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”Sommaren är en fantastisk tid. Solen ski-
ner och fåglarna är tillbaka med kanske 
nya sånger som de har lärt sig i varma län-
der. Allting blir glatt, blommigt och fint. 
Det är en ny tid!

Det var nog sommar när Jesus började 
sin verksamhet. Han höll ibland möten 
ute. En dag såg han folkskarorna och han 
gick upp på berget och började undervisa. 
Budskapet var som en 
morgonsol, jagade bort 
mörker och kyla och 
värmde sakta åhörar-
nas hjärtan. 

Han lovar ett bättre 
liv till fattiga i anden, 
till dem som sörjer, till 
de ödmjuka, till dem 
som längtar efter rätt-
färdighet, till de barmhärtiga, till de ren-
hjärtade, till dem som håller fred och till 
de förföljda (Matt 5:3–10). 

Detta budskap blev tydligare när han i 
Nasaret citerade profeten Jesaja (61:1–2): 
”Herrens ande är över mig, ty han har 
smort mig till att frambära ett glädjebud 
till de fattiga. Han har sänt mig att för-
kunna befrielse för de fångna och syn för 
de blinda, att ge de förtryckta frihet och 
förkunna ett nådens år från Herren” (Luk 
4:18-19).  

Nu är sommaren här. 
Det blir en stor glädje för alla att i värmen 
kunna vara ute, resa, kanske läsa en bok, 
ta en promenad, bada, träffa släktingar och 
vänner. 

Vi är kallade ”ut i världen”. Men vilken 
värld handlar det om? En värld där många 
fattiga barnfamiljer inte ens kan drömma 
om någon semester, en värld som skakas 

Sommaren: en glädje och en utmaning!

av hemska händelser som i sin tur skapar 
misstänksamhet och oro, en värld där man 
ibland inte vet vem man skall räcka handen 
till. Många länder förstärker gränskontroll 
och säkerhet i stora städer. Sommartiden 
blir en riktig utmaning idag.

Ändå är sommaren en tid då vi får dela 
hela livet med varandra, så att de ensamma 
får sällskap, de hungriga får bröd, de törs-

tiga ett glas vatten, de 
hemlösa och flykting-
arna en öppen famn och 
makthavarna får bjudas 
in till fredssamtal. Som-
maren blir också en tid 
för att vårda den vackra 
natur som Gud låter oss 
leva i.

Inspirationskälla
Vår bästa inspirationskälla blir Jesu ord 
och hans närvaro mitt ibland oss vår störs-
ta säkerhet. På sina besök i städerna, byar-
na och hemmen var han själv nära, mycket 
nära människor. Hans budskap hade både 
en andlig och en social dimension: kärlek, 
Guds kärlek. Det var den kärlek som tog 
Gud själv till jorden och han blev män-
niska (inkarnation) för att leva som vi 
och med oss. Det är det viktigaste i Guds 
mission och för kyrkan idag, med syftet 
människans frälsning genom Jesu död och 
uppståndelse. Nu säger han till oss: ”Gå 
ut, gör alla folk till lärjungar … Jag är 
med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 
28:16–20).

En fin och välsignad sommartid önskas 
oss alla!

Josef Nsumbu
Foto Boël Olsson

Foto: Steve Gräsberg
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När jag kommer in i kyrkan
har jag vant mig vid
att ta ett ljus och tända det. 
Så kan jag, utan ord, 
ta fram det som ligger överst i mig.
Om det är något som gnager,
oro,
eller jubel i mig,
så blir det stilla
som ljuslågan.
Det får vara här.

Stina Dalmalm

För familjen Dag är det också så naturligt 
att tända ljus när de kommer till kyrkan. 
Pappa Barsam, mamma Rebecka och de-
ras två barn, Daniel och Maria, 7 och 3 
år gamla, brukar gå till ljusbäraren när de 
kommer hit. Det är lika naturligt för bar-
nen som för föräldrarna.

Barsam berättar att de, när de kommer in 
i en syriansk kyrka, alltid gör korstecken 
och tänder ljus.

Här i S:t Eskilskyrkan gör vi likadant.
Gud är ljus.

