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Julens berättelse i Lukasevangeliet (kap. 
2) inleds med dessa ord: ”Vid den tiden ...” 
Sedan fortsätter den med orden: ”Medan 
de var där var tiden inne ...” Tiden är ett 
avgörande faktum i och för livet, men Gud 
kan styra tiden så att den skall passa allt 
det som Han vill göra för, i och genom 
oss. 

Nu är julen här. Ett år avslutas också och 
ett nytt börjar. Är tiden inne? Predikaren 
säger att allt har sin tid (Pred. 3:1ff). I sina 
tankar om tiden beskriver han hur livet ser 
ut på vår jord, här har allting sin egen tid, 
räknas och berättas i tidsperspektiv.

Kejsare Augustus som styrdes av tiden 
och som var den förste och den störste 
romerske kejsaren (31 f Kr. - 14 e Kr.), 
ersatte republiken med ett kejsarstyre och 
expanderade sitt rike till att omfatta hela 
Medelhavsvärlden, där han etablerade den 
välkända Pax Romana (den romerska fre-
den). Men Gud som har makt även över ti-
den, använde samma dekret från den hed-
niske kejsaren för att uppfylla profetian i 
Mika 5:2 ”Men från dig, Betlehem i Efra-
ta, så obetydlig bland Judas släkter, skall 
jag låta en härskare över Israel komma, 
en som leder sin härkomst från forntiden, 
från det längesedan förflutna.” 

Tiden inne för vad?
Medan Josef och Maria befann sig i Betle-
hem var tiden inne för henne att föda.

Är tiden inne? För vad? De här enkla frå-
gorna kan handla om vilka önskemål man 
drömmer om just nu: gemenskap i stället 
för splittring, fred i världen i stället för oro 
och krig som drabbar flera länder varje år, 
fest och glädje i stället för bråk och sorg, 
kärlek i stället för hat, mat i stället för 
hungersnöd och svält, rikedom och välfärd 

Tiden är inne!

i stället för fattigdom och misär, växande 
kyrkor i stället för krympande församling-
ar. Listan kan bli mycket längre.

Fredsförklaring
Nu går S:t Eskilskyrkan in i sitt 151:a år 
och dess Församlingsblad i sitt 80:e. Ti-
den är säkert inne, men för vad? Vi be-
höver tänka på vår framtid som jag själv 
vill önska välsignad. Pax Romana var en 
”fredsförklaring” som egentligen byggde 
på ”ockupation” och bara handlade om en 
fred under begränsad tid, liksom den fred 
som FN kan ge, den fred som EU kan ga-
rantera, den fred som politikerna runt om i 
världen talar om. Men under den ”Kristna 
Julen” förkunnar Herren för oss, liksom 
änglarna för herdarna över den kalla och 
mörka savannen, en ljusare tid, en bättre 
framtid, en djupare och mer bestående 
fred – en frid i sinne och själ som möjlig-
gjordes av Frälsaren (Luk.2:11). Guds frid 
genom tron på Kristus (Rom. 5:1) handlar 
om frid och fred i evighet. Låt oss hoppas 
att det också skall bli fred och kärlek på 
hela vår jord.
God Jul och Gott Nytt År 2017!

Josef Nsumbu

Foto: Steve Gräsberg
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Ljusfestivalen Nattljus ägde rum helgen 
den 21-23 oktober. Många besökte både 
S:t Eskilskyrkan och Båtsmansstugan, som 
var två av ljusfestivalens stationer och som 
var öppna mellan kl. 18.00 – 21.00 alla 
tre kvällarna. Både på fredag och lördag 
kväll var det cirka 30 personer som deltog 
i andakten i kyrkan, och ett 50-tal personer 
besökte kyrkan senare på kvällen.  På sön-
dagen var det något färre. De flesta hade 
aldrig varit i kyrkan tidigare. 

I Båtmansstugan var det drygt 100 be-
sökare på fredagen, nästan lika många på 
lördagen och drygt 50 på söndagen! 

