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S:t Eskilskyrkans verksamhet, som har 
sin grund i Jesus Kristus, bygger på 
berättelser, relationer, upplevelser och del-
aktighet. Årets första nummer handlade 
om berättelser, det andra numret om rela-
tioner, det tredje om upplevelser och den 
här gången handlar det om delaktighet.

Delaktighet är, enligt KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan), individens fri-
villiga och aktiva bidrag till en kollektiv 
process som han/hon upplever som an-
gelägen och meningsfull för sig själv och 
för andra. I centrum står två begrepp. Det 
första, frivillighet, handlar bland annat om 
ett medvetet beslut att vara en del av hel-
heten. Även om vi kanske genom tradition 
eller egen övertygelse är med i olika sam-
manhang, så måste varje kristen också nå-
gon gång komma fram till en tydlig med-
vetenhet och ett eget beslut om att delta 
eller inte. Det andra begreppet, aktivitet, 
kan innebära ett ansvar.

Frihet och aktivitet - en mission
Allt detta kunde bli en ideologisk fråga om 
dop, medlemskap mm. Många är de som 
har fattat ett eget beslut om dop och/eller 
om medlemskap, men som inte riktigt ta-
git ansvar för sitt val, medan andra kanske 
från början inte tagit beslut själva, men 
mognat i det som de ärvt. Mest handlar det 
om att utan tvång släppa in i sitt liv den 
Herre som står vid dörren och bultar (Upp. 
3:20). Friheten och aktiviteten tillsammans 
blir för kyrkan en mission, ett budskap, ett 
uttryck för den sanna tron i samhället.

När Svenska Missionsförbundet bildades 
sökte sig flera självständiga församlingar 
(som Missionsförsamlingen i Eskilstuna, 
idag S:t Eskilskyrkan) frivilligt, till ett 

Aktivitet och frihet 

förbund för gemensam aktivitet, mission. 
Det blev en individuell, men också en kol-
lektiv kallelse från ett berättande budskap 
om Jesus till ett liv tillsammans i Kristus. 
Det handlar om Guds kärlek som i sin tur 
har med Guds nåd att göra, och medlem-
marnas ansvar att själva delta som en del 
av Kristi kropp (1 Kor. 12:14).

En öppen gemenskap som 
engagerar
Då kyrkans liv ofta bedöms genom dess 
aktiviteter kan medlemmarna bli betrakta-
de som två grupper: de aktiva och de icke 
aktiva. Utan de aktiva fungerar nästan inte 
församlingen. Men om man betonar akti-
vitet för mycket, kan medlemmarna kän-
na sig pressade. I S:t Eskilskyrkan har vi 
som tema för hela år 2018 ”Bana väg för 
Herren”. Det betyder att den kristna för-
samlingen genom delaktighet skall vara 
en öppen gemenskap som engagerar, men 
också en plats där man får vila i Guds väl-
signelse och i en djup gemenskap. Detta är 
Guds mission. 

Josef Nsumbu

Foto: Steve Gräsberg
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Framsidan av församlingsbladet:
Missionen når Rekarnebygden.
Sankt Eskil, skulptur i Fors kyrkopark av 
Sven Lundqvist, uppsatt 1964.
Foto: Bengt Strandberg

Vi välkomnar AnnaMaria Rose att 
arbeta med barn, ungdomar och unga 
familjer i S:t Eskilskyrkan. 

Tillsammans – det är mitt ledord i min 
tjänst som ungdomsdiakon. Tillsammans 
– där var och en, barn-ung-vuxen-äldre, 
har samma betydelse för helheten. Till-
sammans – oavsett kön och ursprung, alla 
med samma värde. Det är tillsammans som 
Guds rike blir synligt i oss, mitt ibland oss 
och runt omkring oss. Det är tillsammans 
som Kristi kropp kommer i funktion.

”Låt våra hjärtan få mötas på en plats där 
kärleken gror. I ett rum där alla kan rym-
mas i ett hus där framtiden bor.

