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S:t Eskilskyrkans verksamhet, som har 
sin grund i Jesus Kristus, bygger på 
berättelser, relationer, upplevelser och 
delaktighet. Förra numret handlade mest 
om berättelser och i detta nummer gäller 
det relationer. 

”Räck mig din hand vi har samma väg att 
gå. Räck mig din hand vi har samma mål 
att nå. Glöm allt som skiljer och låt oss 
tänka på. Vi behöver alla varann!”
Så lyder en välkänd refräng av Ken Ring.

Levande möten
En människas liv får sin mening bland 
annat genom hennes relationer till andra 
människor. Möten mellan olika människor 
och olika folk har alltid varit ett måste. Det 
bästa sättet att framföra ett budskap till 
andra människor är genom levande möten. 
När Gud ville frälsa människan kom han 
själv, genom inkarnation, till mötes med 
henne. Det betyder för oss nu att det inte 
handlar om huruvida vi skall våga möta 
nya människor eller inte utan hur vi skall 
göra det. Det gäller vilken attityd vi har när 
vi skall möta ”nya medmänniskor” i vår 
närhet, de som är så nära att det inte går 
att undvika möten. Det handlar om vilka 
relationer vi skall utveckla till varandra.

Enhet och gemenskap
När det gäller Guds församling anser teo-
logen Fredrik Lautmann, i sin studie av 
den lokala kyrkan, att Jesus inte byggde 
en kyrka utan att han samlade folk. ”Or-
det ’församling’ i det latinamerikanska 
perspektivet (comunidade på spanska)”, 
förklarar han, ”består av två ord, comunis 
och unión” eller uniâo på portugisiska, det 
vill säga ”enhet och gemenskap”. En god 
gemenskap bygger först och främst på att 

”Räck mig din hand!”

våga möta andra människor med kärlek, 
vilket alltid har varit en stor utmaning för 
kyrkan. Genom globaliseringen har den 
utmaningen blivit ännu starkare. 

Tillsammans, hand i hand
Paulus tolkar de kristnas relationer till var-
andra genom en bild av människokroppen: 
”Kroppen består inte av en enda del utan 
av många” (1 Kor. 12:14). Det handlar om 
ett liv tillsammans i samarbete, i ömse-
sidig omsorg, i medlidande, genom upp-
muntran osv. Även om vi skulle ha olika 
ursprung, skriver Paulus till galaterna: ”Nu 
är ingen längre jude eller grek, slav eller 
fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kris-
tus Jesus” (Gal. 3:28). Han målar en bild 
av den mångfaldiga kyrkan. Men mångfal-
den gäller också hela mänskligheten. Här 
är inte längre svensk eller invandrare, inte 
vit eller färgad, inte rik eller fattig ...

Därför strävar vi efter en djup gemenskap 
med goda relationer, genom våra guds-
tjänster, våra andakter, vår söndagsskola, 
våra Bibelsamtal, vår svenskundervisning, 
våra musiklektioner, våra körövningar, 
våra scoutaktiviteter, våra bönemöten, 
våra fikastunder m.m. så att alla skall kän-
na sig hemma hos oss: barn, ungdomar, 
vuxna och äldre, liksom män och kvinnor 
med olika kulturell bakgrund.

Tillsammans, hand i hand, i kärlek och 
mångfald berikas vi av varandra!

Josef Nsumbu
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Framsidan av församlingsbladet:
Sjukhuskyrkans symbol är en blomma som 
växer som ett skott på en avbruten stam 
och vill vara en symbol för liv och kraft, 
för tron på uppståndelsen. Ur det brustna, 
ur det avbrutna, kan något nytt växa fram.

- Att göra en budget är alltid en giss-
ning...  så inledde kassören Gun Björk 
sin ekonomiredovisning vid försam-
lingens årsmöte. Förutsättningarna 
kan under ett år snabbt ändras. För-
utom medel från SST (Statligt stöd till 
trossamfund) och Länsstyrelsen mot-
tog församlingen också ett arv från en 
av församlingens medlemmar.

Förutom den ekonomiska redovisningen 
lyftes några punkter fram i den omfattande 
årsberättelsen.

Köksrenoveringen
Totalrenovering av kök och serveringsdel 
påbörjades i september och blev klar lagom 
till Julstugan. Trots en del stök under reno-
veringsperioden fungerade verksamheten 
och nu kan vi alla glädjas åt ett funktio-
nellt och mycket fint kök/serveringsrum. 
Fastighetsrådet har gjort storverk... igen!

Handikappanpassningar
Hissen har renoverats och stenläggningen 
framför kyrkan har höjts till samma nivå 
som entrén.

