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Vår vision under 2019 i S:t Eskilskyrkans 
församling är ”en växande gemenskap”.

Sommaren är här nu. Det blir för många en 
vanlig semestertid, men för andra en spe-
ciell tid, då man längtar efter att få återse 
släktingar och gamla vänner, träffa nya 
människor, knyta nya kontakter och lära 
sig mycket annat än det man är van vid. 
Det blir också för vissa en tid för glädje 
tillsammans, men en tråkig period i en-
samhet och bekymmer för andra. 

Förra året hade Sverige stora bekym-
mer med kraftiga bränder som t.o.m. fick 
myndigheterna att kalla hit flera utländska 
brandkårer för att stödja våra egna hjältar. 
Det var varmt, jättevarmt!

Vad önskar vi den här sommaren?

Vi vill ha regn!
I Carl Grimbergs ”Svenska folkets under-
bara öden” finns en berättelse om Drott-
ning Désirées landstigning i Helsingborg 
i december 1810. Hon kom från Frankrike 
och anlände med sin 12-årige son, som i 
Sverige fick heta Oskar - och här försven-
skades också hennes namn till Desideria. 

Sommarönskan
Det var tydligen efter svår torrperiod med 
tillhörande missväxt. Det svenska folket 
(mest bönder) som skulle välkomna drott-
ningen fick lära sig ett franskt leverop: 
”Vive la Reine!”, vilket betyder ”Leve 
Drottningen!”. Men sammanhanget och 
språkliga konstigheter gjorde att överbe-
fälhavaren Toll i Skåne lärde folket att i 
stället ropa: ”Vi vell ha rajn”, som egent-
ligen vill säga ”Vi vill ha regn!” Vad re-
sultatet blev är en annan fråga. Men mitt 
i vintern tänkte bönderna alltså redan på 
sina odlingar för kommande sommar. 

Känn ingen oro
Jesu död kan betraktas som en mycket 
kall vinter i lärjungarnas hjärtan och tro. 
De höll sig bara inomhus. De behövde 
värmas, men inte för mycket utan vad de 
behövde var en trygg framtid.
 ”Känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig!” 
sa Jesus (Joh. 14:1). Dessa ord blev ett 
slags regn för dem så att deras gemenskap 
och kärlek för varandra skulle växa.

Öppna dörrar hela sommaren
Alla har säkert ett rop, en bön, en som-
marönskan som kanske kan få svar i eller 
genom kyrkan.

För en levande och växande gemenskap 
håller S:t Eskilskyrkan sina dörrar öppna 
hela sommaren för barn, unga, vuxna, 
äldre, kvinnor, män och människor av 
olika kulturbakgrund. Sommargudstjäns-
terna firar vi varje söndag kl. 18.00 och 
varje tisdag kl. 18.00 bjuder vi växelvis 
på sommarmusik och sommarknytis (se 
kalendern).

Välsignad sommar och välkommen!
Josef Nsumbu
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Framsidan av församlingsbladet:
Vandrarna har nått fram till Musseludden 
i Venabäckens naturreservat, målet för 
pilgrimsvandringen på församlingsdagen 
på Lärsätersgården utanför Kolsva den 
18 maj.

Foto: Bengt Strandberg

På ett församlingsmöte den 26 maj 
valdes Birgitta Keller till ny ordföran-
de för S:t Eskilskyrkans församling.  

Birgitta har varit medlem av församling-
ens styrelse i tre år, och varit dess vice ord-
förande, men nu tar hon alltså steget upp 
och blir ordförande. 

Birgitta är 62 år, gift med Roland Kel-
ler, har två barn och två barnbarn – Elias 
och Vincent, som syns i kyrkan allt som 
oftast. Birgitta har faktiskt varit anställd i 
S:t Eskilskyrkan, när hon under ett år vi-
karierade för Anna Eriksson som anställd 
ungdomsledare. 

