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Under den babyloniska fångenskapen 
levde israeliterna i förtryck. Deras 
framtid såg mörk ut. ”Vad skall vi göra”, 
undrade de. ”Låt oss bara förbereda oss 
för döden!” tänkte det folk som kallade 
sig ”Guds folk”!

Men plötsligt kom en 
profet, Sakarja (Sak. 
9:9–10), med ett an-
norlunda budskap: 
”Ropa ut din glädje … 
jubla!” 

Israeliterna mumla-
de: ”Förstår han vilken 
situation vi befinner 
oss i just nu?” 

Men profeten fortsat-
te: ”Din konung kom-
mer till dig, rättfärdig 
är han, seger är honom 
given!” 

”Det låter bra”, vis-
kade folket, ”men är det sant?” undrade 
de. 

”Han kommer ridande på en åsna”, un-
derströk profeten. ”Krigets vapen skall 
förintas. Han skall förkunna fred för fol-
ken, och hans välde skall nå från hav till 
hav, från floden till världens ände”. 

Vilket budskap! Ett ljus för hopp tänds i 
det mörka livet. En lysande framtid börjar 
synas från horisonten.

Detta budskap hördes många hundra år 
före Kristus. Under Jesu tid saknade is-
raeliterna också frihet. De bodde i sina 
förfäders land, men makten låg i romarnas 
händer. 

”När får vi bli fria?” undrade de. ”Någon 
måste komma från Gud, en Messias, för 
att hjälpa oss”.

Hosianna! Oväntat, började stora skaror strömma 
fram på Jerusalems gator (Matt. 21:1–9). 

”Är det ett nytt krig som börjar? Vad är 
det för demonstration? Men lyssna på de-
ras sång: ´Hosianna’. Hosi – a, en impera-
tiv av ’jasa’, som betyder ’frälsa, bringa 
hälsa, välgång’ och ’na’, en förstärkande 
partikel, det vill säga: ’O fräls! O befria!’ 

Det är en bön, en 
lyckönskan och en 
hyllning, en triumf.

Vid årsskiftet blir 
det dags att stanna 
upp för att se ge-
nom backspegeln 
en stund, på hur det 
gamla året har varit 
och blicka framåt 
för att se vad vi kan 
önska inför framti-
den. Vi får tacka Gud 
för det som har varit 
bra: hälsa, glädje, 

gemenskap, barn m.m. Vi får även tacka 
Gud och vara glada över att vi har/är en 
kyrka, vi tillhör en församling som lever. 
Men det blir också ett tillfälle att se de be-
kymmer som kanske har tagit mycket kraft 
från oss: krig, sjukdomar, sorg osv. Inför 
julen och det nya året står Jesus på nytt 
framför oss och säger till var och en: ”Her-
rens ande är över mig, ty han har smort 
mig till att frambära ett glädjebud till de 
fattiga. Han har sänt mig att förkunna be-
frielse för de fångna och syn för de blinda, 
att ge de förtryckta frihet och förkunna ett 
nådens år från Herren” (Luk. 4:18-19).

En Fridfull Jul och ett Välsignat Nytt År 
önskas oss alla!

Josef Nsumbu
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Framsidan av församlingsbladet:
Söndagsskolans Luciatåg, andra sönda-
gen i advent 2017.
Foto: Adhanom Mosazghi

På julaftonens gudstjänst samlas alla 
barn runt julkrubban och får vara 
med och befolka den med julevangeli-
ets alla aktörer. 

En söndag i november packar söndags-
skolbarnen upp julkrubbans figurer i förtid 
för att titta lite närmare på dem och välja 
ut var sin favorit. Figurerna, som är vack-
ert snidade i cederträ, väcker intresse.

Kristina plockar snabbt åt sig Jesusbarnet 
– julkrubbans huvudfigur – där han ligger 
i krubbans halm. Lillasyster Karolin väl-
jer Josef. Just denna söndag, när söndags-
skolbarnen tjuvkikar i kartongen med alla 
figurer, är det Fars dag, så fadern har en 
given plats. 

Melael är kanske lite för liten för sön-
dagsskolan, men är med ändå. Hon väljer 
med förtjusning ett lamm och sluter det i 
sin famn.

Kiden tar den största av alla figurerna, 
en ståtlig kamel, dåtidens fortskaffnings-
medel för välbärgade personer. Vid en när-

Julkrubban mare syn visar det sig att kamelen brutit 
ett av bakbenen. Det är kanske någon som 
har pucklat på den! Till julafton hoppas 
alla att kamelen ska vara hel igen. 