I bibeln står det om hur Gud skapade lju-
set. Och det var gott.
Stearin, veken och lågan, dessa tre är ett 
ljus.

Så är Fadern, Sonen och den Helige An-
den ett. De är ljus.

Mamma Rebecka pekar på att Jesus själv 
är ljus och knyter an till psalm 15 som vi 
just sjungit denna söndag:

”Tron sin tillit och sitt ljus i Kristus 
har.”

När jag tänt ett ljus
brinner det,
fast jag gått därifrån.
Bönen jag bad då
lever vidare, 
fast jag inte är där.

Samuel Lindholm

Foto: Adhanom Mosazghi
Reportage: Boël Olsson

Ljusbäraren
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Arne Sörliden - Ljusbäraren
Arne Sörliden lämnade vid årsmötet 
i februari uppdraget i S:t Eskilskyr-
kans Fastighetsråd. Arne har genom 
åren mycket aktivt bidragit till att för-
bättra och försköna kyrkans inventa-
rier och inredning. Församlingsbladet 
fångade Arne på Trädgårdsloppis, där 
han var blomförsäljare, och bad om 
en intervju. 

Har du fått med dig hantverk och konst-
närlighet från din uppväxtmiljö?
- Jag tror att det finns i generna långt till-
baks. Morfars far var ”huggedräng” på ett 
skånskt herresäte, vilket innebar att han 
sysslade med alla slags träarbeten. Farfar 
tillverkade familjens träskor fast han var 
bonde, och några av mina syskon ägnar 
sig åt foto och konsthantverk. 

-Viljan att lösa praktiska problem tror jag 
också att jag har fått med mig hemifrån.  

Du var polis. Har ditt arbete som polis 
påverkat ditt konstnärskap, eller tvärt-
om?
- I polisarbetet är det så mycket som är 
regelstyrt. Att få arbeta med händerna har 
varit ett bra sätt att koppla av från jobbet. 
Hur fick du uppdraget att skapa ljusbä-
raren?
- Det var ungdomarna i kyrkan som ville 
ha en ljusbärare och min ursprungliga idé 
var att göra den tillsammans med dem. 
Jag har formgivit ljusbäraren och gjort 
alla mässingsarbeten, men fick hjälp av en 
smed att smida stängerna.  

Varifrån fick du inspiration. Ljusbära-
ren är ju mer än en ljushållare?
- Min första tanke var att utgå från en stor 
sten, på vilken blommor skulle resa sig. 
”Ur det som ingenting är …” Men det 
visade sig praktiskt svårt. En vinter när 
Maud och jag gick över isen vid vår stuga, 
såg jag starrstrån som alla stod riktade åt 
samma håll: från vinden, mot solen. De 
hade stelnat i den formen. Ljushållarna 
representerar frökalkarna som sträcker sig 
mot söder. Ljusbäraren vänder sig mot lju-
set, mot kyrkans fond och korset.

Det är ett strå som nästan vikt sig.
- Ja. Det handlar om att värna det svaga, 
att också de svaga och knäckta behövs i 
gemenskapen. Något som även var viktigt 
i mitt arbete som polis. 

Vad känner du när du ser ljusbäraren 
användas i gudstjänster och enskild 
andakt?
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- Jag känner en stor inre ödmjuk glädje 
över att den används av så många!

Du har också gjort den nya nattvards-
servisen. Berätta!
- Nattvardservisen gjorde jag på eget ini-
tiativ efter att ha skapat nattvardsserviser 
till två andra församlingar. 
- Nattvardsbägaren är gjord i två delar: fo-
ten, som breder ut sig och är fast förank-
rad på jorden, och kärlet, som öppnar sig 
uppåt för att ta emot Guds gåvor.

Det finns även ett skrin som nattvards-
servisen förvaras i?
- Ja. Skrinet är tillverkat av trä från det 
kors som satt på kyrkans fondvägg innan 
det textila konstverket. Skrinets innan-
mäte är gjort av handdukar från gamla S:t 
Eskilskyrkan. Så en del av församlingens 
historia finns tillvaratagen och bevarad i 
själva skrinet.

