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Nu har det gått tre år sedan min familj och 
jag kom till Eskilstuna. Ibland är det vik-
tigt att stanna upp efter en viss tid på en 
plats, för att titta lite grann bakåt. För en 
bättre framtid handlar det om att lära sig 
av det som har varit.

Jag skulle kunna ställa frågan 
till oss alla: Vad har vi lärt oss 
under dessa år? Hur skulle du 
beskriva de senaste åren? Jag 
vet att svaren kan bli många 
och olika, beroende på vem 
man är, vad man tar hänsyn till, 
vilken relation man har utveck-
lat med andra människor i sin 
omgivning.

För mig handlar det inte om en politisk 
verksamhet med stora ambitioner och pre-
stationsinriktade mål, utan det är Guds 
mission, där vi alla helt enkelt är ”odugli-
ga tjänare som bara gör vad vi är skyldiga 
att göra” (Luk. 17:10). 

Ökad mångfald
De tre senaste åren har präglats av stora 
problem i vårt samhälle. Förutom den eko-
nomiska krisen som har drabbat många 
länder, har hela Europa skakats av det 
som många har kallat ”flyktingkatastrof”. 
Dörrar har stängts, inte bara på grund av 
den växande oron inför en överbefolkning 
med försämring av välfärden som följd, 
utan också på grund av den terrorism som 
man hörde talas om.

Utmaningarna har hela tiden ökat för 
samhället och inte minst för den kristna 
kyrkan. S:t Eskilskyrkan har visat stort 
engagemang för ”människan”, ”hela män-
niskan”. I stället för att tala om tuffa år har 
många upplevt denna period som en ”väl-
signad tid”, då man har fått nya vänner och 
byggt nya relationer. Mångfalden har ökat 

Låt oss växa, trots allt!
i församlingen och vi har fått uppleva nya 
aktiviteter och ett helt nytt engagemang. 
Det är klart att några kanske har känt sig 
förvirrade av allt detta., men Gud har verk-
ligen berikat oss genom nya syskon.

Vi har fått leva mellan spän-
ningar och god vilja, mellan 
motgångar och framgångar, 
mellan kris och lycka, mellan 
bekymmer och glädje, mel-
lan tvivel och hopp. Men det 
viktigaste är att församlingen 
fortsätter sin väg mot tillväxt. 
Lars Lindberg och Jan Erixon 
skriver i sin bok Församlingen 

växer: ”Trots många framgångar för våldet 
och hatet i vår värld, är vi övertygade om 
att kärleken är starkare än ondskan. Därför 
är det sant, att församlingen växer också 
under tider av motgångar och yttre nume-
rärt minskande”. Elisabeth Sandlund, från 
tidningen Dagen, sa i sin tur när hon hörde 
talas om den ökande sekulariseringen i 
Sverige: ”Påkristningen pågår”. Det vill 
säga att mitt i svårigheter, medan vi själva 
kanske inte förstår det, arbetar Gud för sitt 
folk. ”Jag planterade, Apollos vattnade, 
men Gud gav växten”, skriver Paulus (1 
Kor. 3:6). 

Växa tillsammans
Här kommer en utmaning för oss inför 
kommande tider, att vi alltmer samlar våra 
krafter och styrkor, våra böner och gåvor, 
våra tankar och planer, vår glädje och väl-
signelse i ömsesidig respekt och öppenhet, 
så att vi, trots allt, tillsammans kan växa 
i kärlek, i nåd, i antal, i tro, i offrande, i 
delaktighet och i glädje.

Gud välsigne oss alla!
Josef Nsumbu
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Framsidan av församlingsbladet:
Gudstjänst på Båtsmansbacken på Kristi 
Himmelsfärdsdag. Foto: Hans Murman
 

En viss Stefan på Båtsmansbacken
trampa’ med båd’ tån och med klacken.
Orgeln gav ljud
och prisade Gud
och solen den sken organisten i nacken.

Mats Ernvik

Luther blev orsaken till mitt första (och 
enda) polisförhör som misstänkt. Polisen 
kom för att förhöra mig och min bästis, 
ca 9 år gamla. Vårt förmodade brott: vi 
hade kallat en äldre pojke för Luther. Hans 
mamma anmälde oss för polisen. Polisför-
höret började med en fråga om vi erkände. 
Ja, det gjorde vi. På frågan varför, så för-
klarade vi att det var överläraren som bör-
jat med att kalla pojken för Luther. Mam-
man tyckte att pojken hade rätt att kallas 
vid sitt rätta namn.