Lousouk har valt en av de vise männen. 
Lousouk, som är konfirmand, och hans 
syster Kiden kan utförligt berätta om hur 
de vise männen först kom till Herodes och 
frågade efter vägen till den nye Konungen, 
för att sedan ta sig till Betlehem och se Je-
sus, men sedan välja en annan väg hem.

Även Lamek och Jona väljer var sin vis 
man. Det finns ju tre. Figurerna är högresta 
och ståtliga och har alla en toppig turban 
som påminner lite om en kungakrona.

Oxen, åsnan, herdarna och fåren blev lig-
gande kvar – och faktiskt även Maria. Men 
på julafton ska alla figurer få vara med.

Text och foto: Bengt Strandberg
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Det goda samtalet

En gång i tiden, innan församlingen 
indelades i veckogrupper för att sköta 
allehanda praktiska uppgifter, var för-
samlingen uppdelad i kretsar. Kretsarna 
var geografiska, vilket innebar att de som 
bodde i närheten av varandra tillhörde 
samma krets.

Kretsarna fungerade som studiecirklar 
som samlades i hemmen för samtal och 
bön, en kväll varje månad. För barnfamil-
jerna innebar det att bara den ena i famil-
jen kunde delta i kretsmötet. Den andra 
måste vara hemma med barnen. 

Alla ska kunna vara med
Några föräldrar, som tillhörde två kretsar 
i Eskilstunas sydvästra stadsdelar, tyckte 
att det var olyckligt att alla inte kunde vara 
med, och föreslog att man i stället skulle 
träffas en söndag eftermiddag i månaden. 
Hösten 1985 hade gruppen sin första träff. 
Nu kunde hela familjen vara med! Medan 
föräldrarna samtalade lekte barnen. 

Efter mer än 30 år samlas gruppen fort-
farande en gång i månaden. Alltid sönda-
gar klockan 16, trots att alla barnen för 
länge sedan blivit vuxna och flyttat hemi-
från. En familj, som var med från början, 
har flyttat från stan, men en annan har till-
kommit.

Välja bok
Upplägget har hela tiden varit det samma. 
Man väljer tillsammans en bok och läser 
ett kapitel till varje samling. Ibland har 
böckerna en studieplan med förberedda 
frågor, vilket underlättar samtalet. Andra 

böcker saknar studieplan och då får läs-
ningen väcka frågor som sedan leder till 
samtal.

- En av våra utmaningar genom åren har 
varit att hitta böcker som kan ge grund för 
frågor, funderingar och diskussion, säger 
Berith Gräsberg, böcker som stimulerar 
till nya tankar om tro, tvivel och existen-
tiella frågor vi har. Litteratur som utmanar 
oss i gruppen att tänka större och vidare, 
om livets utmaningar och samhällsfrågor.

- Litteraturen vi läser tillsammans inför 
varje träff är en start i tankeutbytet. Skulle 
det vi läst inte utmana oss tillräckligt så 
finns andra aktuella frågor att diskutera 
och ventilera åsikter i. Att tala om frågor 
som är angelägna och viktiga är fördju-
pande och meningsfullt.

Tillit till varandra 
- Vi i gruppen har under åren utvecklat en 
tolerans, respekt och tillit inför varandra, 
berättar Berith vidare, oavsett åsikt, alla 
toppar och dalar i livet, att våga vara den 
man är.

- Jag är ju inte så ”kyrklig” av mig, säger 
Inge Johansson, men kretsmötena ger mig 
tillfälle till att lyssna på och delta i dis-
kussioner kring religion – och annat. Det 
känns som en bra grupp för detta. Jag har 
fått läsa en del böcker, som jag annars inte 
hade hittat, en del med större behållning 
än andra. Jag skulle nog sakna gruppen om 
den upphörde.

Vårutflykt
Varje vår har kretsen gjort en utflykt, of-
tast till någon naturskön plats. Senast, när 
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gruppen läst om Luther och reformationen, 
gick dock utflykten till Västermo kyrka för 
att titta på en tavla med Martin Luther. Den 
försommarsöndagen fördubblades antalet 
gudstjänstbesökare i Västermo kyrka! 