Du jobbar med olika tekniker: trä, ke-
ramik, smide. Hur har du lärt dig allt? 
- Trä har jag jobbat med länge, men trä-
dammet var stundtals jobbigt, så efter att 
jag via Maud kom på en keramikkurs har 
jag ägnat mig allt mer åt keramik.
- Men trä och keramik är väldigt olika, så 
man måste lära sig hur materialet vill bli 
behandlat. En träbit som blir fel kan man 
inte göra om, som man kan med leran så 
länge den inte har stelnat i en bränning. 
Hand och huvud måste samverka. 

När behov har uppstått har du ju gjort 
många andra möbler i kyrkan, som 
vagnar för psalmböcker och sittdynor, 
podier för körerna mm.
- I en gemenskap är det viktigt att var och 
en bidrar med sin förmåga. Jag har lite läs- 
och skrivsvårigheter, eller dyslexi som det 
heter nu för tiden. För mig har handens 
arbete varit viktigt, det hade jag med mig 
redan från min hemmiljö. Har man en för-
måga, tycker jag att man har en slags skyl-
dighet att använda den. 

Intervju och foto: Bengt Strandberg

Framsidan av 
församlingsbladet:
S:t Eskilskyrkans nattvardsservis,  
skapad av Arne Sörliden
Foto: Adhanom Mosazghi
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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. Sång av 
Samuel Lindholm. Kyrkfika. 
Veckogr. 7.

6 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

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

11 Sö 11.00 Gudstjänst (Heliga 
Trefaldighets dag) ”Gud - Fader, 
Son och Ande”. Joh. 11:18–27. 
Pred. Timothy Stayton. Org. Barbro 
Hedlund. Ars Musica. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 1. 

13 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 18.00 Vardagsmässa (Termins-

avslutning)

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

15 To 17.00 Bibel på lätt svenska 
(Terminsavslutning).

18 Sö 11.00 Gudstjänst (1: a s. e. 
Trefaldighet) ”Vårt dop”. Matt. 
3:11–12. Pred. Timothy Stayton. 
Sång och musik Maria F. Eriksson. 
Kyrkfika. Veckogr. 2.

20 Ti 9.30 Morgonbön och fika (Ter-
minsavslutning).

21 On 17 .00  Öppen kyrka  för 
bön, stillhet och ljuständning 
(Terminsavslutning).

25 Sö 18.00 Gudstjänst (Den helige 
Johannes Döparens dag) ”Den 
Högstes profet”. Luk. 1:67–80. Pred. 
Josef Nsumbu. Sång och musik: Gry 
Kaijankoski. Kyrkfika. Veckogr. 3.

27 Ti 17.00  Sommarmusik med Stefan 
Silversten.

Juli

2 Sö  18 .00  Guds t jäns t  med 
Nattvard (3 e. Tref.) ”Förlorad 
och återfunnen”. Luk. 15:11-32. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Sång av Quien Tieu 
Kyrkfika. Veckogr. 4.

4 Ti 17.00 Sommarknytis.

9 Sö 18.00 Gudstjänst (4 e. Tref.) 
”Att inte döma”. Luk. 6:36-42. 
Pred. Rune Onelöv. Org. Stefan 
Silversten. Sång av Ruaa Eshaq. 
Kyrkfika. Veckogr. 5.

16 Sö 18.00 Gudstjänst (Apostladagen) 
”Sänd mig”. Mark. 3:7–19. Pred. 
Sverker Grohp. Org. Mats Ernvik. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

18 Ti 17.00 Sommarknytis.

23 Sö  18 .00  Guds t jäns t  med 
vittnesbörd och utmaning. Basil 

Kalender
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Helo talar. Medv. Josef Nsumbu. 
Org. Börje Sennerö. Kyrkfika. 
Veckogr. 7.

30 Sö 18.00 Gudstjänst (Kristi 
förklarings dag) ”Jesus förhärligad” 
Luk. 9:28-36. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Timothy Stayton. Veckogr. 1.

Augusti

1 Ti 17.00 Sommarmusik med 
Familjebandet (familjen Fahlén 
Eriksson) ”Från här till lyckan”.

6 Sö 18.00 Gudstjänst (8 e. Tref.) 
”Andlig klarsyn” Matt. 7:13-14. 
Pred. Rolf Svanerö. Org. Timothy 
Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 2.