Birgitta är diakon i Equmeniakyrkan, 
färdig 1995. I cirka 15 år var Birgitta an-
ställd i Malmköpings missionsförsamling 
som diakon och församlingsföreståndare. 
Nu har hon sedan fem år tjänst i Svenska 
kyrkan i Södertälje. 

Församlingens nya ordförande
När Birgitta och Roland flyttade från 

Malmköping till Eskilstuna slapp Roland 
arbetspendla, men det har alltså Birgitta 
fått göra sedan dess. 

För att det ska vara möjligt för Birgitta 
att kombinera ordförandeskapet med ar-
bete och pendling har styrelsen beslutat att 
fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen. 
Birgitta säger sig vara trygg med den för-
delningen och att hon har de andra styrel-
seledamöterna bakom sig. 

”Jag vill att församlingen ska växa”, sä-
ger Birgitta. ”En öppen församling vill jag 
ha.”

Text och foto: Bengt Strandberg

”Jag vill att 
församlingen ska växa.”

 
”En öppen församling 

vill jag ha.”
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Du nalkas ljuva sommar

- Vi ska på en hajk i början av sommaren. 
Sen vet jag inte, jag kanske ska på rikslä-
ger också.

Berätta om ett lägerminne!
- På scoutlägret förrförra året badade vi 
väldigt mycket. Det var kul! Jag var till-
sammans med min kompis. Det var hans 
första läger.

Stina Dalmalm

Längtar du till sommaren?
- Ja, det gör jag alltid! Det är lätt att leva på 
sommaren, tycker jag. Man behöver inte 
klä på sig en massa, man behöver inte ens 
fundera på det. Världen är öppen på som-
maren.

Det är väldigt mycket sommar i 
dina akvareller. Hur blev det så?
- Jag har växt upp med föräldrar som var 
intresserade av blommor, och lärde mig 
blommor så fort jag kunde prata, nästan. 
Sedan kom lusten att måla av dem. Jag 
följer de olika växternas blomning under 
sommaren och har nästan lite bråttom ib-

Sommaren är en tid då många bryter upp 
från sina vanliga rutiner och lever ett 
”sommarliv”. För andra blir sommaren 
ett stort avbrott. Redaktionen har inter-
vjuat tre personer om deras förväntningar 
på sommaren.

Carl Johansson

Snart är det sommarlov. Längtar 
du till det?
- Ja, det är nice att slippa skolan. Det blir 
kul.

Vad ska du göra på 
sommarlovet?
- Jag ska hälsa på mina kusiner. 

När jag är hemma tillsammans med min 
brorsa brukar jag titta på TV. Men jag bru-
kar vara ute med mina kompisar också. 
Ofta cyklar vi.

Ska du åka på något scoutläger 
i sommar?
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land att hinna med innan blomningen är 
över. 

Var vill du vara på sommaren?
- Överallt – tyvärr! Inges föräldrahem i 
Småland där det finns djur och hagar. Jag 
åker gärna till fjällen. Men mest är vi i 
stugan vid Gyllingen, utanför Djura i Da-
larna. Det är så enkelt att vara där. Där be-
stämmer man stund för stund vad man vill 
göra. Där har jag ju växt upp.

För många innebär sommaren 
att man ”tar ledigt” även från 
kyrkan, men du har skaffat dig 
en ”sommarkyrka”. Berätta!
- Jag har växt upp i missionsförsamlingen 
i Djura, men den har ingen verksamhet 
längre. För mig har det därför blivit na-
turligt att gå till Svenska kyrkan i Djura. 
Jag känner många i Djura kyrka och det 
får mig att känna att jag hör dit. Därför 
har jag valt att även bli medlem i Svenska 
kyrkan. 

Bror-Erik Gillerstrand

Längtar du till sommaren?
- Ja det gör jag. Värmen! Då är vi mycket i 
vår stuga utanför Flen och där trivs vi och 
det finns alltid nånting att göra med både 
tomt och hus. Ibland kan vi ta med storm-
köket, koka kokkaffe och sitta vid utsikten 
och titta över Mellösa. Vi kommer också 
att träffa barn, barnbarn och till och med 
ett barnbarnsbarn i sommar.   