Året som gått
Man kan konstatera att det är stor bredd på 
det som händer i S:t Eskilskyrkan under 
ett år. 

Ett exempel är svenskundervisningen 
under tisdagarna där vår församlingsmu-
siker Stefan en gång i månaden deltar med 
en sångstund. Detta har också i sin tur lett 
till att gitarr-, piano- och ukulelegrupper 
startats. Studiecirkeln ”Om Sverige” samt 
bibelundervisning på lätt svenska är också 
en del av arbetet med nyanlända.

Stadgeändring
Ett förslag till stadgeändring klubbades 
under årsmötet och ska bekräftas vid för-
samlingsmöte. För att ge lite mer tid för ar-
betet med bokslut och årsmöteshandlingar 
beslöts att årsmötet ska hållas senast 31 
mars. 

Val 
Som vanligt förrättades ett stort antal val 
till olika uppdrag i församlingen. Till för-
samlingens ordförande 2018 valdes Catha-
rina Dahlén. Ett nyval till styrelsen var Ba-
sel Helo.

Anställning
Ordförande Catharina informerade om den 
rekrytering av ungdomsledare som pågår. 
Efter intervjuer kommer församlingen att 
informeras vid kommande församlings-
möte.

Till sist…..
För att citera slutorden i verksamhetsberät-
telsen skrivna av John Rönnebratt; ”…alla 
är vi en pusselbit i församlingens arbete, 
ingen nämnd och ingen glömd, i Guds plan 
för S:t Eskilskyrkans framtid. Känn dig 
värdefull i att få vara en del av församling-
ens arbete och gemenskap. Så får vi alla 
bära varandra in i ett nytt verksamhetsår, 
under Guds beskydd. Vad har han tänkt att 
hitta på 2018?”

Barbro Murman 

Budget - som vanligt en gissning
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Diakoni
En solig vinterdag i februa-
ri träffar jag Carin Sennerö 
och Carina Thörn för att samtala om 
diakoni. Både Carin och Carina är med i 
S:t Eskilskyrkans diakonigrupp.  

Diakonigruppen består av fem personer. 
Den träffas ett par tre gånger per termin. 
Pastor Josef brukar också delta. Carin och 
Carina berättar att det är många personer 
som på olika sätt är en del av S:t Eskils-
kyrkans diakonala arbete. Ett arbete som 
sker mer eller mindre i det tysta. Där om-
sorgen om medmänniskan är det viktiga. 
Ett arbete som både innebär praktiska frå-
gor, besök och omsorg. Samtal som kan 

göra någon delaktig i kyrkans verksamhet 
trots frånvaro. Samtal med någon som 
kanske inte har så många nära anhöriga. 
Det kan handla om hjälp och stöd till den 
som flytt till Sverige och väntar på uppe-
hållstillstånd. 

Fester
De senaste åren har diakonigruppen också 
anordnat en blomsterfest innan jul, för 
dem som uppnått den aktningsvärda ål-
dern 80 år eller mer. En fest med julsmör-

gås och tårta, med julblomma till var och 
en, ett program med jultema och, framför 
allt: tillfälle att träffas och prata. 

I våras anordnades också en vårfest i 
kyrkans trädgård. Ett stort tårtkalas under 
blommande äppelträd. Festen avslutades 
med nattvard i församlingsvåningen.

Vårfesten blev uppskattad och en ny pla-
neras till våren.

Diakonalt engagemang
Hur kommer det sig att ni är engagerade i 
detta med diakoni?

Carin Sennerö, som är lärare och arbetat 
som hörselpedagog, har genom sitt arbete 
stöttat och samtalat med lärare, elever och 
föräldrar. För henne, med uppväxt i en 
pastorsfamilj, blev det naturligt att efter 
pensioneringen engagera sig i det diako-
nala, något som hon även innan varit en 
del av.

Carina Thörn är utbildad diakon. Hon 
var färdig med sin utbildning 2001 och har 
också vidareutbildat sig två år på Teolo-
giska högskolan.
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Sjukhuskyrkan
Förutom att Carina är engagerad i diako-
nigruppen arbetar hon i Sjukhuskyrkan. 
Hon har sin arbetsplats på Mälarsjukhuset. 
Hennes arbetskamrater från Svenska kyr-
kan är präst, Marianne Olofsson och dia-
kon, Liv Kastberg.

Carina finns på sjukhuset måndag till 
fredag klockan 10.00 till 16.00.

Hennes uppgift är att finnas till för pa-
tienter, anhöriga och personal. Det handlar 
mycket om att lyssna, att vara närvarande. 
Att finnas där för den som önskar. 