13 Sö 18.00 Gudstjänst (9 e. Tref.) 
”Goda förvaltare” Luk. 16:1–13. 
Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 3.

15 Ti 17.00 Sommarknytis.

20 Sö 18.00 Sommarmusik med Gry 
Kaijankoski, Albin och Wilma 
Graaf. kyrkfika. Veckogr. 4.

22 Ti 19.00 Corazon (Terminsstart)

23 On 18.00 Scout (Terminsstart).

26 Lö 10 – 14 Nyforsdagen

27 Sö 11.00 Gudstjänst (11 e. Tref.) 
”Tro och liv” Matt. 23:1–12. Pred. 
Timothy Stayton. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 5.

29 Ti 9.30 Morgonbön och fika 
(Terminsstart).

 17.00 Svenskundervisning (Termins-
start).

 19.00 Corazon

30 On 17.00 Öppen kyrka för bön, 
stillhet och ljuständning (Termins-
start).

 18.00 Scout.

September

2 Lö 9.00 Församlingsutflykt (se notis 
sidan 10).

3 Sö 11.00 Samlingssöndagen. Guds-
tjänst med Nattvard (12 e. Tref.) 
”Friheten i Kristus”. Mark. 2:23-28. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Söndagsskola. 
Kyrklunch med återblickar från 
sommaren och information om 
hösten. Veckogr. 6.

Tid för samtal
Du som önskar tid för samtal, själavård 
eller bikt kan kontakta församlingens 
pastor Josef Nsumbu.
Som övriga pastorer och präster har 
Josef tystnadsplikt.
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Energifrågor
Fastighetsrådet arbetar kontinuerligt med 
energifrågor för att minska kostnaderna 
för el- och uppvärmning för fastigheterna. 
Under vintern har Björklinge Energikon-
sult, Svante Fahlén kartlagt både kyrkans 
och Vita husets teoretiska energiförluster 
och effektbehov. Han har bl.a. föreslagit 
att separera uppvärmningen till Vita huset 
från kyrkan och att varvtalsreglera fläkten 
E1 för att minska förlusterna genom allt 
för hög ventilation i kyrkan.

Efter beslut på församlingsmötet den 
9 april har avtal tecknats med Sankaris 
Driftservice om installation av bergvärme 
till Vita huset. Arbetet har påbörjas och be-
räknas bli klart i början av juni.
Det andra förslaget om varvtalsreglering 
av fläkt E1 är redan utfört. Jannes El & 
Automatik utförde installationen i början 
av maj.

Köksrenoveringen
Arbetsgruppen för köksrenoveringen fort-
sätter med planering för kök och serve-
ringsrum. Skåpinredning och bänkskivor 
kommer att beställas och köpas in under 
sommaren och själva renoveringsarbetet 
beräknas komma igång under september 
2017. 

Storstädning
I likhet med tidigare somrar kommer vec-
kogrupperna att få ansvar för storstädning 
av kyrkan enligt de listor som kommer att 
läggas fram i serveringsrummet där varje 
veckogrupps städområde preciseras. Arbe-
tet skall vara utfört senast 31 augusti 2017. 
Fastighetsrådet kommer att ta ansvar för 
golvrengöring och polering av linoleum-
golven. 
För fastighetsrådet

Hans-Erik Åkerlund

Rapport från fastighetsrådet

Konstlotteri 

Även i år har vi chansen att vinna fina 
konstverk i Konstlotteriet. Fem till för-
samlingen ”närstående” konstnärer och 
konsthantverkare har generöst skänkt sam-
manlagt tio högklassiga vinster i form av 
akvareller, keramik, och kolteckning. 

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

Bengt Strandberg
En av vinsterna: Vit näckros  

av Stina Dalmalm
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Musiken, en gudagåva
Musiken har alltid varit viktig i kyrkans 
liv, och inte utan orsak. Musiken kan nå 
in i människors hjärtan på ett sätt som en-
bart ord inte mäktar med. Musiken kan ut-
trycka känslor som är svåra att hitta ord 
för. Musiken kan fungera som en bro mel-
lan människor, rätt använd kan den stilla 
oro, ingjuta hopp och inspirera till enga-
gemang. 