De fyra studenter, som går ett Masterpro-
gram i Ljusdesign på Kungliga Tekniska 
Högskolan och som skapade belysningen 
i och på kyrkan, var glada och nöjda med 
att få vara i kyrkan och göra den synlig.  

Bengt Strandberg
Framsidan av församlingsbladet:
Foto: Göran Jonsson

Nattljus på och i S:t Eskilskyrkan

Foto: Per Groth Foto: Göran Jonsson
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Vad betyder julen för dig?
Vad betyder julen för dig idag? 
Har du något speciellt julminne?

Johan Torstensson 
- För mig är julen att träffa släkten och äta 
god julmat med dem, gå till kyrkan och 
självklart öppna julklappar.
- Ett speciellt julminne jag har är en jul 
när vi var hos min mormor och upptäckte 
att det var min pappa som var jultomten.

Annelie Lindholm
- Egentligen tycker jag nog mest om ad-
ventstiden med den förväntan, musik och 
stämning som är då. Men efter klimaxet 
med julförberedelser, deadlines på job-
bet och barnens avslutningskonserter, är 
det skönt när allt lugnar sig, man samlas 
och bara är. Och i allt detta det svind-

lande, fantastiska faktumet att vi gör detta 
om och om igen för att fira ett litet barns 
födelse för över 2000 år sedan.
- Det jag minns speciellt är barndomens 
julottor, särskilt de som inföll under ton-
åren. När man gick upp vid fem på mor-
gonen för att sjunga upp, sedan körsång 
på själva julottan som i ett sömnigt töcken 
och efter det barndomshemmet fullt med 
gäster från kyrkan som bjöds på kak- och 
tårtfika. Mamma gjorde alltid en speciell 
stjärnformad tårta. Ganska galet, men my-
sigt och oförglömligt.

Afutu Ramadan
- För mig är julen mycket glädje. Att få 
umgås med familjen, koppla av lite grann, 
tänka på det andliga, på Jesu födelse och 
återskapa minnen från min barndom, men 
med lite ny touch. Vi brukar baka sydsuda-
nesiska kakor. De är nästan som drömmar. 
Mjuka och fluffiga. 

Och så älskar jag att pynta. Börjar tidigt 
och låter det färgglada pyntet vara kvar till 
långt efter jul. 
- Jag har så många minnen från min barn-
dom i Sydsudan. Till jul fick vi nya kläder. 
Jag minns hur vi gick förbi skräddaren för 
att se om de var klara. Minns hur pirrigt 
det kändes. Nya kläder, nya skor, nya fri-
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syrer. 
Vi längtade efter de goda kakorna som 

mamma gömt i en kista. Hon och grann-
frun hade bakat hela natten. 

Vi träffades i kyrkan. Det var festmat, 
kompisar, släkt, sång och musik. 

Marianne Lindroos
- Väldigt mycket. Det är så mycket krims-
krams runt jul. Det som verkligen hände 
var ju att Jesus kom till oss för att hjälpa 
oss att övervinna det onda. För mig har det 
varit så viktigt att berätta för barnen om 
Jesus. Om Maria, en ung flicka, som var 
Jesusbarnets mamma, och om Gud, som 
var Jesusbarnets pappa. Jag har med mina 
dockspel fått berätta om det för många 
barn. Berättat att det finns någon som 
backar upp oss. 
- Vi bodde i Stockholm. Min pappa var 
elektriker. En julafton när han hade jour 
och måste vara på Elverket, åkte mamma 
och jag dit med julmat. Jag önskade mig 
hela tiden en hund. Mamma och pappa 
ordnade en skattjakt med lappar som så 
småningom ledde fram till ugnen. Där 
fanns ett stort paket. Jag var säker på att 
det var en hund, och reflekterade inte över 
att det borde krafsa därinne. När jag öpp-
nade paketet låg där ett par fina konståk-
ningsskridskor.  

Min allra bästa julklapp var julafton 
1957. Då föddes vårt första barn, Eva. Per-
sonalen var så gullig och gav varje barn ett 
paket. Efter bara ett par veckor gick färden 
med tåg till Haparanda, där Aarno fått en 
tjänst. Resan gick bra och vi möttes av ett 
vinterlandskap och 30 minusgrader. 

