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Julen - en trosberättelse
Vad händer i S:t Eskilskyrkan under
veckorna?
Ekumeniskt avtal
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Julen,
en trosberättelse!
Julen är här igen. För många blir det
dags för julklappar, julbord, jullov
eller semester med resor till släktingar och vänner med mera. Men
för andra blir det en lång ångestperiod med stress och olika bekymmer.
Hur skulle vi kunna göra julen litet
lugnare och gladare?
När jag var liten i mitt hemland,
Kongo, fick vi ungdomar ofta sitta
tillsammans på kvällarna under jullovet,
och lyssna på varandras berättelser om
den tid som varit och de drömmar som vi
bar på. Ibland fick de äldre berätta för oss
saker som hände för mycket länge sedan.
Varje berättelse avslutades med att vi fick
dra slutsatser om vad vi kunde lära oss.
Det är kanske den funktionen som ”Kalle
Anka” på sätt och vis har spelat i Sverige
på julafton.
En berättande Gud
Nu tänker jag mest på Guds ord som brukar samla oss i kyrkan. Det består först
och främst av berättelser. Vår gud är en
”berättande Gud”. Han har själv berättat
för olika människor som han kallat till sig
och som han sedan sänt ut för att de också
skulle berätta för andra. Jesus fick också
berätta för lärjungarna om himmelriket,
tills han lämnade dem med sändningsordet: ”Gå ut … och lär dem …”
Paulus skriver: ”Hur skall de kunna tro
på den som de inte har hört? Hur skall de
kunna höra utan att någon förkunnar? Hur
kan någon förkunna utan att vara utsänd?
... Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” (Rom. 10:14-17).
Berättelsen blev hemligheten i tron.
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Julnatten i Betlehem.
Detalj av textilt konstverk i S:t Eskilskyrkan.

Berättelsen bär bud
Men vad kan man berätta om, när och
hur? Herdarna, mitt i mörkret i trakterna
av Betlehem, visste ingenting om det som
hade hänt i deras stad. Då kom ängeln och
berättade för dem med en lugnande och
hoppingivande hälsning: ”Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje för
hela folket…” (Luk. 2:11). Mörkret hade
besegrats, budskapet var glädjande, rösten
övertygande och stunden fylld av Herrens
härlighet. Jesus var född!
Julen, en trosberättelse
Gör julen till en fin trosberättelse. Ty, hela
den kristna missionen bygger på berättelsen om den ”görande Guden”. Vi är kallade att gå till andra och till varandra med
den levande och fridfulla berättelsen om
Jesus Kristus. Då kan det börja ljusna i oss
och runt omkring oss. Det hjälper oss att
besegra mörkret, när vi tar till oss det stora
ljus som tändes i Betlehem.
God Jul och Gott Nytt År 2018!

Josef Nsumbu

Nytt ekumeniskt avtal

Eskilskyrkans församling och Eskilstuna församling har träffat en ny
ekumenisk överenskommelse.
När Equmeniakyrkan bildades upphörde
den tidigare överenskommelsen att gälla.
Missionskyrkan och Metodistkyrkan hade
tidigare ett avtal med Svenska kyrkan,
men eftersom avtal saknades med Baptistsamfundet måste proceduren göras om
med Equmeniakyrkan som ny avtalspart.
Dags för lokalt avtal
När det nya avtalet på kyrkonivå var klart,
kunde enskilda församlingar teckna nya
avtal. I Eskilstuna har samarbetet mellan
S:t Eskilskyrkan och Eskilstuna församling varit gott i många år. Därför var det
inte svårt att med det gamla avtalet som
grund teckna ett nytt.
I det nya avtalet konstateras inledningsvis att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är kallade att delta i Guds mission i
världen och söka förverkliga Kyrkans synliga enhet. Vi är kallade att stärka vår samhörighet och att samverka i vittnesbörd
och tjänst, även om det finns skillnader i
kyrko-och församlingssyn.
Med avtalet vill Eskilstuna församling
och S:t Eskilskyrkans församling utveckla
och fördjupa gemenskapen mellan församlingarna till ett gemensamt ansvarstagande
i Eskilstuna. De bägge församlingarna vill
stärka de ekumeniska relationerna även
med andra församlingar och vill tillsammans verka för ett kristet råd i Eskilstuna.