Jag ber om en öppen gemenskap förank-
rad i trons hemlighet. Mångfaldens enhet 
gestaltad i sann och varm medmänsklig-
het.

Jag ber att drömmen ska bli verklig i 
handlingar som tänder hopp. Gemenska-
pens djupaste tanke som lemmar i en enda 
kropp.

Jag ber att fred och försoning ska bli 
mer än stora vackra ord, att den tro som 
vi önskar att leva förvandlas till kött och 
till blod.”
(I Johansson & R Stahre U ps 158)

AnnaMaria Rose – Ungdomsdiakon

”Låt våra hjärtan få 
mötas”

S:t Eskilskyrkan har genom sitt missions-
råd valt att lyfta upp ”Mission” som tema 
under hela september månad. 

Medverkande:
- Rachel Sidestam och Samuel Lindholm 

berättar om sina erfarenheter av mission.
- Josiane Kamparås, kongolesisk kvinna 

som arbetat för kyrkan i Kongo/Brazza-
ville, gift med svenskt missionärsbarn, 
arbetat som missionsär i Kongo och som 
Läkarmissionens ansvariga för många län-
der i Afrika. Hon predikar och berättar.

- Bikon (Bistånd Kongo), en ideell för-
ening som genom direktstöd, utan mellan-
händer, verkar för en förbättring av situa-
tionen för folket i Kongo och fördjupning 
av relationerna mellan Kongo och Sve-
rige.

- MSG (Matadi Support Group) är en 
grupp entreprenörer, kyrkomedlemmar, 
som skapar nya företag i Kongo genom 
utbildning, företagslån och uppföljning.

Välkommen till september månads mis-
sionsgudstjänster!

Josef Nsumbu

Datum och tider, se Kalendern på sidan 6 
och 7.

Tema Mission
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Ett samtal om mission

Församlingsbladet träffade fyra personer 
ur kyrkans Missionsråd för att få en bild 
av deras vision. Josef Nsumbu, Gunnel 
Lejdeby, Rachel Sidestam och Gun Björk. 
Alla med ett djupt intresse för mission.

Syftet med missionsrådet är att öka intres-
set för mission. Önskan finns också att då 
och då göra en satsning för att samla in 
pengar till mission.

Vad är då mission? 
För missionsrådet betyder det mest mis-
sion i andra länder. Mission måste ha ett 
innehåll. Och innehållet är evangelisa-
tion. 

Josef förklarar: ”När missionärerna kom 
till oss byggde de skolor, kyrkor, sjukhus. 
Men målet i allt detta var att evangelisera. 
De visade på Guds kärlek. 

På missionssjukhuset till exempel, bör-
jade läkaren med att lägga dagen i Guds 
hand”. Detta gav en trygghet till patien-
terna och deras anhöriga och många fick 
en tro. 

”Evangeliet är innehållet i missionen. 
När Jesus lämnade sin Far och blev män-
niska och kom till oss, var det Guds mis-
sion. Gud hade kunnat stanna kvar i sin 
himmel och skicka bara hjälp till oss män-
niskor. Men han valde att själv komma oss 
till mötes. Mission är själva kyrkans liv. 
Det finns ingen kyrka utan mission.” 

Saknad efter missionärer
Josef, som vuxit upp i Kongo, minns med 
glädje de missionärer som kom från Sve-
rige. Ofta har missionärer anklagats för att 
gå hand i hand med kolonisationen. Men 
Josef tycker att det inte gäller alla. 

Han berättar att det idag finns en sak-
nad efter missionärer. Han minns vad 
hans pappa sa, 2003, när han och familjen 
skulle flytta till Sverige: ”Vi tycker det är 
synd att missionärer inte längre kommer 
till oss.” Det är lätt att tro att nu behövs 
inte missionärer längre i Kongo. Nu klarar 
sig kongoleserna själva. 