Vår familj har åkt slädfärd till julotta, 
bakat stora pepparkakshus, bakat ”präs-
tens hår” och ”kyrkporten” av saffransdeg. 
Och i mer än trettio år har jag, med mina 
dockor, fått berätta om julens budskap

Amaal Ailo
- För mig är julen både en svår tid och en 
fin tid. Svår, därför att jag tänker på mina 
döttrar och mina barnbarn som är kvar i 
Syrien, och på min man som dog när våra 
barn var mycket små. Fin, därför att jag 
tänker på Jesus. 

Jag hoppas innerligt att mina döttrar kan 
komma till Sverige.
- Jag minns mina jular i Syrien. Vi gick 
till kyrkan. Alla var glada. Vi träffade våra 
släktingar. 

Vi satt tillsammans runt bordet och åt 
god festmat. Nötkött, bönor, bulgur, ris 
och kakor. 

Efter jullunchen gick barnen runt och 
fick pengar och godis.Den som var rik gav 
pengar och kläder till den som var fattig.
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November
26 Lö 11.00 –14.00 Julstuga

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

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

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

 18.00 Scout.

December

1 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

2 Fr 18.30 Taco-kväll.

4 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(2 advent) ”Guds rike är nära”. 
Mark. 1:14-15. Pred. Polos Sasa. 
Medv. Josef Nsumbu. Org. Rachel 
Sidestam. Sång av Zion Temples 
flickor. Söndasskola Kyrkfika. 
Församlingsmöte. Veckogr. 2.

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

7 On 14.00 Julblommefest för våra 
äldre (80+).

 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet 
och ljuständning.

 18.00 Scout.

8 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
Torfinn Kurseth sjunger & spelar.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

10 Lö 12.00 – 19.00 Missionsdag i S:t 
Eskilskyrkan. (Se notis på sidan 9)

11 Sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar  
(3 advent) ”Bana väg för Herren”. Luk. 
3:1–15. Medverkar: Församlingens 
ungdomar, Josef Nsumbu m.fl. 
Psalmorkestern. Insamling till SEU. 
SEU:s terminsavslutning. Kyrkfika. 
Veckogr. 3.

13 Ti 9.30 Morgonbön och fika. 
Terminsavslutning.

 1 7 . 0 0  S v e n s k u n d e r v i s n i n g . 
Terminsavslutning.

 18.00 Vardagsmässa.
 19.00 Corazon.

14 On 19.00 ”Anna-Lottas jul”. 
Julkonsert med Anna-Lotta Larsson 
& Andreas Landegren. Dir. Staffi 
Lontos & Peder Larsson. Näshulta 
Manskör & Eskilstuna Allmänna 
Sångförening. Inträde!

15 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
Lucia.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (4 advent) 
”Herrens moder”. Luk. 1:39-45. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy 
Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 4.

Kalender
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22 To 19.00 ”Vi sjunger in julen” 
Julkonsert och avslutning på 150-
årsjubileet. Församlingens körer och 
musiker.

24 Lö 11.00 Julafton. Samling vid 
krubban med medverkan av barnen. 
Josef Nsumbu. Stefan Silversten. 
Insamling till mission i andra länder. 
Veckogr. 5.

 23 .00  Julnattsgudstjänst  i 
Elimkyrkan.

25 Sö 15.00 Juldagen. Betlehemsträff. 
Gemensamt julfirande och återträff 
under samtal, fika med enkelt 
program. Veckogr. 5.