Hon har många samtal med patienter 
och anhöriga. Ibland har hon och en kol-
lega någon träff med nyanställd personal 
där de berättar om sitt arbete. Men ofta vet 
hon inte i förväg vad dagen kommer att 
innehålla. Hennes uppgift är att vara när-
varande. Ibland i det ordlösa. 

Det har hänt att anhöriga bett henne att 
bara vara där tillsammans med dem i rum-
met när någon dött. Hon har bara stått där 
och efteråt har de tackat henne. Orden be-
hövdes inte.

Andaktsrummet
På Mälarsjukhuset finns ett andaktsrum 
som står öppet för både patienter, besökare 
och personal.

Varje tisdag klockan 13.00 är det en 
andakt i sjukhusets andaktsrum. En stund 
med betraktelse, sång och bön. I andakts-
rummet finns en låda där den som vill kan 
lämna en lapp och skriva ner det som den 
personen önskar förbön för. Och på tis-
dagens andakt tas varje lapp med i förbö-
nen.

Hur genomsyrar tron ert arbete? 
Carina: Jag har fått se att jag inte är ensam. 
Det har stärkt min tro.

Ibland har jag fått se Gud gripa in i män-
niskors liv på ett förunderligt sätt. 

Carin: Min tro och tillit är att vi alla är 
omslutna av Kristi kärlek. Det hjälper mig 
att leva i verkligheten. 

Boël Olsson
Foto: Adhanom Mosazghi
Akvarell: Stina Dalmalm
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Mars

1 To 17.00 Bibel på lätt svenska. 

2 Fr 18.30 Fika-fredag med SEU.

4 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(3:e s. i Fastan) ”Kampen mot 
ondskan”. Luk. 11:14 – 26 (alt. 
Mark. 5:24-34). Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Timothy Stayton. Sång av Ruaa 
Eshaq. Kyrkfika. Veckogr. 4.

6 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.

8 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
Stormöte. ”En doft av himmel”. 
Maria Öhrvall.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

10 Lö 9.30 – 21 Sy-lan. 
 11 – 17 Repetition inför Markus-

mässa.

11 Sö 11.00 Markusmässa med 
Corazon (Midfastosöndagen). 
Söndagsskola. Insamling för Pastors- 
och diakonutbildningen. Kyrkfika. 
Veckogr 5.

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

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

15 To 17.00 Bibel på lätt svenska. 

16 Fr 18.30 Taco-kväll med SEU.

18 Sö 11.00 Ung gudstjänst av och med 
SEU (5: e s. i Fastan) ”Försonaren”.  
Joh. 11:46–57 (alt. Mark. 12:1–12). 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 6.

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

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

 18.00 Scout.

22 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
Sång och  musik  med El ina 
Hultman.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

25 Sö 11.00 Gudstjänst (Palm-
söndagen) ”Vägen till korset”. 
Matt. 21:1–11 (alt. Mark. 11:1–11). 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Ing-Marie 
Janzon. Sång av Ing-Marie Janzon 
med Språkkör. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

26 Må 18.00 Andakt i Stilla veckan. 
Org. Börje Sennerö.

27 Ti 17.00 Svenskundervisning.
 18.00 Andakt i Stilla veckan. Org. 

Stefan Silversten.
 19.00 Corazon.

Kalender
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28 On 18.00 Andakt i Stilla veckan. 
Org. Rachel Sidestam.

 18.00 Scout.

29 To.  19.00 Getsemanestund. 
Nattvardsandakt (Skärtorsdagen) 
”Det nya förbundet”. Joh. 13:1–17 
(alt. Mark. 14:12-16). Josef Nsumbu. 
Org. Timothy Stayton. Veckogr. 1.

30 Fr 11.00 Gudstjänst (Långfredagen) 
”Korset”. Matt. 27:32 – 56 (alt. 
Mark. 15:21-41). Betraktelse: Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Veckogr. 1.

April

1 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(Påskdagen) ”Kristus är uppstånden”. 
Matt. 28:1 – 20 (alt. Mark. 16:1–14). 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Kyrkfika. 
Veckogr. 1.

2 Må 11.00 Gudstjänst med Sjukhus-
kyrkan i S:t Eskilskyrkan (Annandag 
påsk). Pred. Carina Thörn. Org. Mats 
Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 2.

3 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

5 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Anti-
trafficking – vad kan vi göra för utsatta 
människor?” Arne Akervall.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

8 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. i 
påsktiden) ”Påskens vittnen”. 
Joh. 21:1–14 (alt. Mark. 16:9–20). 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy 
Stayton. Sång av Maria F. Eriksson. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.

