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”Himmel och jord skall förgå, men mina 
ord skall inte förgå” (Mark. 13:31). Det 
här ordet är värt att tänka på, särskilt under 
det här året, 2017, då den protestantiska 
kyrkan firar 500-årsjubileum av reforma-
tionen. Martin Luthers kamp byggde på 
respekt för Guds ord. Medan allting för-
ändras och förlorar sin betydelse står Guds 
ord fast och levande. 

I sitt brev till romarna skrev Paulus 
ett starkt vittnesbörd om Guds ord: ”Jag 
skäms inte för evangeliet. Det är en Guds 
kraft som räddar var och en som tror” 
(Rom. 1:16). Men i vår ”postmoderna” tid 
är det många som förföljs på grund av sin 
tro och måste gömma sig eller fly från sina 
hemtrakter. Ibland känns det omodernt att 
tala om Gud eller att läsa Bibeln. Många är 
de som inte bryr sig om Bibelläsning och 
i Bibeln bara ser en samling av berättelser 
och sagor. Men Bibeln är genom alla tider 
den mest lästa boken i hela världen. Den är 
lika levande idag som igår. 

Guds ord är mer än en bok
Guds ord är mer än en bok. Det fanns re-
dan i begynnelsen, säger Johannes. Det 
fanns hos Gud och det var Gud själv. All-
ting skapades genom det. Det var liv som 
också var människornas ljus, ett ljus som 
lyser i mörkret och som mörkret inte kan 
övervinna. Det ordet blev människa, fort-
sätter Johannes. Det var Jesus själv (Joh. 
1:1–18). Här ser man den stora hemlighet 
som finns i ordet, i Guds ord. 

Martin Luthers kamp fick en ny aktuali-
tet i 1800-talets Sverige med en väckelse 
som hade sin grund i Bibelläsning. De som 
samlades för att studera ordet kallades ”lä-
sare”.  Men idag ställs det många frågor 
om kyrkans framtid, inte minst nu när man 

I Guds ord

upplever att kyrkan växer på en del stäl-
len och får minskad betydelse på andra. 
En belgisk författare har t.o.m. ställt sig 
frågan hur Gud kommer att klara sig utan 
kyrkan vars framtid verkar mörk. Men 
vi vet att Gud inte är beroende av någon 
kyrka. Gud är alltid Gud även utan kyrka. 
Kyrkan är inte till för Gud utan för världen 
(Matt.5:14). Den kyrka som har sin grund 
i Guds ord, lever med och förkunnar Guds 
ord är den som kan bestå. 

Vad innebär Guds ord?
När det gäller stora frågor som berör hela 
samhället kan man undra vad Guds ord 
kommer att innebära för kyrkans framtid 
i allmänhet, och särskilt för S:t Eskilskyr-
kan, vår egen församling. Vad blir det av 
vår verksamhet? Vi får vara tacksamma att 
det i vår församling finns män och kvinnor, 
gamla och unga, svenskar och utlänningar, 
som umgås så bra med varandra, förstår 
varandra och lever med ett och samma 
ord, Guds ord. Med detta som grund, ska-
par vi en bättre gemenskap med varandra. 
För 500 år sedan anade Luther säkert inte 
vad hans kamp skulle få för betydelse. Jo, 
himmel och jord kan förgå, men det gör 
aldrig Guds ord!

Josef Nsumbu

Foto: Steve Gräsberg
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- Det här var det längsta årsmöte jag varit 
med om, avslutade pastor Josef  Nsumbu 
när mötet började lida mot sitt slut.

Vad var det då som dryftades under de 
mer än fyra timmar årsmötet varade?

Inledningsvis gjordes en tillbakablick på 
året som gått.

Jubileumsåret i koncentrat 
Hela 2016 har varit fyllt av aktiviteter för 
att fira församlingens 150 år. Det officiella 
firandet inleddes redan i slutet av februari 
men den stora jubileumshelgen var i bör-
jan av mars. 

Under påskhelgen fick vi besök från den 
kongolesiska församlingen i Paris. Det 
blev en intensiv helg med mycket sång, 
musik och glädje. Våra båda församlingar 
har nu slutit avtal om att vara vänförsam-
lingar.

2016 startade det vi hoppas ska bli en 
tradition, nämligen valborgsmässofirande 
på Båtsmansbacken. Med tal av kommun-
direktör Pär Eriksson, brasa, sång av Co-
razon och ytterligare ett antal körsångare 
som ville sjunga vårsånger blev det ett fint 
firande som lockade ca 200 personer.