I församlingen strävar vi efter att främja 
Guds rike, där Guds ordning får råda och 
där det råder harmoni emellan Gud, män-
niskan och skapelsen. Det centrala ut-
trycket för detta är lovsången, där vi män-
niskor prisar och tillber Gud. Lovsången 
har ett djup som går långt bortom en skön 
och upplyftande känsla och medryckande 
musik. Den sätter oss i rätt förhållande till 
Gud, till varandra och till hela skapelsen. 
Så nästa gång du sjunger med i en härlig 
lovpsalm eller en modern lovsång, tänk 
på det; att du faktiskt är med och räddar 
världen!

Stefan Silversten

Vad är meningen med livet? Vad händer 
när vi dör? Vad har Jesus med mig att 
göra? 

Är du intresserad av att samtala i dessa 
frågor? Då är Alpha något för dig.

S:t Eskilskyrkan planerar en Alphakurs 
i tio måndagar under hösten 2017. Kursen 
är öppen för alla och särskilt för: 

• Dig som vill utforska den kristna tron 
lite närmare.

• Dig som har en vän, släkting eller barn 
som är med i en kyrka men inte är med 
själv.

• Dig som tror på något mer än vad som 
syns, hörs och känns.

• Dig som är ny i kyrkan.
• Dig som inte riktigt vet vad du ska tro, 

och om du ska tro.
• Dig som vill fräscha upp dina kunska-

per om kristen tro.

Anmälan senast i slutet av september till 
josef@eskilskyrkan.se eller till 070-313 
06 01. Hör av dig om du också vill hjälpa 
till med något.

Välkommen!

Pianoskola
Vi är några stycken som samlas på torsda-
gar för att lära oss spela piano. Det handlar 
om ackordspel på nybörjarnivå, men vi lär 
oss också lite av grunderna i notläsning. 
Kursen går på lätt svenska för dom delta-
gare som är nya i svenska språket. 

Vill du vara med är du välkommen att 
höra av dig till vår församlingsmusiker 
Stefan Silversten 0732-511 412, stefan@
eskilskyrkan.se. 
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Tillsammansutflykt

S:t Eskilskyrkans Ungdom bedriver 
barn och ungdomsverksamhet i S:t 
Eskilskyrkan.

Vi har scout för de som går i årskurs 1–9 
och de träffas varje onsdag klockan 18.00 
– 19.15. Under vår och höst har de sina 
aktiviteter i Skölbytorp som ligger lite 
utanför Eskilstuna. I sommar kommer de 
även åka iväg på läger. För mer informa-
tion se vår hemsida eskilskyrkan.se.

Första fredagen varje månad har vi Ta-
co-kväll för ungdomar i kyrkan. Vi träffas 
och äter tacos tillsammans och har därefter 
någon form av aktivitet. Vi avslutar kväl-
len med en andakt. På ungdomarnas be-
gäran har vi numera fika-fredag en fredag 
mitt i månaden. Då fixar vi ett enklare fika 
tillsammans och hittar på något kul. Även 
dessa kvällar avslutar vi med en andakt. 

Tillsammansutflykt till Torshälla, 700 år, 
lördagen den 2 september.

Det blir en kulturvandring som passar 
alla åldrar. Samling vid S:t Eskilskyrkan 
kl. 9.00. Vi kommer att leka tillsammans 
och äta ihop.

Vi besöker Bergströmska gården och 
rådhuset och får guidning där.

Aktiviteterna kan vara allt från femkamp 
och lekar till sällskapsspel. Se hemsidan 
för datum.

Varannan söndag har vi söndagsskola. 
Se hemsida för datum.

Söndagen den 30 april, Valborgsmäs-
soafton, hade SEU aktiviteter för allmän-
heten utanför kyrkan. Vi hade ett chok-
ladhjul, sålde korv, läsk, kaffe, bullar och 
popcorn. Vi började klockan 18.00 och 
klockan 20.00 tände vårt stora fackel-
tåg den obligatoriska brasan. Det var ett 
lyckat arrangemang och vädret kunde inte 
varit bättre.