Martin Luther King
Martin Luther King väckte hopp för många 
afroamerikaner i USA på 60-talet. Han 
protesterade aktivt mot rasförtrycket trots 
motstånd och hat och blev till slut mör-
dad av motståndare. Han tyckte att varje 
människa är lika mycket värd och att både 
svarta och vita har lika rättigheter.

Martin Luther
Den Martin Luther som nu är aktuell, på 
grund av 500-årsjubileet av reformatio-
nen, var en munk som var kritisk till en 
del av det som kyrkan stod för, till exem-
pel att man kunde köpa sig fri från straff 
för sina onda handlingar. År 1517 protes-

terade han mot handeln med avlatsbrev i 
en skrift med 95 teser. Detta väckte förstås 
motstånd och anstöt.

Martin Luther ville inte splittra den väs-
terländska kyrkan, men ansåg det ändå 
viktigt och rätt att protestera mot det som 
han ansåg vara fel. Han inledde därmed 
reformationen och de som följde honom 
bildade protestantiska kyrkor. 

Martin Luther tyckte att kyrkan börjat 
att fungera som en bank. Människan fick 
inget innan hon satt in pengar på ”kontot” 
genom att köpa avlatsbrev, först därefter 
fick hon del av nåden.

Den villkorslösa nåden
Martin Luther tyckte att Ordet (nåden) ska 
erbjudas varje människa oavsett vem hon 
är eller vad hon gjort. Nåden ska erbjudas 
villkorslöst. Det levande Ordet står över 
kyrkans Ordning. Först ska människan er-
bjudas en relation med Gud, sedan kom-
mer kallelsen till nästan.

Martin Luther var besjälad av att alla 
skulle kunna läsa Bibeln och själva förstå 
den kristna tron. Han var också en optimist 
med hopp om framtiden, som kommer till 
uttryck i hans uttalande ”Även om världen 
går under i morgon planterar jag mitt äp-
pelträd idag.”

Åsa Strandberg

Luther – ett namn som väcker protest

Foto av 
tavla i 
Väster-
mo kyrka.
Beskuren 
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Ett samtal om Martin Luther
En söndagkväll efter gudstjänsten 
träffar vi pastor Josef Nsumbu, 
Aarno Lindroos och Timothy Stay-
ton, för ett samtal om Martin Luther. 
Aarno och Timothy har båda verkat 
som präster i Svenska kyrkan.  

Josef: I år är det 500 år sen Martin Luther 
spikade upp sina provocerande teser på 
kyrkporten i Wittenberg. Vad har ni för 
tankar om Martin Luther?

Timothy: Han var en väldigt skojfrisk 
man. I Tyskland var det sed att göra spratt 
under Allahelgona-afton. Som ung stude-
rande teolog passade han på att spika upp 
sina teser just då. Det var hans spratt. Han 
visste att alla skulle komma till mässan 
dagen därpå och läsa dessa teser. 

Aarno: En tanke poppade upp för mig 
vid kaffebordet nyss. Vad följde av re-
formationen? Jo, folket blev myndiga. På 
många olika sätt. Allt inom kyrkan hade 
varit på latin. Bibeln fanns inte på folk-
språket. 

Timothy: Han var duktig musikaliskt. 
Han skrev både melodier och texter. Sti-
len i melodierna tog han från Publivet på 

den tiden. Han ville att folket skulle förstå 
vad allting handlade om. Allt skulle gå till 
hjärtat genom musiken. Så både psalmer 
och liturgi blev nu på tyska med melodier 
som folket tyckte om.

Josef: Jag har alltid sett på Martin Luth-
er som en väldigt modig person. Att våga 
tända en eld mot en sådan jätteinstitution 
som kyrkan var! Anade han själv vilken 
betydelse det skulle få? 

I slutet av 60-talet och på 70-talet var 
det kris i Kongo. Gamla pastorer gick i 
pension och det var ingen återväxt. Under 
den här tiden blåste diktaturens vind över 
kontinenten. Presidenten försökte förbjuda 
religion i skolan. Det enda kyrkan kunde 
göra var att låta ungdomarna läsa Bibeln. 
Bibeln kom till alla, precis så som Martin 
Luther menat. Det bildades bibelgrupper 
och bibelläger. De flesta pastorerna i min 
generation fick sin kallelse genom bibel-
läsning. Det var en fantastisk tid som vi 
upplevde. 