Bengt Strandberg

Något för alla
I en kommentar till studiegruppens mång-
åriga samlingar säger pastor Josef Nsum-
bu:

”Liksom det svenska samhället har en 
lång och djup tradition som bygger på för-
eningslivet, och liksom de första kristna 
samlades i templet och i hemmen (Apg. 
2:41-47), så byggs den kristna församling-
ens liv bäst av smågrupper där gemenska-
pen stärks, där bibelläsningen, förbönen 
och samtalet om livets frågor får leva. 

Alla utmanas vi, därför, att vara med i 
en bön- eller samtalsgrupp som kan mö-
tas regelbundet, för att inspirera och stödja 
varandra. Hör av dig till pastorn om du har 
frågor eller synpunkter om det!”

I 33 år har samtalet pågått i den gamla kretsen.                         Foto: Bengt Strandberg

Boktips
Studiegruppen har hunnit läsa många böck-
er under sina 33 år och samtalat utifrån 
dem. Här är några exempel från senare år:

Släpp fången loss! 
KG Hammar

Luther och reformationen 
Göran Agrell, Peter Strömmer, m.fl.

Att leva helhjärtat (Om Franciskus av As-
sisi) / Ted Harris & Carolina Johansson

De tio budorden i vår tid 
Ullabritt Berglund

Sonjas godhet 
Owe Wikström

Kristendom för ateister 
Olle Carlsson

Till kritiska kristna och tveksamma 
tvivlare / Claes-Bertil Ytterberg
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December

1 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga

2 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen 
i Advent) ”Ett nådens år” Matt. 
21:1–9. Pred. Josef Nsumbu. Medv. 
AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Psalmorkestern. 
Insamling till mission i andra länder 
inleds, se notis på sidan 10. Kyrkfika. 
Veckogr. 1.

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 Elimkyrkan. 
Lucia.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

9 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(2:a söndagen i Advent) ”Guds rike 
är nära” Matt. 13:31–34. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Timothy Stayton. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 
2. Församlingsmöte.

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

12 On 14.00 Julblomfest med våra 
äldre (80+). Diakonirådet. 

 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet 
och ljuständning. 

 18.00 Scout.

13 To 17.00 Bibel på lätt svenska 
(terminsavslutning).

16 Sö 11.00 Ung Gudstjänst (3:e 
söndagen i Advent) ”Bana väg för 
Herren” Matt. 11:12-19. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. 
Kyrkfika. SEU:s terminsavslutning. 
Veckogr. 3.

 18.00 Julkonsert med Ars Musica 
(entréavgift). 

18 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning (termins-

avslutning).
 19.00 Corazon.

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

20 To 19.00 Vi sjunger in julen. 
Corazon m.fl.

23 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e söndagen 
i Advent) ”Herrens moder” Luk. 
1:30-35. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Stefan Silversten. Kyrkfika. Vecko-
grupp 4.

24 Må 11.00 (Julafton) Samling 
vid krubban med barn i fokus. 
Medv. AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. 

 23.00 Julnattsgudstjänst i Elim-
kyrkan.

30 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen 
efter jul) ”Guds barn” Mark. 
10:13–16. Pred. Timothy Stayton. 
Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. 
Veckogrupp 5.

Kalender
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31 Må 17.00 Nyårsbön.

Januari

1 Ti 11.00 Förnyelsegudstjänst med 
Nattvard (Nyårsdagen) ”I Jesu 
Namn” Luk. 13:6 - 9. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Timothy Stayton. 
Veckogr. 6.

6 Sö 16.00 Trettondedag jul ”Stjärnan 
från Betlehem” - sånger från advent 
till trettondagen. Gry Kaijankoski med 
familj, Gustav Nsumbu, Bertil Olsson, 
Hans Murman, m.fl. Veckogr. 6.

8 Ti 9.30 Morgonbön och fika (termins-
start).

 17.00 Svenskundervisning (termins-
start).

 19.00 Corazon (terminsstart).

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

10 To 17.00 Bibel på lätt svenska (termins-
start).

13 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen 
efter trettondedagen). ”Jesu dop” 
Luk. 3:15-17, 21–22. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

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

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

 18.00 Scout (terminsstart).

17 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan (ter-
minsstart).

 17.00 Bibel på lätt svenska.

18 Fr 18.30 Taco-kväll.
 19.00 Ekumenisk bönevecka: Inled-

ningsgudstjänst i Fors kyrka.