Men även om det där finns en växande 
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församling så är det en kämpande försam-
ling. De behöver oss. Vi är syskon. Vi be-
höver varandra. Det viktiga är att vi inte 
överger våra syskon. Det handlar om att vi 
får känna att vi är tillsammans. 

Mission är först och främst ett möte, att 
vara tillsammans. Vi tänker lätt på mission 
i termer av att ge när det också innefattar 
att få. Det är ett möte. Vi kan också mis-
sionera på hemmaplan bara genom att mö-
tas. Då händer det något. 

Från utsänd missionär till 
vänförsamling
Missionsrådet konstaterar att S:t Eskils-
kyrkans församling inte har någon mis-
sionär utsänd sedan 1920-talet då Maja 
Hagerfors arbetade i Kongo. Däremot har 
församlingen nu en kongolesisk vänför-
samling i Paris. År 2016 besökte de oss 
med sin kör. Tanken är att vi ska få mer 
kontakt med den församlingen.

Tema Mission
S:t Eskilskyrkans tema i september är 
”Mission” vilket kommer att märkas i 

gudstjänsterna. Se Kalendern på sidan 6 
och 7.

Söndagsskolan ett föredöme
Gunnel berättar att även söndagsskolan 
har mission som tema för höstterminen. 
”Vi fortsätter med att berätta om hur mis-
sionen kom till andra länder och till Sve-
rige. Och i söndagsskolan har vi barn med 
bakgrund från olika länder.” 

Söndagsskolan samlar pengar till ex-
empel till fotbollar genom organisationen 
BIKON (Bistånd Kongo). Att spela fotboll 
är populärt och skapar gemenskap. Detta 
blev extra viktigt efter kriget i Kongo 
Brazzaville. Tvärtemot de vuxnas fiend-
skap möttes barnen på gatan och spelade 
fotboll. Det motiverade också barn att 
övertyga sina föräldrar om att få gå i sko-
lan trots avgifter. För i skolan spelas det 
fotboll. Så blir söndagsskolbarnens insam-
ling till kompisar på en annan kontinent 
ett praktiskt exempel på vad mission kan 
innebära.

Boël och Bertil Olsson
Foto: Bertil Olsson

Några av missionsrådets medlemmar: Gunnel Lejdeby, Rachel Sidestam och Gun Björk.
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September

2 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst med nattvard och 
installation av Ungdomsdiakon 
(14 e. Tref.) ”Enheten i Kristus” Joh. 
17:9 – 11. Pred. Anna Maria Rose. 
Medv. Helen Friberg. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Corazon. 
Söndagsskola. Kyrklunch och info 
om hösten. Veckogr. 2.

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 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Resa i ord och ton”. Håkan 
Isacsson.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

7 Fr-lö Föreningsmässa på Munktell-
arenan.

 18.30 Fika-fredag.

9 Sö 11.00 Temagudstjänst om 
Mission: ”Gå ut i världen”. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

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

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

 18.00 Scout.

13 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

16 Sö 11.00 Temagudstjänst om 
Mission: ”Mission på hemmaplan”. 
Samtal: Rachel Sidestam och Samuel 
Lindholm. Org. Timothy Stayton. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 
4.

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

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

 18.00 Scout.

20 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Carl Braunerhielm”. Kåseri av 
Rocco Gustavsson. 

 17.00 Bibel på lätt svenska.

21 Fr 18.30 Taco-kväll.

23 Sö 11.00 Temagudstjänst om 
Mission: ”Mitt liv i mission”. Pred. 
Josiane Kamparås. (Se notis sid. 3). 
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. 
Veckogr. 5.

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 17.00 Bibel på lätt svenska.

Kalender
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29 Lö 16.00 Missionshelg Låt mis-
sionen leva! Föreningarna Bikon 
(Bistånd Kongo) och MSG (Matadi 
Support Group) inspirerar.

30 Sö 11.00 Missionsgudstjänst 
Föreningarna Bikon (Bistånd 
Kongo) och MSG (Matadi Support 
Group) medverkar med ord, sång 
och musik. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 6.