31 Lö 17.30 Nyårsbön. Josef Nsumbu. 
Org. Timothy Stayton. Veckogr. 6.

 18.30 Nyårsfest. (Se sidan 12)

Januari

1 Sö 11.00 Förnyelsegudstjänst med 
Nattvard (Nyårsdagen) ”I Jesu 
namn”. Joh. 2:23-25. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Timothy Stayton. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

6 Fr 16.00 Trettondedag jul.  
”En stjärna lyser så klar” ett 
musikprogram med Gry Kaijankoski, 
Albin och Wilma Graaf, Gustav och 
Gillis Nsumbu m.fl. Veckogr. 7

8 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. efter 
Trettondedagen) ”I Jesu namn”. 
Joh. 2:23-25. Pred. Timothy Stayton. 
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

10 Ti 9.30 Morgonbön och fika
 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.

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

12 To 17.00 Bibel på lätt svenska. 
Terminsstart.

15 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Klosters kyrka (2: a s. efter 
Trettondedagen). Vi firar vårt 
samarbetsavtal. Corazon

16   Må 18.00 Andakt i Böneveckan.

17 Ti 9.30 Morgonbön och fika
 17.00 Svenskundervisning.
 18.00 Vardagsmässa i Böneveckan.
 19.00 Corazon.

18 On 18.00 Andakt i Böneveckan.
 18.00 Scout. Terminsstart.

19 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
Christer Nilsson berättar om 
Kiruna.

 18.00 Andakt i Böneveckan.

20 Fr 18.00 Andakt i Böneveckan.

21 Lö 18.00 Andakt i Böneveckan.

22 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e s. efter 
Trettonde dagen) ”Jesus skapar tro”. 
Joh. 4:46-54. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Psalmorkestern. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 2.

 18.00 Avslutningsgudstjänst för 
Ekumeniska Böneveckan i S:t 
Eskilskyrkan.
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24 Ti 9.30 Morgonbön och fika
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

26 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

29 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e s. 
efter Trettonde dagen) ”Jesus 
är vårt hopp” Matt. 14:22-33. 
Pred. Rolf Svanerö. Org. Timothy 
S t a y t o n .  E q u m e n i a k y r k a n s 
Missionsinsamlingsperiod avslutas. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

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

Februari

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

 18.00 Scout.

2 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.
 17.00 Bibel på lätt svenska.

3 Fr 18.00 SEU:s Årsmöte. 
 18.30 Taco-kväll.

4 Lö 16.00 Församlingens Årsmöte.

5 Sö 11.00 Årshögtidsgudstjänst med 
Nattvard (Kyndelsmässodagen) 
”Uppenbarelsens ljus”. Matt. 
13:31-33. Pred. Sofia Camnerin. 
Medv. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Söndagsskola. 

Kyrkfika. Veckogr. 4.

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

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

 18.00 Scout.

9 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

12 Sö 11.00 Gudstjänst (Septuagesima) 
”Nåd och tjänst”. Matt. 19:27-30. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Mats 
Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 5.

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

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

 18.00 Scout.

16 To 14.00 RPG i Elimkyrkan.
 17.00 Bibel på lätt svenska.

19 Sö 11.00 Gudstjänst (Sexagesima 
eller Reformationsdagen) ”Det 
levande ordet”. Joh. 6:60–69. 
”Panelpredikan om Reformationens 

Sofia Camnerin är 
pastor, teologie dok-
tor och sedan 2012 bi-
trädande kyrkoledare 
i Equmeniakyrkan.
Hon ingår i Kyrkor-
nas världsråds cen-

tralkommitté och är också ledamot i sty-
relsen för Svenska Bibelsällskapet.



9

500 år”. Org. Timothy Stayton. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

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

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

 18.00 Scout.

23 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

26 Sö 11.00 Gudstjänst (Fastlags-
söndagen) ”Kärlekens väg”. Mark. 
10:32-45. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 7.

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

Mars

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

 18.00 Scout.

2 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan.  
J. Söderbeck sjunger och berättar.

 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

3 Fr 18.30 Tacokväll.

5 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(1: a s. i Fastan) ”Prövningens 
stund”. Mark. 1:12-13. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Rachel Sidestam. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 1

Inspirationsdag

Inspirationsdag om akvarellmålning med 
Stina Dalmalm lördagen den 4 februari kl. 
10-15 i S:t Eskilskyrkan. Kom och prova 
på och bli inspirerad att måla blommor! 