Gudstjänstgemenskapen
fortsätter
Gudstjänstsamverkan har pågått i många
år, med åtminstone en gemensam gudstjänst per termin, växelvis i S:t Eskilskyrkan och Fors kyrka eller Klosters kyrka.
Det fortsätter som tidigare. Avtalet innehåller också en skrivning om att på sikt utveckla samarbetet även kring kyrkomusik
samt konfirmand- och ungdomsverksamheten.
Avtalet har undertecknats av kyrkoherde
Johan Hedlund och pastor Josef Nsumbu
samt de bägge församlingarnas ordförande
och har därefter godkänts av Domkapitlet i
Strängnäs stift och Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. Avtalet gäller till att börja med
i fyra år. Före avtalstidens slut ska avtalet
utvärderas.
Bengt Strandberg

Framsidan av församlingsbladet:
Ekumenisk körsång med sångare från
Corazon och Klosters kyrkokör.
Foto: Catharina Dahlén
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Vad händer i S:t Eskilskyrkan under
veckorna?
Det pågår en mängd olika aktiviteter i
S:t Eskilskyrkan en vanlig vecka. Flera
grupper, som till exempel kören Corazon,
scouterna och morgonbönen på tisdagsförmiddagarna, har funnits i åtskilliga år.
Andra, som svenskundervisningen, har
tillkommit under senare år. Men nya behov uppstår ständigt och nya idéer föds.

Språkkören startar igen efter jul den 15
januari.
Anmälan till ingmari@resonans.nu.

Här är några av de grupper som samlas i
S:t Eskilskyrkan en vanlig vecka. Flera av
grupperna är nystartade.
Vill du vara med i någon av dessa grupper, hör av dej till den som är ledare.
Ukulele
Tisdagar 16.00 träffas ett gäng för att spela
ukulele. ”Vi har roligt ihop”, säger ledaren
Marianne Grudevall. ”Man blir glad av att
spela!” Marianne har med ett stort ritblock
där ord och företeelser förklaras, för den
som är ny i det svenska språket.

Språkkör
På måndagar kl 16.30 träffas Språkkören
under ledning av Ing-Mari Janzon och
Birgitta Johansson.
Det är en kör för nyanlända ungdomar
upp till 25 år. Här utvecklas det svenska
språket med musik som metod. Varje rep
startar med en enkel fika.
När vi var där övade gruppen en rap och
sång med deltagarnas egna ord och känslor som grund. Rytm och entusiasm. Allvar och skratt. Gemenskap.
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Gitarr
Samma dag kl 17.00 är det en grupp från
kyrkans svenskundervisning som lär sig
spela gitarr. Gruppen startade spontant ef-

tersom några uttryckt önskemål att få lära
sig. Ledare för gruppen är Bertil Olsson.

Keyboard och piano
På torsdagar har församlingsmusiker Stefan Silversten samlat tre grupper kring
Piano/Keyboardundervisning i olika svårighetsgrad.
Gemensamt för alla musikgrupperna är att
de anpassas efter deltagarnas svenskkunskaper. Man kan vara med även om man
nyss kommit till Sverige.

Bibel på lätt svenska
Samma kväll träffas ett gäng för bibelstudier på lätt svenska. Det är församlingens
pastor, Josef Nsumbu, som leder samtalet
om Markusevangeliet.
Fikafredag
En udda fredag i månaden är det extra
smarrigt! Då träffas ett gäng ungdomar
i församlingsvåningen en trappa ner. Då

är det nämligen FIKAFREDAG och på
bilden ovan bakas det chokladbollar med
olika smaker. Arrak, vanilj, citron och
mint. Vi gissar att det blev väldigt läckert!
Ledare är Micke Sporrong samt Eva och
Jonas Rönnebratt.

Den andra udda fredagen i månaden är det
TACOKVÄLL.

Konfirmation
För ungdomar ordnas också KONFIRMANDUNDERVISNING. Konfirmanderna har studiematerialet ”Con Dios”
som utgångspunkt för samtal. Upptakten
var en resa till Bodaborg i Karlskoga och i
pingst kommer en konfirmationshögtid att
hållas i kyrkan.
Boël och Bertil Olsson
Foto: Adhanom Mosazghi
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Kalender
För att uppmärksamma Equmeniakyrkans Markus-år finns varje
söndag en alternativ text från
Markus-evangeliet under temat:
”Möten som berör”. Varje predikant
ges alltså stor valfrihet.