Oktober

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

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

 18.00 Scout.

4 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Skam 
och värdighet”. Musikterapeut Sören 
Oscarsson.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

5 Fr 18.30 Fika-fredag.

7 Sö 11.00 Gudstjänst (19 e. Tref.) 
”Trons kraft” Mark. 12:41 - 44. Pred. 
Sverker Grohp. Org. och sång Maria 
Fahlén Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 
7.

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 17.00 Bibel på lätt svenska.

13 Lö 9.30 Regionfest i Karlskoga 
Folkhögskola för Equmeniakyrkans 
region Svealand. Tema: ”Ett i Kristus 
- en kyrka för alla”. Seminarium, 
grupparbete, förtroenderåd mm. Öppet 
för alla, men anmälan krävs!

14 Sö 11.00 Ung gudstjänst av och 
med SEU (Tacksägelsedagen) 
”Lovsång” Luk. 17:11 - 19. Medv. 
AnnaMaria Rose m.fl. Org. Stefan 
Silversten. Insamling till Equmenia. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Höstmarknad 
och dragning på konstlotteriet, se notis 
på sidan 11. Veckogr. 1.

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

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

 18.00 Scout.

18 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Musikalen Vänner”. Ann-Sofi 
Forslund.

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

19 Fr 18.30 Taco-kväll.

20 Lö 9.00 - 21.00 Sy-lan.

21 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(21 e. Tref.) ”Samhällsansvar” Matt. 
22:15 – 22. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
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Psalmorkestern. Ars Musica. Kyrkfika. 
Veckogr. 2.

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

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

 18.00 Scout.

25 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

26-28 Fr-sö Höstglöd Ekumenisk konferens 
i Elimkyrkan. (Se speciell annons).

28 Sö 11.00 Gudstjänst (22 e. Tref.) 
”Frälsningen” Matt. 23:37 – 24:2. 
Pred. Timothy Stayton. Org. Rachel 
Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 3.

30 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

November

1 To 14.00 RPG:s stormöte i S:t 
Eskilskyrkan. Kommunföreningen 
Eskilstuna. Love Knopp. ”Min bild 
av ett stängt land”.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

2 Fr 18.30 Fika-fredag.

3 Lö 11.00 Gudstjänst med ljus-
tändning (Alla helgons dag) 
”Helgonen” Matt. 5:1 – 12. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. 
Veckogr. 4.

4 Sö 18.00 Musik till tröst. Corazon 
och musiker.

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 17.00 Bibel på lätt svenska.

11 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(24 e. Tref.) ”Den yttersta tiden” 
Matt. 24:3 – 14. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 5.

13 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

15 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
”Livsglimtar i ord och ton”. Anneli 
& Gunnar Svensson.

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

16 Fr 18.30 Taco-kväll.

17 Lö 9.00 - 21.00 Sy-lan.
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 18.00 Tyska romanser under 
hundra år - Helene Lontos, sång 
och Staffi Lontos, piano.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen 
f. domssöndagen) ”Vaksamhet 
och väntan” Matt. 25:1 - 13. Pred. 
Carina Thörn. Org. Rachel Sidestam. 
Insamling till Sjukhuskyrkan. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

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.

 18.00 Scout.

22 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

23 Fr 18.00 Globala veckan. ”Vem får 
höras? Vikten av demokrati”. Martin 
Schibbye. Se notis på sidan 12.

25 Sö 11.00 Gudstjänst (Domsön-
dagen) ”Kristi återkomst” Matt. 
25:31 - 46. Pred. Timothy Stayton. 
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

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.

29 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 

”Människor vi mött under våra år i 
Kina”. Marianne & Paul Sedin.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

30 Fr 18.30 Fika-fredag.

December

1 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga. Se notis 
på sidan 11.