Kostnad: 1000 kr/ person (Varav 500 kr 
går till Julstugan) Material för 500 kr/per-
son (papper, nya färger) samt kaffe med 
kaka ingår. Om du vill äta något mer så 
ta med det! 

Anmälan till Anna Axberg tel. 070-633 
84 65  alt. anna.axberg@eskilstuna.se, se-
nast den 11 januari. Max 10 deltagare!

Akvarell: Stina Dalmalm

Vad är mission? Hur har det gått hittills 
och hur ser det ut imorgon? Välkommen 
till ”En dag för mission” i S:t Eskilskyr-
kan lördagen den 10 december. 
Kl. 12.00 ”Missionslunch”. 
Kl. 13.00 Föreläsningar, samtal bland an-
nat om vänförsamling. Fika.  
Kl. 18.00 Missionsgudstjänst. 
Alla är välkomna, men för bättre service, 
anmälan senast tisdag 6/12 till exp@es-
kilskyrkan.se eller 070-313 06 01.

En dag för mission
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Det är dags för Tacokväll. Vi gör 
sällskap med Marianne och Aarno 
Lindroos och åker iväg till S:t Eskils-
kyrkan. 

Det luktar underbart när vi öppnar dörren. 
En härlig buffé av tacochips, köttfärs, gua-
camole, tomat, majs och så vidare, är upp-
dukad där. Vi tar för oss och slår oss ner 
vid ett bord. Det är en trevlig stämning. 
Varierande åldrar. Efter den goda maten 
blir det lek. ”Fyra i soffan”, en klassiker 
som fått ny renässans. Det är både kon-
centration och uppsluppenhet. Ännu mer 
fart blir det när det är dags för nästa lek, 
”Mörkerkurragömma”. Martin får några 
sekunder på sig att hitta ett gömställe i den 
nedsläckta kyrkan. Den som hittar honom 
gömmer sig tyst där och till slut blir det 
en stor hög av tysta(?) personer. Efter ett 
par omgångar är det dags för fika. Glass 
och härlig kladdkaka. Så läser Jonas Rön-
nebratt en tänkvärd text ur en andaktsbok, 
reflekterar lite kring texten och ber en af-
tonbön. 

Vi rundar av och gör oss redo att åka 
hem, medan de yngre inte fått nog av lek 
utan fortsätter ännu ett tag.

Så började det
Micke Sporrong och Jonas Rönnebratt be-
rättar: Det var för ett och ett halvt år sen 
som idén om Tacokvällar kom till. Det be-
hövdes en mötesplats för unga. Vi bestäm-
de oss för att göra något första fredagen i 

varje månad. Första gången var vi bara tio 
personer men nu har antalet stadigt ökat. 

Ja, ikväll är det rekord: 23 personer, 
varav 12 ungdomar. Ryktet om Tacokväl-
larna sprids till kompisar.

Vi vill att det här ska vara en kväll för 
alla åldrar.

Och det syns ikväll. De yngsta går på mel-
lanstadiet och de äldsta är i 80-årsåldern. 
Men alla har ju faktiskt varit ungdomar…

Varannan månad har Micke med dotter, 
Emma Skaghammar Jakobsén, ansvar för 
kvällen och varannan månad Jonas och 
Eva Rönnebratt. 

Kom med
För att vara med på en kväll är det bara 
att anmäla sig tre dagar före till Micke 
Sporrong(mickesporrong@hotmail.com)  

Kostnaden för kvällen är 25 kronor. Och 
tiden: 18.30 – 21.00. 

Så välkommen!
Text: Boël Olsson, Foto: Bertil Olsson

Tacokväll

Micke Sporrong förbereder maten. ”Fyra i soffan”
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Tänd ett ljus!
Från och med första söndagen i advent 
(27/11) till och med den sista januari (31/1)
pågår Equmeniakyrkans insamling till det 
internationella arbetet. Temat är ”Tänd ett 
ljus!” 

Välkommen med din gåva i kontanter till 
insamlingen i S:t Eskilskyrkan. Du kan även 
swisha till nummer 123 091 5413, eller du 
kan överföra pengar till Pg 33 62 29-0 eller 
Bg 387–1951, skriv ”Mission”. 
 