Timothy: Jag blev väldigt förvånad när 
jag på 60-talet läste en biografi om Martin 
Luther. Att han bara var i 20-årsåldern och 
att hans följeslagare också var så unga.

Aarno: Jag tänker på en annan sak. Han 
ville inte riva ner, förstöra allt, eller gå 
ur kyrkan och starta något nytt. Han ville 
bygga något nytt på den gamla grunden. 
Han ville reformera inom kyrkan. 

Han tillät prästerna att gifta sig och bilda 
familj. I dessa nya prästfamiljer bildades 
ett slags kulturcentra. I Martin Luthers 
hem sjöngs och spelades det.  Hemmet 
blev en träffpunkt.

Jag läste i vintras en bok om Gustav 
Vasa. Han gick ju väldigt hårt fram mot 
kyrkan och drog in alla rikedomar, men ett 
beslut som han tog var att alla kyrkoherdar 
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skulle få ha kvar sina prästgårdar. Det har 
i princip gällt till alldeles nyss när Svenska 
kyrkan blev en frikyrka. Det var lag på att 
kyrkoherden skulle bo där. Så prästgården 
blev ett andligt centrum. Där vigdes män-
niskor. Där döptes barn.

Timothy: Den andliga vården, sjukvår-
den sköttes av prästfrun. Likaså att ta sig 
an de fattiga.

Josef: Har ni sett en skillnad i det Luth-
erska arvet i Svenska kyrkan och här i S:t 
Eskilskyrkan?

Timothy: År 2007 kom jag till S:t Es-
kilskyrkan. I gudstjänstrummet upplevde 
jag en andaktsstämning lik den i Svenska 
kyrkor. Bara musiken är lite annorlunda 
ibland. 

Jag uppskattar att jag, när jag tjänstgör i 
den här församlingen, får uppgifter av en 
veckogrupp som har fria händer att utfor-
ma gudstjänsten. Väldigt reformerande.

Aarno: Jag är döpt i den Finska kyrkan 
som är nära besläktad med den Lutherska 
kyrkan. Jag är konfirmerad och prästvigd 
i den Svenska kyrkan. Det dröjde innan 
jag fick upp ögonen för den svenska fri-
kyrkan. 

Jag minns i Tärendö. Där hade bildats en 
liten pingstförsamling. Ett par unga flickor 
var evangelister där. Det skulle hållas en 

högtid och min fru Marianne sa: ”Vi måste 
ju gå dit!”

Jag var lite frågande. Men vi gick dit och 
tog med oss en gåva. Barnens bibel. Så 
lärde vi känna dem och blev goda vänner.
Nästa steg blev när vi flyttat till Sävar. Där 
fick jag på omvägar en förfrågan från Mis-
sionsförsamlingen: Kan man tänka sig att 
den nye kyrkoherden skulle kunna komma 
till oss och predika nu på söndag innan vår 
nye pastor kommit till oss? Den som fick 
frågan sa då: Jag känner Aarno. Du kan 
frimodigt fråga honom. 

Så jag fick frågan och jag tackade natur-
ligtvis ja. Det var första gången jag predi-
kade i en missionsförsamling. Vi blev goda 
vänner och så byggdes ett ekumeniskt ar-
bete upp. På det här viset skolades jag suc-
cesivt in i en fungerande ekumenik.

Josef: Behöver vi en ny reformation i 
kyrkan idag?

Timothy: Alltid!
Aarno: Vi behöver en andlig, inre för-

nyelse. Inte så mycket när det gäller guds-
tjänstformer, språk osv, men en djupare 
andlighet.

Det var ju ett historiskt möte i Lunds 
domkyrka i vintras när påven var här. Vår 
första kvinnliga ärkebiskop som ledde 
gudstjänsten och så påven Franciskus. Det 
var ett tecken på en förnyelse, verkligen.

Timothy: Något vi har fått i arv i våra 
respektive samfund är ”Lord, keep us 
steadfast in Your Word” (Herre, bevara oss 
i Ditt Ord). Att vi ska ta Bibelns budskap 
till oss i vårt vardagsliv. 

Josef: Söndagen den 29 oktober fortsät-
ter vi vårt samtal om Martin Luther. Då 
blir det en samtalsgudstjänst här i S:t Es-
kilskyrkan. 

Nedtecknat av Boël Olsson
Foto: Adhanom Mosazghi
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September
2	 Lö	9	-	16	Tillsammansutflykt.			