2 Sö 11.00 Gudstjänst (1: a söndagen 
i Advent) ”Ett nådens år” Matt. 21:1 
– 9. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Psalmorkestern. 
Insamling till mission i andra länder 
inleds. Kyrkfika. Veckogr. 1.

Nu introducerar vi 
”DIKTRUTAN”! En 
återkommande punkt i 
församlingsbladet.

Brukar du skriva ner tankar, funderingar? 
Helt enkelt: dikter. Eller skulle du vilja 
börja skriva?

I varje nummer hoppas vi få med en dikt. 
Skicka in den till bengt.e.strandberg@
tele2.se så finns chansen att den kommer 
med i något av de kommande numren.

Hälsningar redaktionen

 Hösten kallar oss 
 att leva med 
 mod och hopp.
 Utan garantier.

Stina Dalmalm 

Diktrutan
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Scoutlägret som inte blev av

Lördagen den 28 juli skulle ett stort 
scoutläger, med ca 300 deltagare, startat i 
Skräddartorp i Dalarna. Lydia Rönnebratt 
var en av dem som sett fram emot lägret. 
Men det blev inte som hon tänkt. Tre dagar 
innan start kom beskedet: Lägret inställt! 

Hon blev förstås väldigt besviken och 
tänkte: Varför?! 

- Sommarläger är det jag längtar till, det 
är höjdpunkten på sommaren. 

Orsaken var den extrema brandrisken 
denna torra sommar med alla skogsbrän-
der. 

Det första scoutlägret
Lydia berättar att de skulle varit 28 scou-
ter från Eskilstuna. Lägret ”Back to basic” 
skulle påminna om det allra första scout-
lägret 1907, med morgongympa innan fru-
kost, olika teman, till exempel Ridderlig-
het (och nästan mobilförbud), i grundaren 
Robert Baden-Powells anda.

Vad har hon nu gjort istället? 
- Jag har badat i poolen, sytt ett fodral till 

ett sittunderlag och läst.
Lydia har varit på läger varje sommar 

sen innan lågstadiet. Det har blivit åtta 
sommarläger konstaterar hon efter att ha 

räknat lägermärkena på sin lägerfilt.
- Det roliga med läger är alla aktiviteter. 

Till exempel att göra mat, smör, kolbullar 
och lite pyssliga saker, som att nåltova och 
fingervirka. Och så lägerbål förstås. Det är 
speciellt roligt med sketcher. 

Det bästa scoutlägret
Förra sommaren var det ett stort interna-
tionellt läger i Skåne.

- Det var mäktigt. Det var det bästa lägret 
för då åkte vi utan våra föräldrar, skrattar 
Lydia.

Vad är roligast?
- Små läger är roliga för då träffar man 

samma människor om och om igen och 
stora läger är roliga för de är så stora. 
Morgnarna är så härliga. När man vaknar 
hör man alltid någon som hugger ved. 

Eskilstunascouterna åker ofta på läger 
tillsammans med Malmköping. Dessutom 
träffas de en gång per termin antingen i 
Malmköping eller här i Eskilstuna.

- Det är tre scoutsaker som jag längtar 
till: Det är spårningar, hajker och läger. 

Så närmast kommer spårningen ”Tasse-
natta” i oktober. Då lär det inte vara någon 
brandrisk längre.

Boël och Bertil Olsson
Foto: Bertil Olsson
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Adressändringar
Pantea Hassanpour har flyttat till Intags-
gatan 5 B, 633 50 Eskilstuna.

Församlingsboken

Scout
Varje onsdag klockan 18:00 till 19:30.

Offerdag
14 oktober
Bön- och offerdag för equmenia, vårt ung-
domsarbete

Corazon
Välkommen till kören Corazon! Vi övar 
på tisdagar kl. 19-21 och sjunger på guds-
tjänster och konserter, oftast i S:t Eskils-
kyrkan.

Piano och keyboard
Vill du lära dig spela ackordspel på piano 
och keyboard? Vi startar en nybörjargrupp 
för vuxna på fredagar kl. 17-18. Kursen 
går på lätt svenska.