19 Lö 12.00 Lunchbön i Stadsparken vid 
Guds hand.

 18.00 24-timmarsbön inleds.

20 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen 
efter trettondedagen) ”Livets källa” 
Joh. 4:5–26. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Maria F. Eriksson. Medverkan av 
ungdomar. Gideoniterna. Kyrkfika. 
Veckogr. 1.

 18.00 24-timmarsbön avslutas. Fest-
gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Corazon 
och Stefan Silversten. 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 19.00 Ekumenisk bönevecka: 
Avslutningsgudstjänst i Elimkyrkan.

26 Lö 9.00 - 21.00 Sy-Lan. Se notis på 
sidan 11.
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27 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen 
efter trettondedagen). ”Jesus skapar 
tro” Joh. 4:27-42. Pred. Sverker Grohp. 
Org. Timothy Stayton. Söndagsskola. 
Insamling till mission i andra länder 
avslutas. 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.

 18.00 Scout.

31 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
 14.00 RPG.
 17.00 Bibel på lätt svenska.

Februari

1 Fr Fika-fredag. 

3 S ö  11 . 0 0  G u d s t j ä n s t  m e d 
Nattvard (Kyndelsmässodagen) 
”Uppenbarelsens ljus” Joh. 1:14-
18. Pred. Timothy Stayton. Medv. 
Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

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

8 Fr 18.30 SEU:s årsmöte.

10 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e söndagen 
efter trettondedagen) ”Sådd 
och skörd” Mark. 9:38-41. Pred. 
AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Medverkan av ungdomar. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.

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 14.00 RPG i Kjula Baptistkyrka. 
Årsmöte.

 17.00 Bibel på lätt svenska.

15 Fr 18.30 Taco-kväll.

17 Sö 18.00 ”Andas in, andas ut”. 
Mässa med Corazon m.fl. Kyrkfika. 
Veckogr. 5.

19 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

21 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
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23 Lö 16.00 Bibelhelg med riks-
evangelist Göran Holmberg: ”Jesus 
i Gamla Testamentet. Kan det gamla 
ge något nytt?”.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (Sexagesima) 
”Det levande ordet” Joh. 7:40-52. 
Pred. Evangelist Göran Holmberg. 
Medv. Josef Nsumbu. Org. Rachel 
Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 6. 

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

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

 18.00 Scout.

28 To 14.00 RPG.
 17.00 Bibel på lätt svenska.

Mars

1 Fr 18.30 Fika-fredag.

3 Sö 11.00 Gudstjänst (Fastlags-
söndagen) ”Kärlekens väg” Joh. 
12:20-33. Pred. Birgitta Keller. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogrupp 7.

Ett streck. Ett enda streck!
Ett streck kan bli ett ord. 
Och ett ord kan bli en mening. 
Och en mening ett liv. Så fortsätter det i 
all oändlighet. 
Det går inte att beskriva att det aldrig tar 
slut.
Men någon måste ju veta det. 
Vem vet det? När slutar det? 
När börjar det? När kommer vi till mitten? 
Har vi redan passerat mitten? Eller har vi 
redan slutat? Eller har vi inte ens börjat?
De där frågorna kan jag inte svara på. Där-
för skriver jag inte mer……..!

Karin Strand (som barn)

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

Skicka din dikt till någon i redaktionen, 
se baksidan av församlingsbladet, så kan 
den komma med i något av de kommande 
numren.
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Insamling till 
Equmeniakyrkans 
internationella arbete
Den första advent startar Equmeniakyrkans 
internationella insamling som i år handlar 
om utbildning. Vi vill ge fler barn och unga 
en framtidstro och vi vill utbilda fler pasto-
rer som sprider evangeliets hoppfulla bud-
skap. Fram till den 31 januari 2019 inspire-
ras vi av, ber för och samlar in pengar till 
internationell mission i nästan 30 länder.

Ett stavfel är inte hela världen. Men att få 
chansen att gå i skolan, utbilda sig och öpp-
na dörren till ett självständigt liv – det är 
viktigt. Växer du upp fattig och isolerad på 
en krigshärjad plats är skolan början på en 
trygg framtid. Årets internationella insam-
ling handlar om att ge fler barn och unga 
den chansen och att utbilda pastorer som 
sprider evangeliets hoppfulla budskap. 

Tack för din gåva!
Pg: 90 03 28-6
BG: 900-3286
Swish: 123 900 32 86 

Julavslutning
Julavslutning för alla grupper söndagen 
den 16 december 2018 i samband med 
Gudstjänsten klockan 11:00.