Sen är ju jag gammal scout så jag föl-
jer vad dom ska göra under sommaren 
med läger och sånt, och nu ska det ju bli 
ett stort läger utanför Söderhamn. Fast 
jag gillar bättre små kårläger där man lär 
känna varandra bättre. Både jag och Berit 
älskar ungdom och det gör att vi jobbar 
med Världens Barn-insamlingen, som det 
också blir en del planering för. Det är ro-
ligt att stå med bössan och träffa både nya 
människor och såna som man känner igen 
från åren innan.

Jag är glad att det kommer att vara träf-
far i kyrkan både på tisdagar och söndagar 
klockan 18 i sommar, så att kyrkan är aktiv 
även under sommaren. Då blir det inte så 
svårt att komma igång på hösten.

Sommarminnen? 
- På läger har det ju varit en del roliga bus, 
men mest stämning är det ju på lägerbå-
len, brasan tänd och solen som håller på 
att gå ner bakom en holme i sjön. Det är 
fantastiskt.

Intervjuer och foto: 
Bertil Olsson och Bengt Strandberg
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Juni

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

4 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

6 To 17.00 Familjetorsdag. National-
dagsfirande. 

7 Fr 18.30 Taco-kväll.

9 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(pingstdagen) ”Den heliga Anden” 
Joh. 14:15-21. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. 
Veckogr. 7. 

11 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

13 To 17.00 Bibelsamtal: En timme om 
Apostlagärningarna.

16 Sön 11.00 Gudstjänst (heliga 
trefaldighets dag, missionsdagen) 
”Gud - Fader, Son och Ande” Matt. 
28:16–20. Pred. Timothy Stayton. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 1.

18 Ti 18.00 Sommarmusik med Stefan 
Silversten.

20 To 14.00 Familjetorsdag. Mid-
sommarfirande, utflykt till landet.

23 Sön 18.00 Gudstjänst (den helige 
Johannes döparens dag) ”Den 
Högstes profet” Luk. 1:57-66. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 2.

25 Ti 18.00 Sommarknytis.

30 Sön 18.00 Gudstjänst (2: a s. e. 
trefaldighet) ”Kallelsen till Guds 
rike” Joh. 1:35 - 46. Pred. Timothy 
Stayton. Org. Mats Ernvik. Kyrkfika. 
Veckogr. 3.

Juli

2 Ti 18.00 Sommarmusik med 
AnnaMaria Rose och Yvonne 
Karlsson.

4 To 17.00 Familjetorsdag.

7 Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard 
(3:e s. e. trefaldighet) ”Förlorad 
och återfunnen” Luk. 15:8 - 10. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Maria F. 
Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 4. 

9 Ti 18.00 Sommarknytis.

Kalender
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14 Sö 18.00 Gudstjänst (4:e s. e. 
trefaldighet) ”Att inte döma” Joh. 
8:1 - 11. Pred. AnnaMaria Rose. 
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. 
Veckogrupp 5. 

16 Ti 18.00 Sommarmusik med Gry 
Kaijankoski.

21 Sö 18.00 Gudstjänst (apostladagen) 
”Sänd mig” Matt. 16:13 - 20. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Timothy 
Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 6. 

23 Ti 18.00 Sommarknytis.

28 Sö 18.00 Gudstjänst (6:e s. e. 
trefaldighet) ”Efterföljelse” Matt. 
16:24 - 27. Pred. Timothy Stayton. 
Medv. Anna Maria Rose. Org. Rachel 
Sidestam. Kyrkfika. Veckogrupp 7. 

30 Ti 18.00 Sommarknytis. 

Augusti

4 Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard 
(Kristi förklarings dag) ”Jesus 
förhärligad” Mark. 9:1 - 13. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1. 

6 Ti 18.00 Sommarknytis.

11 Sö 18.00 Gudstjänst (8:e s. e. 
trefaldighet) ”Andlig klarsyn” 
Matt. 7:22 - 29. Pred. Sverker Grohp. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 2.