December
2

Lö 11.00 - 14.00 Julstuga.
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S ö 11 . 0 0 G u d s t j ä n s t ( 1 : a
söndagen i advent) ”Ett nådens
år” Matt. 21:1–9. (alt. Mark.
11:1–11) Pred. Josef Nsumbu. Org.
Stefan Silversten. Corazon och
Psalmorkestern. Bibelutdelning
till nya konfirmander. Kyrkfika.
Veckogr. 5.

SEU:s terminsavslutning. Utgångskollekt till sjukhuskyrkan. Kyrkfika.
Församlingsmöte. Veckogr. 6.
12 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning (terminsavslutning).
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.
13 On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.
14 To 14.00 RPG i Elimkyrkan.
Lucia.
17.00 Bibel på lätt svenska (terminsavslutning).
17 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen
i advent) ”Bana väg för Herren”
Matt. 11:2–11 (alt. Mark. 1:1–8).
Pred. Timothy Stayton. Sång och
musik av Maria Fahlén Eriksson
med familj. Kyrkfika. Veckogr. 7.
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Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.
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On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

7

To 14.00 Julblommefest för våra
äldre (80+). Diakonirådet.
17.00 Bibel på lätt svenska.
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Fr 18.30 Fikafredag med ungdomar.

22 Fr 19.00 ”Vi sjunger in julen”.
Julkonsert med Stefan Silversten
och Corazon.

10 Sö 11.00 Gudstjänst med Luciatåg
(2:a söndagen i advent) ”Guds rike
är nära” Luk. 21:25-36 (alt. Mark.
13:24-27). Pred. Carina Törn. Org.
Rachel Sidestam. Söndagsskola.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (julafton)
Samling vid krubban med alla barn.
Insamling till mission i andra länder.
Medv. Josef Nsumbu. Org. Timothy
Stayton. Veckogr. 1.
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19 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
19.00 Corazon.
20 On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.

25 Må 15.00 ”Betlehemsträff”. Ett
internationellt sång- och musikprogram, samt samtal vid fikabordet.
Josef Nsumbu m.fl.

Pred. Samuel Lindholm. Org. Stefan
Silversten. Sång av Quien Tieu.
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.

31 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen
efter jul – nyårsafton) ”Guds barn”
Matt. 2:13-23 (alt. Mark. 10:13-16).
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan
Silversten. Veckogr. 2.

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

Januari

17 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet
och ljuständning (terminsstart).
18.00 Scout (terminsstart).

1

Må 11.00 Förnyelsegudstjänst
med Nattvard (nyårsdagen) ”I Jesu
namn”. Luk. 2:21 (alt. Mark. 6:1417). Möjlighet till dopbekräftelse och
dopförnyelse. Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 3.

18 To 17.00 Bibel på lätt svenska (terminsstart).
18.00 Ekumenisk bönevecka:
Inledningsgudstjänst i S:t Eskilskyrkan.
Tema: Du skall också älska invandrare
som dig själv, eftersom ni själva var
invandrare i Egypten. Veckogr. 5.
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Lö 16.00 Trettondedag jul. ”En stjärna
lyser så klar”. Ett musikprogram med
Gry Kaijankoski. Albin och Wilma
Graaf. Bertil Olsson. Hans Murman
m.fl. Veckogr. 3.

19 Fr 12.00 Lunchbön i Elimkyrkan.
Tema: Inte längre som en slav utan
som en kär broder.
18.30 Taco-kväll.
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Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen
efter trettondedagen) ”Jesu dop”.
Matt. 3: 13 – 17 (alt. Mark. 1:9–11).
Pred. Timothy Stayton. Org. Börje
Sennerö. Kyrkfika. Veckogr. 3.

11 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.
13 Lö 9.00 - 21.00 Sy-Lan
14 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen
efter trettondedagen) ”Livets källa”.
Joh. 2:1 – 11 (alt. Mark. 5:21-43).

20 Lö 12.00 Lunchbön i Stadsparken vid
Guds hand. Tema: Er kropp är den
Heliga Andens tempel.
18.00 24-timmars-bön inleds.
21 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen
efter trettondedagen) ”Jesus skapar
tro”. Matt. 8:5 – 13 (alt. Mark.
6:45-52). Pred. Josef Nsumbu. Org.
Stefan Silversten. Corazon. Kyrkfika.
Veckogr. 5.
18.00 24-timmars-bön avslutas.
19.00 Fest-gudstjänst i Pingstkyrkan.
Tema: Hopp och helande.
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22 Må 12.00 Lunchbön i Kjula Baptistkyrka. Tema: Hör ropet från mitt folk
från fjärran land. Bibelns dag.