Ljusfestivalen Nattljus
I slutet av oktober arrangerade Eskil-
stuna kommun en ljusfestival med fokus 
på Järntorget. S:t Eskilskyrkan ljussattes 
både ut- och invändigt och var öppen varje 
kväll mellan 18-21. Båtmansstugan hölls 
också öppen med sprakande brasa i öppna 
spisen, många tända ljus och servering. 

Församlingens inriktning och 
verksamhetsplan
Under årsmötet fattades beslut att anta för-
slaget till inriktning och verksamhetsplan 

som arbetats fram av styrelsen. 
Där står bland annat att ”vi vill vara en 

församling som är öppen med välkomnan-
de atmosfär och som genom varm andlig-
het skapar gudsmöten som berör, inbjuder 
till omvändelse, överlåtelse och förbön.”

Köksrenovering
Sedan 2015 har behovet av renovering av 
köket diskuterats. Ett inriktningsbeslut om 
renovering fattades under hösten 2016.

Årsmötet beslutade efter långa och in-
gående diskussioner att påbörja fas ett av 
renoveringen som innefattar serverings-
delen. Fastighetsrådet kommer att göra en 
stor del av arbetet själva.

Ekonomi, budget och val
Det diskuterades hur den ekonomiska re-
dogörelsen bör ske, både vad gäller årets 
resultat och förslaget till budget. 

Olika synpunkter framfördes hur detal-
jerad presentationen bör vara och hur man 
bäst ska göra den begriplig för alla.

Efter att några oklarheter i det utdelade 
materialet kring den ekonomiska redovis-
ningen retts ut beslutades om ansvarsfri-
het för styrelsen. 

Som vanligt förrättades också ett stort 
antal val till olika uppdrag i församlingen. 
Till församlingens ordförande 2017 val-
des Catharina Dahlén. Nyval till styrelsen 
var John Rönnebratt och Adhanom Mo-
sazghi.

Till sist…..
Vi kan med tacksamhet och glädje blicka 
tillbaka på Jubileumsåret 2016. Det blev 
ett år fyllt av såväl traditionella aktiviteter 
som några helt nya initiativ.

Barbro Murman

Ett årsmöte som drog ut på tiden…….
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En onsdagskväll i S:t Eskilskyrkan
Klockan är 18.00 och det är fullt av 
barn och ungdomar i och utanför S:t 
Eskilskyrkan. 30 stycken! 

Sju glada ledare tar emot. De yngsta, Spå-
rarscouterna, ska ha ”Knopkväll” och de 
äldre, Upptäckar- och Äventyrarscouter-
na, laddar för ”Mörkerspårning”. 

Det lyser ficklampor i kvällen. Jonas 
Rönnebratt skickar iväg små grupper för 
att leta reflexpinnar som hänger och ding-
lar runt kyrkan och på berget. Det är en hel 

massa pinnar och fem av dem är försedda 
med en bokstav. Det gäller att hitta dem, 
blanda och komma på ett lösenord. ”G, T, 
U, A, S”. Aha, det blir ”stuga”!  Båtsmans-
stugan! 

När scouterna kliver in i stugan på ber-
get möts de av sina ledare som tänt både 
brasa och fotogenlyktor. Någon frågar vad 
stugan använts till förr och de blir mäkta 
förvånade att en så stor familj bott i denna 
pyttelilla stuga.

Hur går det då för Spårarscouterna med 
deras knopar? Jo, det går riktigt bra. För 
den som nyss börjat i scouterna, är det här 
nytt, men de som varit med längre kan 
namnet på en hel massa knopar. Henrik 
Strand visar pedagogiskt en knop i taget. 
Alla har varsitt knoprep. Koncentrationen 
är stor. Scouterna får hjälp både av sina le-
dare och varann. ”Ja, det blev bra! Prova 
nu att göra en bakom ryggen!” 

När alla fått till både Råbandsknop och 
Pålstek, Skotstek och Dubbelt halvslag, 
lärt sig termerna för repets delar osv. är det 
dags för den stora utmaningen: Att göra så 
många åttor som möjligt på en kola-rem. 
Alla scouter rusar iväg och tvättar händer-
na och sen tar åttorna form. När remmen 

Moa Mörén, upptäckarscout: Vi får baka 
semlor och lära oss om Bibeln. Det är 
roligt att träffa vänner och att leka lekar
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är full av åttor är det bara att hiva in den i 
munnen. Jättegott!

Så är det dags för avslutning. Henrik be-
rättar om Josef i Egypten. Efter det,
scoutbönen: 
Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag. 

Boël Olsson

På Båtsmansbacken, snett emot S:t Eskils-
kyrkan, ligger ett litet torp – Båtsmansstu-
gan. 

