsta, garklein flötlein. Men det var för-
stås även piano och sång på programmet.

Betelseminariet
Efter gymnasiet gick Stefan en sommar-
kurs på Betelseminariet i Stockholm med 
efterföljande ett års arbete i församling. 

1980-81 var han tillbaka på Betelsemi-
nariet. Nu för ett helt år: Bibelinstitutet. 
Det var ett betydelsefullt år. Dels för den 
gedigna undervisningen, dels för de kon-
takter som knöts. Det blev ett samman-
svetsat gäng där många av kontakterna 
fortfarande odlas.
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På Iona träffade han Viveka
En annan mycket betydelsefull kontakt 
var den på ön Iona, Skottland, känd för sin 
ekumeniska kommunitet och sina sånger. 
Stefan åkte dit en sommar som turist, för 
att besöka kommuniteten. 

På Iona träffade han Viveka som jobbade 
där som volontär. Han bestämde sig för att 
året därpå åka tillbaka, men då som vo-
lontär. Nu behövde han veta lite mera om 
volontärlivet och tog kontakt med Viveka, 
som bodde i Stockholm. En kontakt som 
utvecklades till något mycket mer. 1997 
vigdes de i Bromma kyrka.

Församlingsmusiker och lärare
Stefan har jobbat med musik i försam-
lingsarbete i cirka 14 år. Han har lett kyr-
kokörer, barn- och ungdomskörer, varit 
med och format gudstjänster. Han sjunger 
gärna solo i pop/vis-genren.  

I Farsta församling jobbade han två 
år i en projekttjänst med ungdomar och 
rockmusik. Arbetet bestod bland annat i 
att bygga upp en rep-lokal, delta i konfir-
mandarbete och ungdomsmässor. 

Han är även utbildad tvåämneslärare i 
musik och historia och har jobbat i 10 år 
som musiklärare på olika stadier i grund-
skola, gymnasium och kulturskola. 

Under sin tid som lärare var han på god 
väg att ”gå in i väggen” och sen dess är 
han noga med att inte leva under stor stress 
i långa perioder. Vilket är en klok regel för 
oss alla.

Kantorsutbildning
Sedan några år går Stefan en kantorsut-
bildning på distans vid Mellansels folk-
högskola. Det blir mycket övning på den 
egenhändigt byggda kyrkorgelkonsolen 
som finns i Stefans studio i ladan på går-
den. 

Vi blir nyfikna på den och efter fikat går 
vi dit. En häftig studio med en gammal 
tramporgel och bredvid den en egenhän-
digt tillverkad modern kyrkorgel kopp-
lad till dator och förstärkare. Här skriver 
Stefan också egen musik och gör inspel-
ningar. 

Och nu till Eskilstuna
Hur kommer det sig då att det blev Eskil-
stuna? Jo, Stefans mamma bor i Kolbäck, 
där Stefan växte upp, och det känns fint 
att komma närmare henne. Stefans syskon 
bor lite längre bort. I Frankrike och Aus-
tralien.

Och Viveka kommer från Katrineholm, 
så hon har rötter i det sörmländska land-
skapet. 

Viveka är socionom. Hon har bland annat 
arbetat med människor som haft problem 
med missbruk. Numera jobbar hon ideellt 
med svenskundervisning för människor 
på flykt. Ett meningsfullt arbete som hon 
trivs bra med. 

Och andra intressen: Jo, körsång, säger 
Viveka. Jag läser en hel del också och är 
med i en bokcirkel. Ett annat intresse är 
fåglar. Jag är med i en grupp av kvinnor 
som träffas ibland för att fågelskåda. 

Det tycker vi låter både trevligt och in-
tressant.

Hur känns det då för paret Silversten att 
lämna Sundsvall med omnejd? Det är så 
klart lite delat. Att lämna människor och 
sammanhang. Men också spännande! 
Spännande att lära känna nya människor. 
Spännande att möta en ny församling. Se 
vad man kan göra. Känna in.

Välkomna, Stefan och Viveka! Vi hop-
pas att ni kommer att trivas! 

Korrespondenterna: Boël och Bertil Olsson
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September

1 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Allsång till dragspel & gitarr” med 
Kajsa & Peo Holmberg.

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

2 Fr 18.00 Tacokväll.   

3 Lö 9.30  Församlingsutflykt till 
Mariefred.

4 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst med Nattvard (15:e 
s. e. Tref.) ”Ett är nödvändigt”. 
Mat t .  11:28-30.  Pred.  Josef 
Nsumbu. Musik av Psalmorkestern. 
Corazon. Välkomnande av ny 
församlingsmusiker. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 3. 