3 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst med Nattvard (12 e. 
Tref.) ”Friheten i Kristus”. Mark. 
2:23-28. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Corazon. 
Söndagsskola. Kyrklunch. Kort 
Församlingsmöte med höstinfo. 
Veckogr. 6.

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

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

 18.00 Scout.

7 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
Annika Nilsson: ”Vad gör man på 
Bibeläventyret?”

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

10 Sö 11.00 Gudstjänst (13 e. Tref.) 
”Medmänniskan” Matt .  7:12. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.

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

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

 18.00 Scout.

14 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

17 Sö 11.00 Gudstjänst (14 e. Tref.) 
”Enheten i Kristus” Joh. 17:18-23. 
Pred. Timothy Stayton. Org. Börje 
Sennerö. Sång av Maria Fahlén 
Eriksson. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 1.

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

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

 18.00 Scout.

21 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Utsikt från fönster”. Egna dikter och 
sånger, allsång Ingvar Holmberg.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

22 Fr 10 – 16 och 23 Lö 10 – 15 
Föreningsmässan 2017 i Stiga 
Sports Arena med utställning och 
aktivitetspresentation. Välkommen 
till S:t Eskilskyrkans bord!

24 Sö 11.00 Gudstjänst (15 e. Tref.) 
”Ett är nödvändigt” Luk. 10:38-42. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy 
Stayton. Sång av ”Eskilstuna 
Allmänna sångförening” (dir. Peder 
Larsson). Kyrkfika. Veckogr. 2.

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

Kalender
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27 On 17.00 Öppen kyrka för bön, 
stillhet och ljuständning.

 18.00 Scout.

28 To 19.00 Samtal S:t Eskil med 
Annika Spalde (Se notis sidan 12)

Oktober

1 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(Den helige Mikaels dag) ”Änglarna” 
Joh. 1:47-51. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Medv. Klosters 
kyrkokör och Corazon. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

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

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

 18.00 Scout.
 19.00 Världens Barnkonsert. Stål-

forsskolan.

5 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Min 
livsresa”. Esko Bjurman.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

7 Lö 16.00 Tassenatta i Eskilstuna. 
Scouterna.

8  Sö 11.00 Gudstjänst (Tacksägelse-
dagen) ”Lovsång” Luk. 19:37-49. 
Pred. Catharina Dahlén. Org. Rachel 
Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 4.

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

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

 18.00 Scout.

12 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

14  Lö 9.00 Regionfest i Karlskoga.
 9.00 – 21.00 Sy-lan.

15 Sö 11.00 Gudstjänst med SEU 
(18 e. Tref.) ”Att lyssna i tro” Matt. 
13:44-46. Org. Maria Fahlén Eriksson. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 5.

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

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

 18.00 Scout.

19 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Älska 
livet i befintligt skick”. Lennart 
Lundström.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

22 Sö 11.00 Gudstjänst (19 e. Tref.) 
”Trons kraft” Mark. 2:1–12. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Psalmorkestern. 
Kyrkfika. Församlingsmöte. Vecko-
grupp 6.

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.
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26 To 18.00 Bibelkväll om Markus-
evangeliet, med Linda Alexandersson 
(se notis sidan 12).

29 Sö 11.00 Gudstjänst (20 e. Tref.) ”Att 
leva tillsammans” Matt. 13:53-57. 
Samtalspredikan med Aarno Lindroos, 
Timothy Stayton och Josef Nsumbu: 
Om 500-årsjubileum av reformation 
med Martin Luther. Org. Mats Ernvik. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

 16.00 S:t Lukas ”Hur ska jag orka 
fortsätta leva?” Föreläsning av prästen 
Hilkka Hagelberg som inledning på ett 
samtal.

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

November

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

 18.00 Scout.

2 To 14.00 RPG i Kjula Baptist-
kyrka. Stormöte – med sång & musik. 
RPG Eskilstuna kommunförening.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

4 Lö 11.00 Gudstjänst med ljus-
tändning (Alla helgonsdag) ”Vårt 
evighetshopp” Luk. 6:20 – 26. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 1.

5 Sö 18.00 Musik till tröst. Corazon, 
Stefan Silversten. 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.
 19.00 Keybordkurs.

11 Lö 9.00 – 21.00 Sy-lan.

12 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(22 e Tref.) ”Frälsningen” Joh. 12:35-
43. Pred. Josef Nsumbu. Org. Börje 
Sennerö. Ars Musica. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 2.