En gång i tiden var hela Sverige inde-
lat i ”rotar”. Ett antal bondgårdar bildade 
tillsammans en rote och ansvarade för 
en indelt soldat. Totalt fanns som mest  
35 000–40 000 soldattorp.

Roten betalade årlig lön, kläder och stod 
för ett soldattorp med tillhörande odlings-
bar mark. Ibland ingick vissa förmåner, 
som utsäde eller annat. Soldaten och hans 
familj bodde i torpet och försörjde sig på 
det. Under en period varje år skulle solda-
ten inställa sig på sitt förband för övning, 
och blev det krig blev det förstås mer än 
så. En soldat i flottan kallades båtsman och 
följaktligen var hans soldattorp då ett båts-
manstorp. 

Indelningsverket varade från 1600-talet 
till år 1901, då det ersattes med allmän 
värnplikt. Soldattorpen kom då att bli bo-
städer för ”vanliga” torpare. 

Båtsmansstugans sista hyresgäst var en 
man som kallades för Kvast-Linus och som 

Båtsmansstugan

med en familj på sju personer bodde där 
på 1940-talet. Det växer ett stort päronträd 
utanför Båtmansstugan som Kvast-Linus 
lär ha varit mycket rädd om.

Numera är Båtsmansbacken parkmark 
och stugan ägs av Eskilstuna kommun, 
men scouterna i S:t Eskilskyrkan får an-
vända den för sin verksamhet. 

Bengt Strandberg 

Foto Per Groth 

Maja Ragnarsson, spårarscout: Det 
är roligt att laga mat, t ex fruktsallad, 
kolbullar och ”Hotantotan”. Jag tycker 
om att hugga ved.
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Mars
1 On 17.00 Öppen kyrka för bön, 

stillhet och ljuständning.
 18.00 Scout.

2 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
Dan Andersson ”Det var om aftonen”.  
Pär Söderbäck sjunger och berättar. 

 17.00 Bibel på lätt svenska

3 Fr 18.00 Tacokväll.

5 S ö  11 . 0 0  G u d s t j ä n s t  m e d 
Nattvard (1:a söndagen i Fastan) 
”Prövningens stund”. Mark. 1:12-13. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel 
Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 1.

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 (2:a söndagen i 
Fastan) ”Den kämpande tron”. Mark. 
14:3–9. Pred. Olle Hilariusson (diakon 
och föreståndare för den diakonala 
linjen på Bromma folkhögskola). 
Org. Psalmorkestern. Insamling 
till Pastors- och diakonutbildning. 
Kyrkfika. Veckogr. 2.

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 Ärla Pingstkyrka. 
Stormöte – Sång Dan Eclund. 
Börje Erdtman ”Kan man förlåta en 
massmördare”.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Samtal S:t Eskil (se notis på 

sidan 9).

18 Lö 9.00 Sy-LAN (se notis på sidan 
10).

19 Sö 11.00 Gudstjänst med SEU (3:e 
söndagen i Fastan) ”Kampen mot 
ondskan”. Mark. 9:14-32. Medv. 
Församlingens ungdomar. Org. 
Timothy Stayton. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

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 (Jungfru 
Marie bebådelsedag) ”Guds 
mäktiga verk”. Luk. 1:39-45. Pred. 
Timothy Stayton. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 4. 
Församlingsmöte.

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

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

 18.00 Scout.

30 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
Allsång till dragspel och gitarr. 
Kaisa & Peo Holmberg.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

April

2 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e söndagen 
i Fastan) ”Försonaren”. Joh. 3:11-
21. Pred. Josef Nsumbu. Org. Börje 
Sennerö. Sång av Maria Fahlén 
Eriksson. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 5.

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 17.00 Bibel på lätt svenska.

7 Fr 18.00 Tacokväll.

9 Sö 11.00 Gudstjänst (Palm-
söndagen) ”Vägen till korset”. Joh. 
12:1–16. Pred. Sven Andersson. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 6.

10 Må 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. 
Rachel Sidestam.

11 Ti 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. 
Stefan Silversten.

12 On 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. 
Stefan Silversten.

13 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Bengt 
Jansson. Minnen att vårda och 
värmas av.

 19.00 Getsemanestund. Nattvards-
andakt (Skärtorsdagen) ”Det nya 
förbundet”. Joh. 13:1–17. Josef 
Nsumbu. Org. Timothy Stayton. 
Veckogr. 7.

14 Fr  11.00 Gudstjänst (Långfredagen) 
”Korset” Joh. 19:17-37. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Sång 
John Rönnebratt. Veckogr. 7.