6 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon

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

 18.00 Scout

8 To 14.00 RPG. Sommarkonferens 
på Hjälmaregården – Anmälan, 
Buss.

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

11 Sö 11.00 Gudstjänst (16:e s. e. 
Tref.) ”Döden och livet”. Luk. 7:11–
17. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika 
och ”Ny i stan” (välkomnande 
och information om kyrkan och 

staden för nyanlända till Eskilstuna). 
Veckogr. 4.

13 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning
 18.00 Vardagsmässa
 19.00 Corazon

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

 18.00 Scout

15 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
”Flyga för livet – Bangladesh” med 
Flight Mission.

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (17:e s. e. Tref.) 
”Rik inför Gud”. Luk. 12:13-21. 
Pred. Lasse Polbäck. Org. Timothy 
Stayton. Sång av Bröderna Nsumbu 
m.fl. Kyrkfika. Veckogr. 5.

20 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout

22 To kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

25 Sö 11.00 Gudstjänst (18:e s. e. Tref.) 
”Att lyssna i tro”. Mark. 10:17-27. 
Pred. Pastor Seppo Sillankorva. 

Kalender
Med reservation för ev. ändringar.  
Kalendern kan uppdateras på försam-
lingens hemsida: www.eskilskyrkan.se
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Org. Börje Sennerö. Söndagsskola.  
Kyrkfika. Veckogr. 6. 

27 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

29 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Brott mot äldre” med Lena 
Åkerlund. Brottsförebyggande 
rådet.

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

Oktober

2 Sö 11.00 Gudstjänst med Natt-
vard (Den helige Mikaels dag) 
”Änglarna”. Matt. 18:7-10. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Rachel Sidestam. 
Bön för Världens barn. Kyrkfika. 
Församlingsmöte. Veckogr. 7.

4 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout

6 To kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

7 Fr 18.00 Tacokväll.

8 Lö 9.30 Regionfest för Equmenia-
kyrkan region Svealand i Karl-
skoga.

En vanlig vecka i  
S:t Eskilskyrkan
Må kl. 18.00 Barnkör (Obs! 

Dag och tid kan ändras.)

Ti kl. 09.30 Morgonbön och fika
 kl. 17.00 Svenskundervisning 

och läxhjälp
 kl. 18.00 Vardagsmässa 

- en gång per månad.
 kl. 19.00 Körövning, Corazon 

On kl. 17.00 Öppen kyrka 
för bön och stillhet

 kl. 18.00 Scout

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

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska

Fr kl. 18.00 Taco-kväll, första 
fredagen i månaden

 
Sö kl. 11.00 Gudstjänst
 Söndagsskola - jämna veckor
 kl 18.00 Ungdomsgospel 

9 Sö 11.00 Gudstjänst med SEU 
(Tacksägelsedagen) ”Lovsång”. 
Matt. 15:29-31. Söndagsskola. 
Org. Stefan Silversten. Insamling 
till  Equmenia-riks. Kyrkfika. 
Höstmarknad. Dragning i konst-
lotteriet. Veckogr. 1.

11 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon.
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12 On 17.00 Öppen kyrka för bön, 
stillhet och ljuständning.

 18.00 Scout

13 To 14.00 RPG i Johanneberg – 
Stormöte. ”Mitt okända TV-liv. 
Minnen från många år”. Per-Arne 
Axelsson.

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.
 18.00 Besök av Tomas Sjödin, 

författare och pastor. Inträde. (se 
sidan 10)

16 Sö 11.00 Gudstjänst (21:e s. e.Tref.) 
”Samhällsansvar”. Luk. 19:1-10. 
Samtalspredikan: Aarno Lindroos 
och Josef Nsumbu. Org. Timothy 
Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 2. 

18 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning
 18.00 Vardagsmässa
 19.00 Corazon

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

 18.00 Scout.

20 To kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

21 Fr 18.00 Kulturljus i Eskilstuna 
(start). S:t Eskilskyrkan är öppen för 
besök och andakt.

22   Lö 16.00 Församlingsafton.
 18.00 Helgmålsbön

23 Sö 11.00 Gudstjänst (22:e s. e. 
Tref.) ”Frälsningen”. Mark. 4:26-
29. Pred. Timothy Stayton. Musik: 
Psalmorkestern. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

 

 18.00 Kulturljus i Eskilstuna 
(avslutning).

25 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

27 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
Pär Söderbäck sjunger & berättar 
om ”Dan Andersson – det var om 
aftonen”.