2

Fr 18.30 Fika-kväll.

4

Sö 11.00 Gudstjänst (Kyndelsmässodagen/Sexagesima) ”Det
levande ordet”. Luk. 8:4 – 15 (alt.
Mark. 4:1–20). Pred. Josef Nsumbu.
Org. Rachel Sidestam. Sång av John
Rönnebratt. Kyrkfika. Veckogr. 7.
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Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

7

On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

25 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan.
18.00 Ekumenisk bönevecka: Avslutande gudstjänst i Fors kyrka.
Temat: Han skall samla de kringspridda
... från jordens fyra hörn.
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To 14.00 RPG i Johanneberg. Årsmöte.
17.00 Bibel på lätt svenska.
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Fr 18.30 SEU:s årsmöte.

28 Sö 11.00 Gudstjänst (Septuagesima)
”Nåd och tjänst”. Matt. 20:1 – 16.
Pred. Sverker Grohp. Org. Timothy
Stayton. Sång av Maria F. Eriksson.
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

10 Lö 16.00 Församlingens årsmöte.
Fika. Veckogr. 1.

23 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
12.00 Lunchbön i Ansgarskyrkan,
Fröslunda. Tema: Låt oss se på de
andras bästa.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.
24 On 12.00 Lunchbön i Katolska
kyrkan.
17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet
och ljuständning.
18.00 Scout.

30 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.
31 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet
och ljuständning.
18.00 Scout.

Februari
1
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To 17.00 Bibel på lätt svenska.

11 Sö 11.00 Årshögtid med nattvard
(fastlagssöndagen) ”Kärlekens
väg”. Luk. 18:31–43 (alt. Mark.
10:32-45). Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Corazon
och Psalmorkestern. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 1.
13 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.
14 On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

Mars

15 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
16 Fr 18.30 Taco-kväll.

1

To 17.00 Bibel på lätt svenska.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen
i fastan) ”Prövningens stund”.
Matt. 4:1–11 (alt. Mark. 11:27-33).
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan
Silversten. Sång av Afutu Ramadan
m.fl. Kyrkfika. Veckogr. 2.
16.00 S:t Lukasföreläsning med Elin
Santell: ”Samtal med unga på liv och
död. Om det existentiella samtalets
betydelse”

2

Fr 18:30 Fika-fredag.
Världsbön-dagen.
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Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
(3:e söndagen i fastan) ”Kampen
mot ondskan”. Luk. 11:14 – 26 (alt.
Mark. 5:21-34). Pred. Josef Nsumbu.
Org. Timothy Stayton. Sång av Ruha
Eshaq. Kyrkfika. Veckogr. 4.

20 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.
21 On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
22 To 14.00 RPG i Elimkyrkan.
17.00 Bibel på lätt svenska.
25 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen i
fastan) ”Den kämpande tron”. Matt.
15:21-28 (alt. Mark. 14:3–9). Pred.
Timothy Stayton. Org. Mats Ernvik.
Sång av Rolf Svanerö. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 3.
27 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.
28 On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

Ekumeniska böneveckan i Eskilstuna
Ekumeniska böneveckan 18 – 25 januari
2018. Temat är: ”Guds hand leder oss!”
Vi börjar med en inledningsgudstjänst i S:t
Eskilskyrkan torsdag den 18/1 kl. 18.00.
En lunchbön hålls kl. 12.00 varje dag i
olika kyrkor (se kalendern), men på lördag den 20/1 samlas vi kl. 12.00 vid Guds
hand i Stadsparken, innan vi inleder ett
helt dygn i bön, med rullande schema (24timmars-bön), där vi fördelar tid för bön i
olika församlingar och/eller personer. Du
får gärna höra av dig till en av våra församlingar i staden om du vill vara med.
Bönedygnet avslutas på söndag den 21/1
kl. 19.00 med en festgudstjänst i Pingstkyrkan. Själva böneveckan avslutas torsdag den 25/1 kl. 18.00 med en stor ekumenisk gudstjänst i Fors kyrka.
Välkommen!
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Scout
Vi har scoutkvällar varje onsdag klockan
18.00-19.30.
Vårterminen börjar den 17 januari.