Den vanligaste frågan jag fått sedan jag 
började jobba som församlingsmusiker i S:t 
Eskilskyrkan är: ”Hur går det?” Jag brukar 
svara ”Jo tack, det går bra!”, vilket visser-
ligen är sant, men inte särskilt informativt. 
Jag känner mig oerhört väl välkomnad i 
församlingen. Jag har också kunnat kon-
statera att S:t Eskilskyrkans församling, i 
likhet med Elimkyrkan i Sundsvall där jag 
jobbat förut, är en varm och välkomnande 
gemenskap där man bryr sig om varandra. 
Det är något vi måste vara rädda om, i en 
omvärld som verkar hårdna och kallna allt 
mer för varje dag.

Sedan är det ju så att i princip hela första 
året när man arbetar i församling är en lä-
rotid. Man går omkring och känner sig ib-
land oerhört dum när man måste fråga om 
de enklaste saker, man blandar ihop mäns-
kor och namn, och försöker sätta sig in i 
tusen och en små rutiner som är självklara 
och fungerar automatiskt för dem som är 
”inne i systemet”. Men emellanåt kan det 
också vara en fördel att inte känna till hur 
allt ”ska vara”, det innebär att man kan se 
på saker med fräscha ögon, och kanske se 
något som skulle kunna göras bättre och 
enklare. 

Allt gott!   Stefan Silversten

Nya medlemmar:
Viveka Silversten, Timmermansvägen 18, 
632 23 Eskilstuna. Tel. 070-171 16 41.
Stefan Silversten, Timmermansvägen 18, 
632 23 Eskilstuna. Tel. 073-251 14 12
Pantea Hassanpour, C/o G. Lejdeby 
Båtsmansgatan 5, 632 27 Eskilstuna Tel. 
0722-89 52 89.

Församlingsmusikern 
har ordet

Lördagen den 4 februari klockan 16.00 
håller S:t Eskilskyrkans församling års-
möte i kyrkan. Välkommen!

Valberedningen
Valberedningen har börjat arbetet med att 
tillfråga och föreslå personer till alla upp-
gifter. Meddela valberedningen om du vill 
gå in i något uppdrag eller avsäga dig ett 
du har. Sammankallande i valberedningen 
är Roger Thörn (070-570 16 51).

Församlingsboken

S:t Eskilskyrkan ungdom
Årsmöte
Fredagen den 3 februari har vi i S:t 
Eskilskyrkans ungdom årsmöte klockan 
18.00 i kyrkan. Samtidigt är det tacokväll.
Välkommen att deltaga då.

Scoutledare sökes
Det behövs fler ledare till scoutverksamhe-
ten. Du som är intresserad kan ta kontakt 
med Roland Keller (070-063 30 75) eller 
med Micke Sporrong (073-833 36 70).

Årsmöte
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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

Fira in det nya året i  
S:t Eskilskyrkan
Välkommen att fira 2016:s avslutning och 
2017:s början i S:t Eskilskyrkan. 

Den 31/12 kl. 17.00 samlas vi först i 
kyrksalen för en nyårsbön. Vi tackar Her-
ren för det som har varit och vi ber för det 
nya året. 

Kl. 18.30 börjar nyårsfesten i försam-
lingssalen. Vi äter tillsammans och det blir 
ett enkelt program med bl.a. minnesberät-
telser, sång och lek för alla åldrar under 
kvällen till ca 23.30. 

Ring eller mejla till John Rönnebratt 
(070-513 48 48, john.ronnebratt@gmail.
com) eller till expeditionen (016-13 03 
09, exp@eskilskyrkan.se ) om du vill vara 
med på festen.

På söndag, nyårsdagen kl. 11.00 firar vi 
en förnyelsegudstjänst. Det blir Nattvard 
med möjlighet till dopförnyelse och/eller 
dopbekräftelse. Ring till pastorn (070-313 
06 01) om du vill veta mer.

Akvarell: Stina Dalmalm


