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Temagudstjänster om Korset
En växande gemenskap
Sjukhusclownen Stig Peau
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En växande gemenskap
Vår vision under 2019 i S:t Eskilskyrkans
församling är ”en växande gemenskap”.
Den kristna församlingen är alltid en samling av människor (Matt. 18:20) eller en
grupp som har samhörighet, en levande
gemenskap i Kristus. Dess liv är ett vittnesbörd som kan beröra både medlemmarna själva och hela samhället. Så blev det i
Jerusalem, där tusentals människor lät sig
döpas efter apostlarnas vittnesbörd (Apg.
2:41-42) och i Antiokia där de troende
som levde med stor kärlek till varandra
av samhället fick namnet ”kristna” (Apg.
11:19-26). På det sättet växte och växte
den kristna församlingen.

Det som växer lever
En växande gemenskap är ett viktigt tecken på liv i en församling. Ingenting som
saknar liv kan växa. Det vill säga att den/
det som växer lever. Det handlar om förnyelse och framgång. Men det finns flera
aktörer bakom tillväxten. När det gäller
växterna, till exempel, tänker man först
på den/de som sår eller planterar, sedan
den/de som vattnar, enligt Paulus (1 Kor.
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3:1–7). Det är kanske upp till den förstnämnda att också se var och hur man skall
så, medan den andra ser till att villkoren
för tillväxten är uppfyllda. Men kraften,
hemligheten och nåden att växa finns bara
hos Herren.
Den tanken betonas även av Jan Erixon
och Lars Lindberg (Församlingen växer,
1980) i deras bön om förnyelse: ”Gud vår
himmelske Fader, … Förnya din församling, så att den får vara en levande och
varm gemenskap, som är öppen för alla…
Sänd på nytt en väckelse över vårt land
och låt din församling växa till genom den
helige Andes kraft…”
Kvantitativ och kvalitativ tillväxt
När vi talar om tillväxt vill vi först se en
vilja till förnyelse, väckelse och framgång.
Det handlar om en utmaning som varje
medlem behöver ta till sig. Den tillväxten
blir kvantitativ genom en ärlig öppenhet,
så att nya människor (små, stora, kvinnor,
män, fattiga, rika, svenskar, invandrare)
kan, så som de är, ansluta sig till vår gemenskap. Men vi vill också ha en kvalitativ tillväxt genom att var och en av oss får
en starkare tro, med Guds ord som grund,
Jesus Kristus som centrum och Guds rike
inom och mitt ibland oss.
Så får vi, i S:t Eskilskyrkan, ”växa till i
nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus” (2 Petr. 3:18).
I övrigt, låt oss alltid älska varandra; låt
oss undvika allting som sårar vår nästa; låt
oss tänka på varandra när vi möts i Guds
hus och låt oss göra våra hem till böneplatser, där vi ber för oss själva och för andra
som behöver våra böner. Så bygger vi en
växande gemenskap!
Josef Nsumbu

Orgelns stund
Söndagen den 10 mars kl. 18.00 ger
Mats Ernvik och Stefan Silversten
en orgelstund, en orgelkonsert, i S:t
Eskilskyrkan.

Orgeln i S:t Eskilskyrkan blev klar 1963,
två år efter kyrkans invigning. Den byggdes av Grönlunds orgelfabrik i Gammelstaden utanför Luleå och intonerades av
Walter Thür, då anställd av Grönlunds,
men senare orgelbyggare med egen verkstad i Torshälla.
Framsidan av församlingsbladet:
Korset på S:t Eskilskyrkans torn i skymningsljus.
Foto: Bengt Strandberg