16 Sö 11.00 Uppståndelsegudstjänst 
med Nattvard (Påskdagen) 
”Kristus är uppstånden”. Joh. 20:1–
18. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

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

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

 18.00 Scout.

20 To 17.00 Bibel på lätt svenska

23 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen 
i Påsktiden) ”Påskens vittnen”. 
Joh. 20:24-31. Pred. Sverker Grohp. 
Org. Börje Sennerö. Insamling till 
Equmeniakyrkans nationella arbete. 
Kyrkfika. Veckogr. 1.
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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 S:t Eskilskyrkan. 
Eva & Bertil Disman. Våra vingade 
vänner. Fågelskådning.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

30 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen 
i Påsktiden) ”Den gode herden”. 
Joh. 10:22-30. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Rachel Sidestam. Sång av Eva 
Disman. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 2.

 20.00 Valborgsmässofirande 
på Båtsmansbacken. Vårtal av 
Margaretha Norling (känd som 
Maggan Lindman f.d. rektor på 
Stålforsskolan). Obs. Servering med 
fika och varm korv, lotteri mm från 
kl. 18.00 till 21.00. Öppen körövning 
för alla som vill sjunga vårsånger kl. 
19.00.

Maj

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

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

 18.00 Scout.

4 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

5 Fr 18.00 Tacokväll.

6 Lö 10.00 – 12.00 Trädgårdsloppis 
(se notis sidan 12).

7 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard. 
(4:e söndagen i Påsktiden) ”Vägen 
till livet”. Joh. 13:31–35. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Psalmorkestern. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

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

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

 18.00 Scout.

11 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
Jimmy Patring talar & sjunger.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

14 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e söndagen 
i Påsktiden) ”Att växa i tro”. Joh. 
17:9–17. Pred. Samuel Lindholm. 
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 4.

 15.00 S:t Lukasstiftelsen (se notis 
sidan 9).

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

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

 18.00 Scout.

18 To --. -- RPG - Vårresa.
 17.00 Bibel på lätt svenska.

20 Lö 18.00 Allsångskonsert (se notis 
sidan 9).
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21 Sö 11.00 Gudstjänst (Bönsöndagen) 
”Bönen”. Matt. 6:5–8. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Sång 
av KFUM. Kyrkfika. Veckogr. 5.

23 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon (Terminsavslut-

ning).

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

 18.00 Scout.

25 To 11.00 Friluftsgudstjänst 
(Kristi himmelsfärdsdag) på 
Båtsmansbacken. Veckogr. 6.

28 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndag före 
Pingst) ”Hjälparen kommer”. Joh. 
16:12–15. Pred. Carina Thörn. Org. 
Rachel Sidestam. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

30 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning (Termins-

avslutning).
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

Juni

1 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

4 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(Pingstdagen) ”Den heliga Anden”. 
Joh. 7:37–39. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 7.

Sankt Lukas
I samarbete med S:t Lukasstiftelsen blir 
det en föreläsning i S:t Eskilskyrkan sön-
dagen den 14 maj kl. 15.00. 
Leg. psykolog Ann-Sofi Minna talar över 
ämnet ”Existentiellt perspektiv på migra-
tion”.

Torsdagen den 16 mars kl 19.00 blir det 
en kväll med rubriken ”Samtal S:t Eskil”

Kvällens tema är ”Att resa” 
Ett ”samtal runt köksbordet” med tre 

gäster: Barbro Murman, Adhanom Mo-
sazghi  och Rachel Sidestam.

Det handlar om: att resa på egen hand, 
när resan blir enda utvägen, resan – mötet 
med andra, vad resan gör med mej… 

Sång: Stefan Silversten.
Värd för kvällen är Boël Olsson. 

Välkommen till en kväll i resans tecken!

Allsångskonsert
Lördagen den 20 maj kl. 18.00 
blir det allsångskonsert med medverkan 
av Corazon, solister och musiker.
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Konfa-Eskil

Församlingsmöte

Sy-LAN

Tycker du om att sy?
Har du några sy-projekt som inte blivit 
av?
Vill du prova på att sy och bli inspirerad 
av andra?
Svarar du ja på någon av ovanstående frå-
gor ska du anmäla dig till vårt 12-timmars 
Sy-LAN.
När: Lördag 18 mars, kl. 09:00-21:00
Var: S:t Eskilskyrkan
Pris: 200 kr (barn 0-19 år gratis)
Mat: Knytkalas, alla bidrar med något till 
dagen.
Övrigt
Ta med dig ditt eget sy-projekt och egen 
symaskin om du har.
Har du inget eget sy-projekt kan du prova 
på att sy en enkel väska eller mössa. Det 
kommer att finnas tillgång till mönster-
tidningar, mönster, sybehör och stuvbitar. 
För dig som inte har egen symaskin kan 
du låna på plats.