Taco-kvällar/
Fikafredag
Fredagskvällar under våren, kvällar som
riktar sig till ungdomar.
Vi börjar klockan 18:30 och håller på till
ca. 21:00.
19 januari, Taco-kväll
2 februari, Fika-fredag
16 februari, Taco-kväll
2 mars, Fika-fredag
16 mars, Taco-kväll
30 mars, Inget program
13 april, Taco-kväll
27 april, Fika-fredag
11 maj, Taco-kväll
25 maj, Avslutning

Sy-Lan
Under ett Sy-Lan samlas deltagarna och
syr en hel dag! Under 2018 har det arrangerats fyra sy-lan i S:t Eskilskyrkans församlingsvåning. Nästa gång blir lördagen
den 13 januari kl. 9.00 -21.00.
Anmälan till Carin Torstensson
mail: carinto2014@gmail.com.
Vuxna deltagare betalar 200:- som går till
församlingens diakonala arbete.
Foto: Carin Torstensson
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Scouterna skickar ett stort tack till alla
funktionärer som var med och hjälpte till
vid Tassenatta.

Foto: Magdalena Dammström

Renovering av köket

Renoveringen av köket och serveringsrummet i S:t Eskilskyrkan är nu klar. Ett stort
arbete har gjorts av fastighetsrådet med planering, inköp och inte minst allt praktiskt
arbete med själva ombyggnaden.
Här ses Gunnar Westermark, Anders Kullstam och Tord Dahlén i arbete.
Ett stort tack till hela fastighetsrådet.
Foto: Adhanom Mosazghi

Årsmöte
Lördagen den 10 februari klockan 16.00
håller S:t Eskilskyrkans församling årsmöte i kyrkan. Servering. Välkommen!
Valberedningen
Valberedningen har börjat arbetet med att
tillfråga och föreslå personer till alla uppgifter. Meddela valberedningen (Stefan
Axberg, Barbro Murman, Eva Rönnebratt
jr, Martin Sjöström och Lena Åkerlund)
om du vill gå in i något uppdrag eller avsäga dig ett du redan har. Tack!

Församlingsmöte
Kallelse till församlingsmöte söndagen
den 10 december efter kyrkkaffet.

Presentshoppen
I samband med
Julstugan öppnas
Presentshoppen
i kyrkan, där du
kan fynda något
till dig själv eller
som en present
till någon.
Föremålen, som kommer från ett gammalt hem, har församlingen ärvt.
Du kan hitta bl.a. porslin, glas, linne och
prydnadssaker.
Behållningen tillfaller församlingens
verksamhet.
Shoppen kommer att fortsätta vara öppen
och fyllas på vartefter med nya saker.
Kontaktpersoner: Lena Åkerlund och
Carin Sennerö.

Tänd ett ljus!
Från och med första söndagen i advent
(3/12) t.o.m. sista januari (31/1) pågår
Equmeniakyrkans insamling till det internationella arbetet. Temat är: ”Tänd ett
ljus!”
Välkommen med din gåva i kontanter till
S:t Eskilskyrkan. Du kan även swisha till
123 091 5413, eller du kan överföra pengarna till Bg 387–1951 eller Pg 33 62 29-0,
skriv: ”Tänd ett ljus”

Församlingsboken
Adressändringar
Familjen Andarea-Ladu och GodwinDuku har flyttat till Körvelvägen 14, 632
33 Eskilstuna.
Gunnel Lejdeby har postadress Rönningsvägen 6, 775 70 Krylbo.
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Fira det nya året i
S:t Eskilskyrkan!
S:t Eskilskyrkan håller sina dörrar öppna
under hela nyårshelgen. Söndag den 31/12
möts vi till en gudstjänst kl. 11.00, då vi
tackar Gud för det år som har varit och vi
ber för varandra.
På nyårsdagen (måndag den 1/1) 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.
Välkommen att börja 2018 med Herren!

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
Foto: Steve Gräsberg

Trettondedag jul.
För att avsluta jul- och nyårsfirandet på
ett mycket trevligt sätt är du välkommen
till S:t Eskilskyrkan på Trettondedag jul
(lördagen 6/1) kl. 16.00 för ett spännande
musikprogram med Gry Kaijankoski, Albin och Wilma Graaf, Bertil Olsson, Hans
Murman m.fl. Tema: ”En stjärna lyser så
klar”.
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Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna
Ordförande: Mikael Sporrong, Kvarngärdesgatan 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