Mats Ernvik berättar
”Orgeln är en piporgel – vilket innebär
att ljudet alstras när luft passerar genom
pipor av trä eller metall. Utformningen av
piporna påverkar vilken klang de avger
och längden bestämmer tonhöjd.
Piporna är uppställda i rader bakom varandra. Varje rad kallas för en stämma eller
ett register. Denna orgel har 17 stämmor,
som kopplas in med hjälp av registerandrag på sidorna av spelbordet. Stämmorna
har beteckningar efter den lägsta tonen =
längsta pipan, mätt i fot. Här finns två 16’,
fem 8’ (samma tonhöjd som på ett piano),
fyra 4’, tre 2’, en 1’ och två stämmor med
flera pipor till varje ton.
Spelbordet har två manualer – ”våningar” med tangenter – och pedal. Med sinnrika dragstänger och vinkelanordningar är
varje tangent ansluten till sin ventil i den
luftlåda som piporna står på. Överföringen
är alltså helt mekanisk och ger en direkt
spelkänsla.
Egentligen består orgeln av tre ”instrument”. Från översta manualen spelar man
på piporna i skåpet med luckor (bröstverket) som syns i fasaden. Undre manualens
pipor står längre in som en egen komplett
orgel och pedalens pipor utgör ett basinstrument. Med manual- och pedalkoppel
kan man till exempel få med pipor från
båda manualerna när man spelar på pedalen.
Tillverkaren Grönlunds byggde orgeln i
tidens smak när kyrkan var ny. Det finns
gott om stämmor med ljus klang, medan
grundtonerna hållits tillbaka. I varje verk
finns en eller två tydliga solostämmor av
så kallad rörverkstyp. En sådan pipa har en
metalltunga – ett rörblad som till en klarinett. Rörstämmor ändrar lätt stämning och
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måste därför justeras ofta. En tremulant
får lufttrycket att variera i bröstverkets
stämmor.”
Renovering
I februari 2010 gjordes en genomgripande
renovering av orgeln, den första sedan den
byggdes. Renoveringen utfördes av orgelbyggarfirman Åkerman & Lund. Orgelns
alla pipor plockades ut och låg överallt i
kyrkbänkarna. Orgeln rengjordes, justerades och stämdes. Renoveringen kunde
genomföras med stöd av en särskild insamling som pågick under hela år 2010.

Konserten
Söndagen den 10 mars kl. 18.00 ger Mats
Ernvik och Stefan Silversten en konsert, eller orgelstund. De inleder med
lite franskt 1800-tal. Mats fortsätter med
svenska koralbearbetningar från 1950-talet och senare. Orgelns olika möjligheter
kommer att framgå, liksom olika kompositörers sätt att närma sig välkända psalmmelodier. Förhoppningen är att de som
lyssnar ska bli berörda av evangeliet.
Text och foto: Bengt Strandberg
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Clownen Stig Peau
Det är måndag eftermiddag och vi ska
göra en intervju med Samuel Lindholm,
sjukhusclown på Mälarsjukhuset.

Medan Bertil åker iväg och parkerar träffar
jag Adde, vår fotograf, i sjukhusets foajé.
Vi väntar ett slag och så dyker han upp. En
äkta och genomsnäll clown som helt går in
i sin roll. Rolig. Uttrycksfull. Hemtam där
på sjukhuset pratar han med folk till höger
och vänster. Människor skiner upp. En del
kommer i samspråk.
Allt faller sig så naturligt för denne gentleman i rutig kavaj med matchande, nåja,
fluga och röda byxor, röd nästipp och mittbena. Han presenterar sig: ”Stig På”, fast
med den franska sofistikerade stavningen

”Peau”. Och stiger på, det gör han. Men
aldrig framfusigt. Alltid inkännande. När
vi sedan sitter ner för en pratstund berättar
Samuel hur det kom sig att han hamnade
här.
Det fattades en clown
Hösten 2016 sitter han i väntrummet på
sjukhuset. Plötsligt dyker sjukhusclownerna upp. En av dem är en gammal bekant från tiden på Föräldrakooperativet
Båtsman. Hon känner igen Samuel och
ber honom stämma hennes ukulele. Folk
runtomkring blir förvånade, men Samuel
stämmer instrumentet och clownen undrar
om han inte kan dra en låt. Givetvis. Inga
problem.
Efteråt berättar hon att det fattas en musikclown. Skulle möjligtvis det vara något
för Samuel?!
Och på den vägen är det.
Samuel berättar att han gått några kurser
i ämnet. Vi förstår också att det här är något
som faller sig väldigt naturligt för honom.
Dessutom, berättar han, har han ju på sätt
och vis fått övning i detta som ungdomsledare i kyrkan, på lägerbål, i scouterna och
som förälder på Båtsman.
Hur ser då en dag ut?
Sjukhusclownerna jobbar alltid två och
två. Efter lite lätt sminkning och ombyte
går de iväg till barnavdelningen. En sjuksköterska ger lite uppdatering och sen går
de runt och hälsar på. En lätt knackning
på dörren, några sekunders pejling. Är det
läge att titta in? Det är alltid barnet som
får bestämma. Clownerna måste ha fingertoppskänsla. Det är för barnens skull de är
där. För att lätta upp, få dem att tänka på
annat än sjukhus, undersökningar, oro.
Givetvis märker de också att de blir stöd
för många föräldrar. Och för personalen.