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. 

13 Fr 18.30 Taco-kväll med SEU.

15 Sö Gudstjänst (3: e s. i påsktiden) 
”Den gode herden”. Joh. 10:1–10 (alt. 
Mark. 4:35-41). Pred. Polos Safa. 
Org. Stefan Silversten. Sång av Rolf 
Svanerö. Kyrkfika. Veckogr. 3.

16 Må 18.30 Regional  samling i 
Ansgarskyrkan i Västerås inför kyrko-
konferensen.

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

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

 18.00 Scout.

19 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Utsatthet i Eskilstuna”. Carolina 
Bäck från Stadsmissionen.

 17.00 Bibel på lätt svenska.
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22  Sö 11.00 Gudstjänst (4:e s. i påsktiden) 
”Vägen till livet”. Joh. 16:16-22 (alt. 
Mark. 8:27-30). Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Rachel Sidestam. Sång av Samuel 
Lindholm. Söndagsskola. Insamling 
till Equmeniakyrkans nationella 
arbete. Kyrkfika. Församlingsmöte. 
Veckogr. 4.

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

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

26 To 17.00 Bibel på lätt svenska. 

27 Fr 18.30 Fika-kväll med SEU.

29 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e s. i 
påsktiden) ”Att växa i tro”. Joh. 16:5–
11 (alt. Mark. 4:30-34). Pred. Josef 
Nsumbu. Musik av Psalmorkestern. 
Kyrkfika. Veckogr. 5.

30 Må 20.00 Valborgsmässofirande 
på Båtsmansbacken. Vårtal av 
Jimmy Jansson. Mötesledare: Samuel 
Lindholm. Sång och musik: Corazon 
m.fl. Psalmorkestern.

 (Se notis på sidan 12).

Maj

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

 18.00 Scout

3 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 

”Ett friskt åldrande”. Dr. Thorne 
Wallman.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

5 Lö 10.00 – 14.00 Trädgårdsloppis (se 
notis på sidan 12).

6 Sö 11.00 Gudstjänst med med-
verkande av konfirmander (Bön-
söndagen) ”Bönen”. Luk. 18:1–8 (alt. 
Mark. 14:3-9). Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

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

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

 18.00 Scout.
 18.30 Konfaläger på Uskavigården.

10 To 8.00 Friluftsgudstjänst (Kristi 
himmelsfärds dag) ”Herre över 
allting”. Mark. 16:19-20. Pred. 
Timothy Stayton. Musik: Stefan 
Silversten. Fika. Veckogr. 7.

11 Fr 18.30 Taco-kväll med SEU.

13 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen 
före Pingst) ”Hjälparen kommer”. 
Joh. 15:26-16:4. Pred. Timothy 
Stayton. Org. Rachel Sidestam. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

15 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 18.00 Vardagsmässa.
 19.00 Corazon.
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16 On 17.00 Öppen kyrka för bön, 
stillhet och ljuständning.

 18.00 Scout.

17 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
”Got t  och  b landa t” .  Många 
medverkande.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

19 Lö 16.00 Konfa: Samkväm – Prova 
kåpor – Fotografering mm.

20 Sö 11.00 Konfirmationshögtid 
med Nattvard (Pingstdagen) 
”Den helige Anden”. Joh. 14:25-29. 
Konfirmanderna och ledarna. Org. 
Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Veckogr. 1.  

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

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

 18.00 Scout.

24 To 17.00 Bibel på lätt svenska. 

25 Fr 18.30 Fika-fredag.

26 Lö 18.00 Vårkonsert. Corazon m.fl. 
Veckogr. 2.

27 Sö 11.00 Gudstjänst (Heliga 
Trefaldighets dag) ”Gud – Fader, 
Son och Ande”. Matt. 11:25-27. 
Pred. Sven Andersson. Org. Timothy 
Stayton. Sång av Samuel Lindholm. 
Kyrkfika. Veckogr. 2.

29 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

 17.00 Svenskundervisning.
 19.00 Corazon.

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

31 To 14.00 RPG: Resa/utflykt.
 17.00 Bibel på lätt svenska.

Juni

3 Sö 11.00 Gudstjänst (1:e s.e. 
Trefaldighet) ”Vårt dop” Joh. 3:1–8. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Församlingsmöte. Veckogr. 3.

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

avslutning).

7 To 17.00 Bibel på lätt svenska (Ter-
minsavslutning).

8 Fr 18.30 Taco-kväll. SEU:s Termins-
avslutning.

10 Sö 11.00 Gudstjänst (2: a s. e. 
Trefal-dighet) ”Kallelse till Guds 
rike” Luk. 14:15–24. Pred. Carin 
Dernulf, equmenias generalsekr. Org. 
och solist Maria Fahlén Eriksson. 
Kyrkfika. Veckogr. 4.