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

30 Sö 18.00 Gudstjänst (23:e s. e. 
Tref.) ”Förlåtelse utan gräns”. Matt. 
18:21-35. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 4.

November

1 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon

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

3 To kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

5 Lö  11 .00  Guds t jäns t  med 
ljuständning (Alla helgons dag) 
”Helgonen”. Matt. 5:13-16. Pred. 
Josef Nsumbu. Stefan Silversten. 
Söndagsskola är med. Veckogr. 5.

6 Sö 18.00 Musik till tröst. 
 Veckogr. 5.
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8 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon

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

 18.00 Scout

10 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
”Tankar om åldrandet” med Karl-
Erik Magnusson.

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

11 Fr 18.00 Tacokväll.

13 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(S. f. Domsöndagen) ”Vaksamhet 
och väntan”.  Luk. 12:35-40. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Maria 
F. Eriksson. Sånggruppen ”Bisi 
Kongo” från Södertälje. Kyrkfika. 
Veckogr. 6.

 15.00 ”Duke Ellingtons Sacred 
Concert” med kyrkokör från Arboga 
och storbandet ”Bengt Bailey and 
No Coments” från Eskilstuna.

14 Må 18.00 Andakt  i  Globala 
veckan.

15 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning 
 18.00 Vardagsmässa i Globala 

veckan
 19.00 Corazon

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

 18.00 Andakt i Globala veckan.
 18.00 Scout.

17 To kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

20 Sö 11.00 Gudstjänst (Domsön-
dagen) ”Kristi återkomst” Joh. 
5:22–30. Pred. Anna Eriksson. 
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7. 

 18.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Klosters kyrka. Globala veckans 
avslutning.

22 Ti  9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon

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

 18.00 Scout.

24 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Reseberättelse på cykel”. Föredrag 
med ljusbilder av Hans Murman. 

 kl. 17.00 Bibel på lätt svenska.

26 Lö 11 – 14 Julstuga (se nedan).

27 Sö 11.00 Gudstjänst (1 advent) ”Ett 
nådens år” Luk. 4:16–23. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Corazon och instrumentalister. 
Kyrkfika. Veckogr. 1.

Höstmarknad - Tacksägelse-
dagen 9 oktober kl 11.00 
Alla skördegåvor tas tacksamt emot för 
försäljning. Även sylt, saft etc. och bröd. 
Dragning på årets konstlotteri.

Julstugan Lördag 26  
november kl.11.00–14.00
Försäljning av hembakat bröd och godis, 
böcker, granar, granriskransar och blom-
mor. Lotterier och fina vinster. Servering 
av kaffe, bakverk och smörgåsar. 
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Som ett inslag i församlingens 150-
årsfirande gästar författaren Tomas 
Sjödin S:t Eskilskyrkan på en förfat-
tarafton, torsdagen den 13 oktober. 

Tomas Sjödin föddes i Kramfors och väx-
te upp inom pingströrelsen, där han senare 
verkade som pastor och förkunnare. Från 
mitten av 1990-talet har han dock varit 
verksam huvudsakligen som skribent och 
författare.

Tomas Sjödins skrivande, såväl böcker 
som krönikor i diverse tidningar och tid-
skrifter, är ofta självbiografiskt och har en 
tonvikt på vardagen. Som en röd tråd ge-
nom de självbiografiska böckerna finns li-
vet med och förlusten av de båda sönerna 
med fortskridande hjärnsjukdomar. 

Sjödin återvänder inte sällan till förfat-
taren Birger Norman i sina böcker, inte 
minst i romandebuten Tusen olevda liv 
finns inom mig. 2013 utkom Det händer 
när du vilar, en bok om vilan, som blivit 
en bästsäljare.

Som författare, pastor, föreläsare och 
krönikör har han kommit att bli ett popu-
lärt och uppskattat namn. Ett tydligt ex-
empel på detta är att han har varit såväl 
Sommarpratare som Vinterpratare i Sveri-
ges Radios P1 vid ett flertal tillfällen.