En jobbig undersökning som barnet bävat
för kan underlättas betydligt genom att fokus hamnar på något annat och lättsamt.
Lever på nåden
Varje besök bygger på improvisation.
Med små medel, en kazoo, såpbubblor,
ballonger och en massa fantasi blir varje
möte unikt.
Clownen är den ödmjuke, den som är
nyfiken, provar på nytt, den som lätt gör
bort sig men försöker igen. Eller som
Samuel uttrycker det: Lever på nåden. Får
en chans till. Inser att han inte är perfekt.
Tror alla om gott.
Han märker också hur clownen plockar
fram det barnsliga i oss vuxna. Är en spegel för oss.
Så att Samuel bytt en dag i veckan till
detta är inte svårt att förstå. Det märks att
han är på rätt plats. Förundrad över att tillfället kom. Och att det är meningsfullt är
inte att ta miste på.
Text: Boël Olsson
Foto: Adhanom Mosazghi
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Mars

Kalender

1

Fr 18.30 Fikafredag.
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Sö 11.00 Gudstjänst (fastlagssöndagen) ”Kärlekens väg” Joh.
12:20-33. Pred. Birgitta Keller.
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika.
Veckogr. 7.

5

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

14 To 14.00 RPG i Elimkyrkan.
Allsång med Gunvor Karlsson –
Johanneberg.
15 Fr 18.30 Taco-kväll.
16 Lö 9.00 - 21.00 Sy-Lan.
16.00 Equmeniakyrkans klimatfasta.
Gustav Strandberg, SMHI. (Se notis
sidan 11.)
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On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

17 Sön 11.00 Ung-gudstjänst (2: a s. i
fastan) ”Den kämpande tron” Luk.
7:36-8:3. Pred. AnnaMaria Rose.
Musik: Psalmorkestern. Kyrkfika.
Veckogr. 2.
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To 17.00 Bibelsamtal: En timme
med Simon Petrus. (Se notis sidan
11.)

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

10 Sön 11.00 Taizégudstjänst (1: a
s. i fastan) ”Prövningens stund”
Matt. 16:21-23. Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Corazon.
Söndagsskola. Insamling till pastorsoch diakonutbildning. Kyrkfika.
Veckogr. 1.
18.00 Orgelafton med Mats Ernvik
och Stefan Silversten.

20 On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.
21 To 17.00 – 19.00 Familjetorsdag. (Se
notis sidan 10.)
19.00 Samtal S:t Eskil.

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

24 Sön 11.00 Gudstjänst (Jungfru
Marie bebådelsedag) ”Guds
mäktiga verk” Luk. 1:39-45.
Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel
Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika.
Veckogr. 3.

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

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

29 Fr 18.30 Fikafredag.
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Sö 11.00 Temagudstjänst (5:e s. i
fastan) ”Korset”. Målarpredikan:
Allan Forcado (Komminister i Västra
Rekarne församling). Org. Maria F.
Eriksson. Söndagsskola. Kyrkfika.
Veckogr. 5.
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Må 18.30 ”Kör-röra med Musikskolans
körer”. Maria F. Eriksson.

9

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

30 Lö 15.00 Församlingens årsmöte.
17.30 Internationell fest.
31 Sö 11.00 Årshögtidsgudstjänst med
Nattvard (midfastosöndagen) ”En
växande gemenskap”. Pred. Inga
Johansson. Medv. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Corazon.
Kyrkfika. Veckogr. 4.
15.00 Konsert med Vocal Colors. (Se
Musiknotis, sidan 11.)

April
2

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

Temagudstjänster om Korset
Påskdagen infaller i år den 21 april. Vi firar
alla april månads söndagsgudstjänster under temat KORSET. Allan Forcado, som är
präst och komminister i Svenska Kyrkan/
Västra Rekarne församling, besöker oss
och ”målarpredikar” den 7 april. Den 14
april talar Maria Dahlin från Nyköping om
det lilla korset, en inspiration som hon och
några församlingsmedlemmar i Hjortensbergs församling fick för några år sedan.
Pastor Josef Nsumbu predikar på påskdagen och vår ungdomsdiakon AnnaMaria
Rose avslutar serien den 28 april.
Välkommen till en spännande månad med
mycket givande budskap om korset!

10 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet
och ljuständning.
18.00 Scout.
11 To 14.00 RPG:s stormöte i Johanneberg
Gillberga. ”Hjälparbete i Nordkorea”.
Mikael Halkola.
12 Fr 18.30 Taco-kväll.
14 Temagudstjänst (palmsöndagen)
”Det lilla korset”. Pred. Maria Dahlin.
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika.
Veckogr. 6.
15 Må 18.00 Andakt i påskveckan. Org.
Rachel Sidestam. Veckogr. 7.
16 Ti 18.00 Andakt i påskveckan. Org.
Stefan Silversten. Veckogr. 7.
17 On 18.00 Andakt i påskveckan. Org.
Timothy Stayton. Veckogr. 7.
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18 To 19.00 Getsemanestund. Nattvardsandakt (skärtorsdagen)
”Det nya förbundet”. Joh. 13:1–17.
Josef Nsumbu. Org. Börje Sennerö.
Veckogrupp 7.
19 Fr 11.00 Gudstjänst (långfredagen)
”Korset” Joh. 19:17-37. Pred. Timothy
Stayton. Org. Stefan Silversten. Musik:
Frida Sandberg. Veckogr. 7.