14 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning. 
 19.00 Besök av Tomas Sjödin (se 

notis sidan 12)

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

 18.00 Scout.

16 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Arkitekturhistorien sedd genom 
Eskilstuna” – Bengt Strandberg.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

19 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen f. 
Domssöndagen) ”Vaksamhet och 
väntan” Luk. 17:20-30. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

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

 18.00 Scout.

23 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

25 Lö 15.00 Samling i Globala veckan.

26  Sö 11.00 Gudstjänst (Dom-
söndagen) ”Kristi återkomst” Matt. 
13:47-50. Pred. Birgitta Keller. 
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 4.

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

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

 18.00 Scout.

30 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Sång och musik till glädje”. Gospel 
Five, Motala.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
 19.00 Keybordkurs.

December

2 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga (se 
annons).

3 Sö 11.00 Gudstjänst (1 i Advent) 
”Ett nådens år” Matt. 21:1–9. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Corazon och Psalmorkestern. 
Kyrkfika. Veckogr. 5.

Musiknotiser

Keyboardkurs
Vill du lära dig spela keyboard/piano? I 
höst hoppas vi köra två pianokurser in-
riktade på ackordspel och på lätt svenska. 
Kontakta vår församlingsmusiker Stefan 
Silversten, 0732-511 412.

Den 17 juni var Corazon och Psalmorkes-
tern på gemensam resa till Närke. Resan 
började på Riseberga Kloster och bönhus, 
där ”patron Hedengren” själv berättade 
sin historia, fortsatte sedan via Götabro 
kursgård till Lekebergskyrkan i Fjugesta 
där grupperna framförde ett uppskattat 
program. Kvällen avslutades sedan med 
grillning innan ett trött, men nöjt gäng 
styrde hemåt igen.

Psalmorkestern 
Psalmorkestern är precis vad den heter, 
det vill säga en amatörorkester som spelar 
psalmer vid gudstjänster ett par gånger per 
termin.
Vill du vara med? Kontakta orkesterns ar-
rangör, dirigent och ledare Mattias Eriks-
son 070-328 90 36.

Foto: Pantea Hassanpour
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Scoutlägret 100%
Denna sommaren bar det av till Getsjötorp 
utanför Finspång. Lägret var på drygt 300 
scouter och ledare, varav 18 från Eskil-
stuna. Vi hade tur med vädret så det blev 
mycket bad. Dagarna ägnades åt att ge-
nomföra olika projekt. Exempelvis spår-
ning, kanot, repslagning, byggde hinder-
bana, skogsminigolf, leken ”generalen”, 
matlagning m.m.

På kvällarna var det lägerbål nere vid 
sjön ihop med knott och mygg. 

Temat på lägret var 100% scout och vi 
gick igenom betydelsen av alla fingrarna i 
scouthälsningen på bibelstudierna. 

Scouterna fick också lösa mysteriet med 
den försvunna scoutskjortan. Eskilstunas 
Upptäckare kom på andra plats i tävling-
en. 

Lägret hade en insamling till barn som 
behöver ekonomiskt stöd för att gå i skolan 
i Indien. Varje tusenlapp som samlades in 
visualiserades genom att scouter byggde 
en mänsklig pyramid. Lägret samlade in 
en rejäl summa och pyramiden växte för 
var dag. Som på de flesta lägren åkte det 
hem en bunt trötta men nöjda scouter och 
ledare.

Eva Rönnebratt

Taco-kvällar/Fikafredag
Vi börjar 1 september med en Taco-kväll. 
Vi varvar med Fikafredag då vi har något 
lättare fika som vi fixar tillsammans.De 
kvällar det är Taco-kväll tar vi ut en av-
gift på 25:- för maten. Vi börjar klockan 
18:30 och håller på till ca. 21:00.
 15 september: Fikafredag
 29 september: Taco-kväll
 13 oktober: Fikafredag
 27 oktober: Taco-kväll
 10 november: Fikafredag
 24 november: Taco-kväll
 8 dececmber: Fikafredag

Loppis
Vi tänker anordna en Loppis där förtjäns-
ten går till välgörenhet för barn. Har du 
saker hemma som du vill bli av med tar 
vi gärna emot dem. Lämna i kyrkan och 
märk med loppis.

Scout
Vi har scoutkvällar varje onsdag klockan 
18:00-19:15. 

Söndagsskola 
har vi varannan söndag. Se Kalendern.

Efterlysning. 
Lördagen den 7 oktober anordnar S:t 
Eskilskyrkans Ungdoms scoutkår spår-
ningen Tassenatta. Vi behöver funktionä-
rer till det arrangemanget. 
Vill du vara med kontaktar du Roland 
Keller, roland.keller@eskilstuna.se. 
Samling ca: 15:30 vid Skjulsta.