För mer information och anmälan:
Maila till Carin Torstensson på carin-
to2014@gmail.com eller ring/sms:a på 
0706-424370, senast 14/3-2017.
 
Detta är ett arrangemang som anordnas av 
S:t Eskilskyrkan i samarbete med studie-
förbundet Bilda.

Nu är det dags igen för S:t Eskils-
kyrkans konfirmationsundervisning 
(konfa-Eskil). Det blir för oss en stor 
glädje att få välkomna just Dig. 

Är du intresserad av att få träffa nya vän-
ner och dela livets funderingar på kristen 
grund, är vi tacksamma om du vill höra 
av dig till
josef@eskilskyrkan eller till  
S:t Eskilskyrkan  
(Konfa-Eskil 2017–2018) 
Båtsmansgatan 5 
632 27 Eskilstuna. 
Det går också att direkt ringa eller sms:a 
till pastorn på 070-313 06 01. Du får 
även bjuda dina vänner. Ju fler vi blir 
desto roligare kan det bli.

Förra årets konfirmander 

Kallelse till församlingsmöte söndagen 
den 26 mars efter kyrkkaffet.
Uppföljning av årsmötet.
Fastighetsrådets förslag på åtgärder för 
att minska energikostnader och eventuellt 
beslut.
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24/4 kl. 18.00 – 21.00 
Träff i Ansgarskyrkan i Västerås inför 
kyrkokonferensen.

25 – 28/5 
Kyrkokonferens i Vårgårda.

18–23/7 
Ska’ut (se equmenia.se).

19 – 23/7 
Brobygge – dialog med livet, en del av 
Equmeniakyrkans verksamhet, ordnar Fa-
miljedagar på Vägsjöfors Herrgård. Det blir 
lek, bad och skapande men också tid för re-
flektion i mindre grupper, med möjlighet till 
enskilda samtal samt andakt och gudstjänst. 
Ring Noomi Tönnäng (08-580 031 44) för 
mer information.

28/7 – 2/8 
Equmenia Svealands tonårsläger på Väg-
sjöfors Herrgård i norra Värmland.

Avliden
Liselotte Axberg dog den 27 nov och be-
gravningsgudstjänst hölls i S:t Eskilskyr-
kan den 16 dec 2016. 

Nya medlemmar
Moshen ”Mose” Rahimi, Nyforsgatan 
22, 632 25 Eskilstuna är mottagen som 
medlem i församlingen efter dop 2017-02-
05.
Mehdi ”Nicolas” Athayi, Eskilstuna ho-
tell, är mottagen som medlem i försam-
lingen efter dop 2017-02-05. 

Adressändring
Ann-Cari Berthelsen har flyttat till Köp-
mangatan 10, 633 56 Eskilstuna  tel 079-
335 33 85.

Församlingsboken

S:t Eskilskyrkan ungdom

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).

Årets offerdagar

12 mars 
Pastors- och diakonutbildningen

23 april 
Nationellt arbete

8 oktober
Bön- och offerdag för equmenia, vårt ung-
domsarbete

1 advent - 31 januari 2018
Internationellt arbete

Region Svealand Scoutläger på Getsjötorp
utanför Finspång 27 juni - 2 juli. (Scouter 
från Södermanland och Östergötland).

Scouternas Jamboree
5-12 augusti Scouternas nationella Jamboree 
i Rinkaby i Skåne, se equmenia.se.
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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

Valborgsmässoafton
Båtsmansbacken kl. 20.00
Majbrasa
Vårtal av Margaretha Norling. (känd som 
Maggan Lindman, f.d. rektor på Stålfors-
skolan)
Obs. Servering med fika och varm korv, 
lotteri mm från kl. 18.00 till 21.00. 
Öppen körövning för alla som vill sjunga 
vårsånger kl. 19.00.

Trädgårdsloppis 6 maj
kl. 10.00 - 12.00
Trädgårdsloppis är en av S:t Eskilskyr-
kans mest jordnära mötesplatser, där man 
kan träffas, fika hembakat, äta nygrillat 
och köpa växter. Här finns både inne- och 
uteblommor, plantor och buskar av olika 
sorter, trädgårdsredskap och annat som 
behövs för odlingen.
Trädgårdsloppisen blir till genom att 
många skänker det som ska säljas.
Lämna det du vill skänka kl. 8.00 på lör-
dagsmorgonen.

Välkommen!

Foto Margareta Kullstam