Konstutställning
En akvarell-grupp, som målar under ledning 
av Lars Rundin, ställer ut sina tavlor i för-
samlingssalen under veckorna 13 och 14.
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Scout
Vi har scouter i kyrkan varje onsdag mel-
lan klockan 18:00 och 19:30.
Scouterna är indelade i olika grupper.
Spårarscout, årskurs 1-3
Upptäckarscout, årskurs 4-6
Äventyrarscout, årskurs 7-9

I S:t Eskilskyrkan har vi ungdomskvällar 
varannan vecka, udda veckor. Vi varvar 
Taco-kvällar med Fika-fredag. På Taco-
kvällarna träffas vi och börjar kvällen 
med att äta tacos. Därefter har vi någon 
aktivitet med ungdomarna i fokus. 

Vi avslutar kvällen med en andakt. De 
kvällar vi har Fika-fredag fixar vi fika till-
sammans. Vi avslutar även dessa kvällar 
med en andakt.

Vi börjar kvällarna klockan 18.30 och 
håller på till ca. 21.00, men ibland blir det 
lite senare. Schemat för våren 2018 ser ut 
som följer:
 Fredag 2 mars, Fika-fredag
 Fredag 16 mars, Taco-kväll
 Fredag 30 mars, Långfredag,  
 ingen samling
 Fredag 13 april, Taco-kväll
 Fredag 27 april, Fika-fredag
 Fredag 11 maj, Taco-kväll
 Fredag 25 maj, Fika-fredag
 Fredag 8 juni Taco-kväll  
 avslutning

Jag tycker att SEU gjort den kyrkliga upp-
levelsen mer intressant.

För mig är till exempel scout och taco-
fredag något annat än skolan och det är 
otroligt roligt. Jag älskar scoutläger för 
man glömmer bort allting utanför läger-
området, det stinker rök överallt, på mor-
gonen brukar man höra ved huggas. Jag 
gillar att scoutlägret blir som ett litet sam-
hälle och att vi brukar vara tillsammans  
med Malmköping. 

På taco-fredagarna och fika-fredagarna 
kan vi vara 10-15 personer varje gång. På 
fika-fredagarna gör vi vår egen fika det 
kan vara allt från donuts till kladdkaka. 
Vi brukar leka lekar som Fyra man i sof-
fan, men vi leker mest Vinken i mörker, 
då måste man vara smidig och smälta in 
i skuggorna. På slutet av kvällarna har vi 
andakt med sång, bön och vi tänder ljus.

Julie Rönnebratt

Söndagsskola
Varannan söndag har vi söndagsskola i 
kyrkan. Se Kalendern på sidorna 6-9 eller 
hemsidan (eskilskyrkan.se).

Ungdomskväll
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MARKUSMÄSSAN - en musikgudstjänst 
med utgångspunkt i Markusevangeliet.

Alla får vara med i kören på Corazons öv-
ning i S:t Eskilskyrkan tisdagen den 6 mars 
kl. 19-21 och på repetition i S:t Eskilskyr-
kan den 10 mars kl. 13-17.

Alla är välkomna till mässan den 11 mars 
kl. 11 i S:t Eskilskyrkan och kl. 18 i Elim-
kyrkan.

Den nyvalda församlingsstyrelsen: Maria Fahlén-Eriksson, Basel Helo, Birgitta Keller, 
Adhanom Mosazghi, Catharina Dahlén (ordförande), John Rönnebratt, Gun Björk och 
Gunnel Lejdeby.

Alla är välkomna att delta i församlingens 
olika musikgrupper.

Corazon
Kören Corazon övar på tisdagar kl. 19-21 
och sjunger på gudstjänster och konserter.

Psalmorkestern
Psalmorkestern spelar på några gudstjäns-
ter per termin. Du kan vara med och spela 
även om du är lite ringrostig eller inte har 
spelat så länge. Alla instrument är välkom-
na!

Pianokurs
Det finns fortfarande plats i våra piano-
kurser på lätt svenska. Fredagar mellan 
klockan 17 och 19.

Kontakt
För Psalmorkestern kontakta Mattias Eriks-
son 070-328 90 36. För Corazon och piano-
kurs kontakta Stefan Silversten 0732–511 
412.

Kultur- och studieverk-
samhet sker i samarbete 
med Bilda.

Markusmässan Sång och musik
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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 Jimmy Jansson, kommunstyrel-
sens ordförande.
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 5 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!