Scouter och ledare från S:t Eskilskyrkan del-
tog, tillsammans med tusentals andra, i den 
nationella Jamboreen i Skåne i somras.

Foto:Mattias Dammström
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Måndagen den 18 september räknar vi i 
fastighetsrådet med att påbörja renovering-
en av kök och serveringsrum i kyrkan. Re-
noveringen kommer att delas upp i två el-
ler tre etapper, så tanken är att köket skall 
kunna användas även om renoveringsarbete 
pågår.

Vi kommer att börja med serverings-
delen. Skåp och bänkskivor är beställda. 
Dessa kommer att monteras så snart un-
derarbetet är klart.

Vi ber om överseende om det kommer 
att kännas lite ”stökigt” under tiden arbe-
tet utförs. Som jag nämnde tidigare kom-
mer köket att kunna användas hela tiden 
men vi kanske får ändra på en del rutiner.

Fastighetsrådet genom Hans-Erik Åkerlund

Avlidna
Birgitta Söderberg Fuhrén dog den 12 
juni och begravningsgudstjänsten hölls 
den 21 juni 2017.
Inga Dahlin dog den 16 augusti. Begrav-
ningsgudstjänst hålls den 7 september.

Adressändring
Frida Sandberg har flyttat till Lohegatan 
1 A, 633 55 Eskilstuna.

Församlingsmöten

Församlingsboken

Världens BarnRenovering av köket

Kallelse till församlingsmöte söndagarna 
den 3 september, 22 oktober och 10 de-
cember efter kyrkkaffet.
Årsmöte planeras till lördag 10 februari 
2018.

Nu är det dags 
igen för oss att 
göra en insats i 
riksinsamlingen 
till Världens 
Barn. Elim-
kyrkan och S:t 
Esk i l sky rkan 
deltar som
representanter för Diakonia. Vi medverkar
bland annat genom bössinsamling vid 
veckosluten vecka 34 - 40 och hjälper till 
vid Världens Barnkonserten den 4 oktober.

Vi har medverkat med dessa insatser i 20 
år. Insamlingen är väl känd och vi möter 
många givmilda medmänniskor. Vi behöver 
vara fler som tar ett insamlingspass. Hör av 
er om ni har frågor och vill vara med!

Gunnel Lejdeby

Höstmarknad - Tacksägelse-
dagen 8 oktober kl 11.00 
Alla skördegåvor tas tacksamt emot för 
försäljning. Även sylt, saft etc. och bröd. 
Dragning på årets konstlotteri.

Julstugan Lördag 2  
december 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. 

Hjärtstartare 
Sedan hösten 2015 finns en hjärtstartare  
uppsatt på höger sida om kyrkdörren. Då 
utbildades tjugo personer i HLR och hjärt-
startare av Gry Kaijankoski och Bror-Erik 
Gillerstrand. Nu är det dags för repetions-
kurs. Meddelande kommer att skickas ut 
till alla kursdeltagarna. 

Bror-Erik Gillerstrand
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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

Tre kvällar i höst
Annika Spalde
Torsdagen den 28 
september kl. 19.00 
är det åter dags för en 
kväll under rubriken 
”Samtal S:t Eskil”, 
denna gång med medverkan av Annika 
Spalde, diakon, psykiatrisjuksköterska och 
författare. ”Hur vi som kristna bör förhålla 
oss till människor som flyr och hur vi kan 
se på vårt flyktingmottagande i perspekti-
vet asyl till alla - till vissa - till inga?”

Linda 
Alexandersson
Under ett år, från 
sommaren 2017 till 
sommaren 2018, är 
det ”Markusår” i hela 
Equmeniakyrkan. S:t Eskilskyrkan får be-
sök av Linda Alexandersson, författare till 
boken Möte med Markus, torsdagen den 
26 oktober kl. 18.00. Linda är pastor och 
föreståndare i Equmeniakyrkans försam-
ling i Arvika. 

Tomas Sjödin
”Det händer när du 
vilar.” Tisdagen 14 
november kl 19.00 
kommer författaren, 
pastorn, föreläsaren 
och krönikören Tomas Sjödin åter till S:t 
Eskilskyrkan. Inträde 100 kr. Biljetter 
kommer att säljas på Bibilioteket. Samar-
rangemang med Studieförbundet Bilda.

Välkommen!