I Tomas böcker, föredrag och krönikor är 
kärlek, tid och tro återkommande ämnen. I 
hans senaste bok, Det är mycket man inte 
måste, syns till exempel tillvarons alla 
onödiga krav, men också kärleken som kan 
förvandla måsten till längtan. Där finns 
också tron som letar sig in i livets alla vrår 
och hör ihop med allt det där andra.

Lagom till författaraftonen utkommer 
hans nästa bok Den som hittar sin plats 
tar ingen annans.

Bengt Strandberg

Författarafton med Tomas Sjödin

Foto: Maria Lindeskär
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Regionfest
Lördagen den 8 oktober möts församling-
ar och föreningar i Region Svealand till  
REGIONFEST på Karlskoga folkhögskola. 
På regionfesten blir det bland annat guds-
tjänst, samtal, mat, samling för det regiona-
la förtroenderådet och Equmenia Svealands 
regionstämma. 

Retreat
Region Svealand inbjuder till Retreat på Sol-
lidens kursgård, norr om Örebro, den 5-6 no-
vember, med stilla dagar för att tillsammans 
få lyssna in Guds tilltal. Med meditation, bön, 
tystnad och reflektion får deltagarna komma 
till stillhet mitt i livet. I höstens retreat kom-
mer vi att meditera och reflektera över den 
tröst Gud ger oss under livet.
 

Den 22 juni bildades Eskilstuna Stadsmis-
sion. Redan finns åtta anställda och arbetet 
med att utveckla verksamheten till fler be-
hövande är i full gång. 

Kommunens stöd till verksamheten är 
stort och på mötet deltog Jimmy Jansson, 
kommunstyrelsens ordförande, Pär Eriks-
son, kommundirektör och Göran Gredfors, 
ordförande i Socialnämnden. Kyrkoherde 
Johan Hedlund inledde med en andakt 
och tankar kring ”Den som är utan synd 
kan kasta första stenen” och hur vi ser på 
andra.

Alla handlingar som rör Stadsmissionen 
finns i en pärm i församlingssalen.

Det känns väldigt bra att S:t Eskilskyrkan 
finns med i Stadsmissionen från starten.

Text och foto: Catharina Dahlén

Adressändringar:
Ing-Marie Janzon, Ruddammsgatan 2 B, 
633 40 Eskilstuna  
Anna Johansson, Vadmansgatan 6 A, 632 
30 Eskilstuna
Fredrik Johansson, Vasavägen 17 B, 633 
56 Eskilstuna

Stadsmissionen

Ur församlingsboken

Ljusfestivalen Nattljus

För två år sedan ägde ljusfestivalen Natt-
ljus rum i Eskilstuna. Den 21-23 oktober 
är det dags igen, kl. 18-24 varje kväll.

I årets Nattljus knyts Järntorget i Nyfors 
ihop med Fristadstorget med olika aktivi-
teter och ljusinstallationer.

En grupp av internationella studenter 
från institutionen för Ljusdesign, Kung-
liga Tekniska Högskolan, kommer att 
skapa olika ljusinstallationer på torget, i 
viadukten och även på S:t Eskilskyrkan.

Elever från S:t Eskils skola kommer att 
uppföra en ljusshow på Båtsmansbacken.

Bergrummet under Båtsmansbacken 
öppnas för allmänheten. 

S:t Eskilskyrkan och Båtsmansstugan 
kommer att hålla öppna under kvällarna.
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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: 070-313 06 01

Pastor och församlingsföreståndare: 
Josef Nsumbu, tel 070-313 06 01 
(träffas säkrast tisdag och onsdag)
josef@eskilskyrkan.se
Församlingsmusiker:  
Stefan Silversten, tel: 073-251 14 12,  
stefan@eskilskyrkan.se
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

Kyrkoavgift
Via kyrkoavgiften kan du ge 1 % av din års-
inkomst till S:t Eskilskyrkans församling 
och Equmeniakyrkan. Det är ett bekvämt 
sätt att ge pengar till församlingen och sam-
tidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoav-
giften gör det samtidigt enklare för försam-
lingen att planera ekonomin.

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln - natur-
ligtvis efter ditt medgivande. Medgivan-
de till kyrkoavgift ska vara insänd till 
Equmeniakyrkan senast den 31 oktober 
för att börja gälla från årsskiftet. För den 
som redan tidigare gjort sitt medgivande be-
hövs inget nytt. Har du frågor om kyrkoav-
giften? Kontakta församlingens kassör Gun 
Björk.

Scoutläger på Skräddartorp

Foto från lägerinvigningen, Eva Rönnebratt