Gustafsson. Mötesledare: Samuel
Lindholm. Sång och musik: Corazon
m.fl. Psalmorkestern. Lotteri, servering
från kl. 18.00. (Se notis sidan 12.)

Maj
2

To 17.00 Familjetorsdag. (Se notis
sidan 10.)
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22 Må 11.00 Gudstjänst med Sjukhuskyrkan i Ärla Pingst.

Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
(3:e s. i påsktiden) ”Den gode
herden” Joh. 10:11-16. Pred. Timothy
Stayton. Org. Stefan Silversten.
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr.
2.
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23 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

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

On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.
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To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. Sune
Lindgren kåserar. Tage Danielsson.
”Sånt som roar och oroar!”

21 Sö 11.00 Temagudstjänst med
Nattvard (påskdagen) ”Korset”.
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan
Silversten. Corazon. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 7.

25 To 17.00 Bibelsamtal: En timme med
Jakob.
26 Fr 18.30 Fikafredag.
28 Sö 11.00 Temagudstjänst (2: a s. i
påsktiden) ”Korset”. Pred. AnnaMaria
Rose. Musik: Psalmorkestern.
Kyrkfika. Veckogr. 1.
30 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
20.00 Valborgsmässofirande på
Båtsmansbacken. Vårtal: Rocco
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10 Fr 18.30 Taco-kväll.
11 Lö 10.00 – 12.00 Trädgårdsloppis
(Se notis sidan 12.)
12 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e s. i
påsktiden) ”Vägen till livet” Joh.
14:1–14. Pred. Josef Nsumbu.
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika.
Veckogrupp 3.

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

28 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon (Terminsavslutning).

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

30 To 8.00 Friluftsgudstjänst (Kristi
himmelsfärds dag) ”Herre över
allting”. Pred. Timothy Stayton.
Musik: Stefan Silversten. Medtag
egen fikakorg. Veckogr. 6.

18 Lö 9.30 – 16.30 Församlingsdag
på Lärsätersgården. (Se notis sidan
10.)
19 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e s. i
påsktiden) ”Att växa i tro” Joh.
15:10-17. Pred. Josef Nsumbu. Org.
Stefan Silversten. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 4.
21 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

Juni
2

Sö 11.00 Ung Gudstjänst (söndagen
före pingst) ”Hjälparen kommer”
Joh. 16:23-33. Pred. AnnaMaria Rose.
Org. Rachel Sidestam. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 6.

22 On 17.00 Öppen kyrka för bön,
stillhet och ljuständning.
18.00 Scout (Terminsavslutning).
23 To --: -- RPG Vårresa: Nu reser vi
– men vart?
24 Fr 18.30 Fikafredag.
25 Lö 18.00 Vårkonsert med Corazon.
26 Sö 11.00 Gudstjänst (bönsöndagen)
”Bönen” Luk. 11:1–13. Pred. Josef
Nsumbu Org. Timothy Stayton.
Kyrkfika. Veckogr. 5.

Timglas
Livet är som ett timglas
När alla bitar fallit på plats
vänds allt upp och ner
och man får börja om från början

Eva Rönnebratt d.y.
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Församlingsdag
18 maj
S:t Eskilskyrkan ordnar en hel dag för församlingen med ett spännande program på
Lärsätersgården utanför Kolsva, lördagen
den 18 maj. Vi samåker från kyrkan kl.
9.00.

Heldag på Bodaborg

Lördagen den 2 februari fick ungdomarna
med ledare en heldag fylld av upplevelser
och äventyr på Bodaborg i Karlskoga. Vi
tränades i samarbete genom klurigheter och
fysiska utmaningar. En dag då vi även lärde
känna nya deltagare i ungdomsgruppen.
Det var en höjdardag!
AnnaMaria Rose
Foto: Jonas Rönnebratt

SEU – Några datum
Scouterna har hajk på Skölbytorp den 3–5
maj.
Scouterna har sin terminsavslutning den 22
maj.
Söndagsskolan samlas sista gången för terminen på Ung-gudstjänst den 2 juni.
Ungdomarna har sista Tacokvällen den 7
juni.
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Anmäl ditt deltagande till församlingens
expedition (070-313 06 01 eller 073-444 53
39) senast den 10 maj, med uppgift om du
behöver skjuts eller om du har plats i din
bil. Detaljerna meddelas senare.