Kontakt
I bägge fallen: Ta kontakt med församling-
ens musiker Stefan Silversten, stefan@es-
kilskyrkan.se, 0732-511 412.

Söndagsskola
Söndagsskolan träffas varannan söndag i 
samband med gudstjänsten klockan 11:00. 
Se kalendern sidan 6-9 eller på hemsidan 
för exakt datum.

Ungdomskväll

Sång och musik

Varannan fredag. Under hösten kommer 
vi att ha samlingar jämna veckor.
Varannan gång har vi Taco-kväll och den 
andra gången Fika-fredag med något 
enklare fika.
Se hemsidan för mer information: eskils-
kyrkan.se

Höstmarknad

Julstugan

Kyrkoavgift

Tacksägelsedagen den 14 okto-
ber kl. 11.00.
Alla skördegåvor tas tacksamt emot för 
försäljning. Även sylt, saft, bröd med 
mera.
Dragning på årets konstlotteri.

Lördagen den  
1 december  
kl. 11.00 - 14.00.
Försäljning av hembakt 
bröd och godis, böcker, 
granar, granriskransar 
och blommor. Lotterier och fina vinster. 
Servering av kaffe, bakverk och smörgå-
sar.

Via kyrkoavgiften kan du ge 1 % av din 
årsinkomst till S:t Eskilskyrkans försam-
ling och Equmeniakyrkan. Det är ett be-
kvämt sätt att ge pengar till församlingen 
och gör det samtidigt enklare för försam-
lingen att planera ekonomin. 
Kyrkoavgiften dras på din skattsedel - na-
turligtvis efter ditt medgivande. Medgi-
vande till kyrkoavgiften ska vara insänd 
till Equmeniakyrkan senast den 31 okto-
ber för att börja gälla från årsskiftet. För 
den som tidigare givit sitt medgivande be-
hövs inget nytt. Har du frågor om kyrko-
avgiften? Kontakta församlingens kassör 
Gun Björk.
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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
Ungdomsdiakon:
AnnaMaria Rose, tel. 073-444 53 39
annamaria@eskilskyrkan.se
Ordförande: Mikael Sporrong,  
tel. 0738-33 36 70
Kassör: Hans Murman, tel. 016-612 70
Plusgiro: 13 57 08 - 6

ANSVARIG UTGIVARE
Bengt Strandberg
REDAKTÖRSGRUPP
Adhanom Mosazghi, Josef Nsumbu,  
Bertil Olsson, Boël Olsson,  
Bengt Strandberg

Globala veckan
Martin Schibbye
Vem får höras? Vikten av demokrati.
Fredagen den 23 november kl. 18.00, 
under Globala veckan, besöker journalis-
ten Marin Schibbye S:t Eskilskyrkan. 

Martin Schibbye 
är frilansjournalist 
med inriktning mot 
utrikesreportage 
från resor främst i 
Syd- och Sydosta-
sien.

I juli 2011 greps Martin Schibbye tillsam-
mans med fotografen Johan Persson i Eti-
opien misstänkta för terrorbrott. De hade 
från Somalia tagit sig in i området Ogaden 
för att rapportera om de övergrepp som 
flyktingar vittnat om pågick där och kopp-
lingarna det hade till oljeföretaget Lundin 
Petroleums verksamhet i regionen. De 
dömdes bägge till 11 års fängelse.
Efter 438 dagar i fängelse benådades Mar-
tin Schibbye och Johan Persson, släpptes 
fria och kunde lämna Etiopien. De har 
skildrat reportageresan och tiden som ar-
resterade och fängslade i reportageboken 
438 dagar. Boken håller nu på att bli film 
med premiär nästa år. 
Förra året tilldelades Martin Schibbye 
Martin Luther King-priset för att ”modigt 
och envist stå upp mot krig, orättvisor och 
diktaturer med pennan som vapen.”

Välkommen!

Kultur- och studieverk-
samhet i samarbete med