Terminsstarter vårterminen 2019
Söndagsskola 13 januari, jämna veckor.
Scout 16 januari
Ungdomskvällar 18 januari, Tacokväll, 
udda veckor.

Utflykt till Bodaborg
Utflykt för ungdomar till Bodaborg i Karl-
skoga lördagen den 2 februari.
OBS! Ingen ungdomsträff fredagen den 1 
februari.
Kostnad för dagen kommer att ligga på 
cirka 450 kr.

SEU:s årsmöte 2019
Vi kallar till föreningens årsmöte freda-
gen den 8 februari klockan 18:30 i S:t 
Eskilskyrkan. 
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Adressändring
Aarno Lindroos har flyttat till Lagers-
bergsgården C 1 lgh 1014, 633 41 Eskil-
stuna.

Nya medlemmar
har hälsats välkomna som medlemmar i 
församlingen den 2 september 2018: 
Bertil Grudevall, Källgatan 10 C, 632 26 
Eskilstuna
Mariann Grudevall Sterner, Källgatan 
10 B, 632 26 Eskilstuna 
Bobette Nzuzi Nsumbu, Genuagatan 7, 
723 55 Västerås

Avlidna
Åke Svahn dog den 11 sept och begrav-
ningsgudstjänst hölls den 5 okt 2018.
Marianne Lindroos dog den 3 okt och 
begravningsgudstjänst hölls den 26 okt 

Nu är solcellerna på plats på kyrkans tak 
och producerar elektricitet för kyrkans 
behov.                Foto: Bengt Strandberg

Församlingsboken

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s 
nya dataskyddsförordning GDPR för per-
sonliga uppgifter. Som församlingsmed-
lem finns du med i S:t Eskilskyrkans med-
lemsregister. Endast den som är behörig 
att föra dessa uppgifter kommer åt dem.

Mer om GDPR finns att läsa på försam-
lingens hemsida www.eskilskyrkan.se un-
der fliken Församlingen.

Information från 
Församlingsstyrelsen

Församlingsmöte
Välkomna till församlingsmöte söndag 9 
december efter kyrkkaffet. Tillsammans 
beslutar vi då om verksamheten 2019.

Valberedning
Enligt beslut på förra årsmötet utser alla 
veckogrupper en person som ingår i val-
beredningen. Representanten från vec-
kogrupp 1 är sammankallande. På senaste 
församlingsmötet beslutade vi att det ock-
så ska utses en ersättare i varje grupp och 
att valberedning presenteras 9 december.

Arbetsgrupper
Vi söker intresserade som vill vara med 
i en arbetsgrupp om inredning i försam-
lingssalen och en arbetsgrupp för ung-
domsrummet och källarlokalerna.

Årsmöte
Årsmöte planeras till lördagen den 30 
mars 2019. Reservera eftermiddagen för 
det redan nu!  

Catharina Dahlén

GDPR

Sy-Lan
Under ett Sy-Lan samlas deltagarna och syr 
en hel dag! I vinter arrangeras två Sy-Lan i 
S:t Eskilskyrkans församlingsvåning:
Lördagen den 26 januari kl. 9.00 - 21.00
Lördagen den 16 mars kl. 9.00 - 21.00.
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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

Trettondagskonsert
På trettondagen 6 januari kl. 16.00 
framför Gry Kaijankoski ett program med 
julsånger. Med sig har hon sin familj samt 
Gustav Nsumbu, Hans Murman och Bertil 
Olsson. Temat för konserten blir ”Stjärnan 
från Betlehem - sånger från advent till tret-
tondagen”. 

Andas in – Andas ut
Den 17 februari kl. 18.00 kommer kö-
ren Corazon att framföra mässan ”Andas 
in - Andas ut”, en körmässa om att hitta 
hem. Text och musik av Johan och Hanna 
Sundström. I mässan får vi sjunga om hur 
Gud söker och inbjuder den vilsegångna 
människan till sig själv. Andningen är ett 
tema som återkommer i flera av sångerna 
och påminner oss om att vägen till Gud 
karakteriseras av att ta emot och att ge ut. 
Mässan framförs i samarbete med sång-
are och musiker från Elimkyrkan. Johan 
Sundström är son till Karin Sundström 
som fram tills helt nyligen var medlem i 
Corazon.

Varmt välkommen!