Micke Sporrong 

I Torshälla kyrka får vi en dramatiserad 
visning av kyrkan, där vi får vara med 
och agera. Dagen avslutas i kyrkan med 
en andakt. Den som vill komma enbart till 
kyrkan kl. 15.00 kan göra det.

Mer information om tider och anmälan 
kommer i augusti från planeringsgruppen: 
Catharina Dahlén, John Rönnebratt och 
Birgitta Grohp
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27 juni – 2 juli 
Scoutläger på Getsjötorp utanför Finspång 
för scouter från Södermanland och Öster-
götland, bland annat från Eskilstuna. 

18–23 juli 
Ska’ut (se equmenia.se).

19 – 23 juli 
Brobygge – dialog med livet, en del av 
Equmeniakyrkans verksamhet, ordnar Fa-
miljedagar på Vägsjöfors Herrgård. 

28 juli – 2 augusti 
Equmenia Svealands tonårsläger på Väg-
sjöfors Herrgård i norra Värmland.

5-12 augusti
Scouternas nationella Jamboree i Rinkaby 
i Skåne, se equmenia.se. Scouter från Eskils-
tuna deltar.

14 oktober
Regionfest för region Svealand i Karlskoga.

Konfa-Eskil

Avliden
Inga Darabant, den 12 mars. Begrav-
ningsgudstjänsten hölls i S:t Eskilskyrkan 
den 24 mars 2017.

Adressändringar
Anna Johansson har flyttat till Vadmans-
gatan 6 B, 632 22 Eskilstuna
Fredrik Johansson har flyttat till Vasavä-
gen 17 B, 633 56 Eskilstuna
Johan Sennerö har flyttat till Kungs-
holmsgatan 9 VII tr, 112 27 Stockholm

Församlingsboken

Stefan Silversten: vecka 28 - 31
Carina Törn: vecka 29 - 32
Josef Nsumbu: vecka 23, 31 - 34.

Välkommen till S:t Eskilskyrkans konfir-
mationsundervisning (Konfa-Eskil). Vi 
börjar med ett informationsmöte för både 
ungdomar och föräldrar, tisdagen den 5 
september kl. 18.00. 

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.se eller till S:t 
Eskilskyrkan (Konfa-Eskil 2017–2018) 
Båtsmansgatan 5, 632 27 Eskilstuna. Du 
kan också ringa eller sms:a till pastorn på 
070-313 06 01. Du får även bjuda med 
dina vänner. Ju fler vi blir desto roligare. 
Tveka inte att höra av dig!

Välkommen!

Årets offerdagar

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

31 oktober: 
Sista anmälningsdag för kyrkoavgift (blan-
kett finns att hämta i kyrkan).

1 advent - 31 januari 2018
Internationellt arbete

Personalens semester
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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

Sommaren i S:t Eskils-
kyrkan
S:t Eskilskyrkan håller sina dörrar öppna 
under hela sommaren med gudstjänster 
varje söndag kl. 18.00 fr.o.m. midsom-
marhelgen (25/6) t.o.m. den 20 augusti. Vi 
uppmanas också till att gå på de ekume-
niska mötena i sta’n på söndagsförmidda-
garna (se predikoturerna). 

Sommarknytis blev mycket uppskattat 
förra året. Vi upprepar det även i år var-
annan tisdag kl. 17.00 (se kalendern) 
med berikande program t.ex. grillning 
eller annan förtäring inomhus (beroende 
på väder), lekar, samtal, en bönestund. Ta 
med det som du vill dela med andra eller 
kom bara ändå! Nytt för i år är att det även 
kommer att bli musikprogram. 

Hör av dig till pastorn (070-313 06 01) 
om du har förslag till programinnehåll 
eller om du skulle vilja medverka någon 
gång.

Sommaren avslutas med Nyforsdagen 
lördagen den 26 augusti och en ”Tillsam-
mansutflykt” lördagen den 2 september. 
Vi startar höstterminen på samlingssönda-
gen den 3 september kl. 11.00. 

Välkommen!