Familjetorsdag
Torsdagen den 21 mars och
torsdagen den 2 maj kl. 17-19.
Familjetorsdagen vänder sig till familjer
med barn och unga i till exempel scout eller nyanlända i svenskundervisning, samt
till nya familjer i kyrkans närområde. Vi
äter tillsammans, pysslar och leker och avslutar med andakt.
Kostnad: 25 kr per person och maximalt
100 kr för en familj.
Anmälan senast tisdag samma vecka till
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på:
073-444 53 39 eller
annamaria@eskilskyrkan.se.

Årsmöte och årshög-tid

Musiknotiser

Årsmöte
Välkommen till församlingens årsmöte
lördagen den 30 mars kl. 15.00.
Förhandlingar, enkel servering och andakt.
Efter årsmötet inbjuds alla till internationell fest i form av knytkalas.
Verksamhetsberättelsen kommer att finns
i kyrkan i god tid före årsmötet.

Söndag 10 mars kl. 18.00 Orgelafton en musikalisk afton i orgelns sällskap med
Mats Ernvik och Stefan Silversten.
Söndag 31 mars kl. 15.00 Konsert med
kören Vocal Colors under ledning av Marie Bejstam, född Eriksson och uppvuxen
i S:t Eskilskyrkan. Kören består av 14
sångare och sjunger uteslutande a capella.
Biljett köps på www.tickster.com eller vid
dörren.
Lördag 25 maj kl. 18.00 Vårkonsert
med Corazon.

Årshögtid
Söndag 31 mars kl. 11.00 årshögtid med
predikan av Inga Johansson, som har ansvar för kyrka och samhälle centralt inom
Equmeniakyrkan. Pastor Josef Nsumbu
och Corazon under Stefan Silverstens ledning medverkar. Kyrkfika.
Catharina Dahlén , ordförande

Klimatfasta
Under fastetiden inför påsken 2019 går
Equmeniakyrkan in i en klimatfasta.
Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en
riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Equmeniakyrkans församlingar och dess medlemmar
uppmuntras att delta i klimatfastan utifrån
sina situationer och möjligheter.
Mitt i fastetiden, lördagen den 16 mars
kl. 16.00, inbjuder vi till en samling där
klimatforskaren Gustav Strandberg, SMHI,
medverkar.
Välkommen!

S:t Eskilskyrkans telefon
S:t Eskilskyrkans fasta telefon har tagits
ur bruk. De telefonnummer som nu gäller
finns på församlingsbladets baksida.

Bibelsamtal
Välkommen till ett nytt Bibelsamtal, som
ersätter det tidigare ”Bibel på lätt svenska”
som riktade sig till våra nyanlända. Alla
som vill fördjupa sina Bibelkunskaper eller stärka sin tro möts i fortsättningen under drygt en timme, på vissa torsdagar. Vi
börjar denna terminen med att lära känna
några av Jesu lärjungar (Petrus, Jakob osv.).
Första sammankomsten blir den 7 mars kl.
17.00. Välkommen!

Församlingsboken
Nya medlemmar
har hälsats välkomna som medlemmar i
församlingen:
AnnaMaria Rose, Föreningsgatan 11 A,
lgh 1001, 736 33 Kungsör
Timothy Stayton, Kungsgatan 20, 632 20
Eskilstuna
Anna Ekholm, Bellmansplan 2 C, 632 37
Eskilstuna
Avlidna
France Holm dog den 23 december 2018.
Britta Ohlsson dog den 2 januari och begravningsgudstjänst hölls den 22 januari
2019.
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Valborgsmässoafton
Båtsmansbacken kl. 20.00
Majbrasa.
Vårtal av Rocco Gustafsson, välkänd person inom Eskilstunas kultur- och nöjesliv.
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.

S:t Eskilskyrkans församling
En del av Equmeniakyrkan
S:t Eskilskyrkan
Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna
Tel: 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

Trädgårdsloppis
Lördagen den 11 maj
kl. 10.00 - 12.00

S:t Eskilskyrkans ungdom

Trädgårdsloppis är en av S:t Eskilskyrkans 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 lördagsmorgonen eller kontakta Lena eller
Hans-Erik Åkerlund.

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

Välkommen!
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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: Roland Keller, tel. 070-0633075
Plusgiro: 13 57 08 - 6