13 Ti 18.00 Sommarmusik med familjen 
Eriksson. 

18 Sö 18.00 Gudstjänst (9:e s. e. 
trefaldighet) ”Goda förvaltare” 
Luk. 12:42 - 48. Pred. Birgitta 
Keller.  Org. Mats Ernvik. Kyrkfika. 
Veckogr. 3.

25 Sö 18.00 Gudstjänst (10:e s. e. 
trefaldighet) ”Nådens gåvor” Matt. 
18:18 - 22. Pred. Samuel Lindholm. 
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. 
Veckogr. 4.

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

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

30 Fr kl. 18.30 Taco-kväll.

31 Lö kl. 10 – 14 Nyforsdagen.

September

1 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst med Nattvard (11:e 
trefaldighet) ”Tro och liv” Matt. 
21:28 – 31. Pred. Josef Nsumbu. 
Medv. Anna Maria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Söndagsskola. 
Paj-knytis med information om 
höstterminen. Veckogr. 5.
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Varje tisdag är det svenskundervis-
ning i S:t Eskilskyrkan. En av lärar-
na, Elisabeth Andersson, kom själv 
till Sverige som flykting när hon var 
liten. En tisdag i maj följer jag och 
Birgitta Grohp med henne hem. Vi 
slår oss ner och hon börjar berätta:

Jag föddes i november 1935, i Brüx i Böh-
men. Pappa var typograf. Han skrev kri-
tiskt om Hitler. Till slut började de söka 
efter honom så han fick gå under jorden. 
Han kunde aldrig sova på samma plats 
utan flyttade runt från ställe till ställe. 

Så kom Torsten Nilsson, partisekrete-
rare och senare Sveriges utrikesminister, 
ner till Tyskland. Pappa blev kontaktad 
av honom och blev erbjuden att komma 
till Finland, om han ville söka asyl. Han 
bestämde sig för att åka. Mamma och jag 
flyttade till mina morföräldrar. De bodde 
på gränsen mellan Tjeckoslovakien och 
Tyskland. 

Till Finland
Pappa ville att vi skulle komma efter. 
Mamma hade så svårt att lämna sina 
föräldrar och sin släkt, men hon frågade 
mig och jag kommer ihåg att jag sa: ”Jag 
vill åka till min pappa.” Så vi packade. 
Jag minns att hon tog med sig två ihop-
rullade duntäcken. Först åkte vi tåg hela 
vägen upp till Polen. Och sen for vi med 
båt. Vissa skulle till Sverige och vissa till 
Finland. 

Jag var bara tre och ett halvt år. Båten var 
inte särskilt stor. Jag minns att jag klämde 
fingret på båten.

När vi kom till Helsingfors fick jag snart 
finska lekkamrater som var lite äldre. De 
lekte med mig och tyckte väl jag var gul-
lig och söt. Jag lärde mig snabbt finska. Vi 
bodde i utkanten av staden.

Så plötsligt en dag sa de: ”Säg till din 
mamma och pappa att nu måste ni gå ner 
i källaren, för nu ska ryssarna bomba Hel-
singfors!” Jag gick hem och berättade det 
på tyska. Jag minns att vi stod på en sådan 
där trappa som gick upp och ner. Vi stod 
där och såg hur bomberna föll över Hel-
singfors. 

Till Sverige
Så fick vi packa ihop igen. Det där skötte 
ju mamma och pappa.  De ordnade väl 
så vi fick ett inrese-visum till Sverige. Vi 
var en liten grupp som åkte. Jag kommer 
ihåg tågresan. De bommade igen allting. 
Det fick inte komma in det minsta ljus. 
Jag minns att jag låg på nån liten filt på 
golvet. 

Till slut kom vi fram till Torneå. Det var 
en bro mellan Torneå och Haparanda och 

Flykting och svensklärare
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Samtal Sankt Eskil

när vi gick över bron minns jag att några 
sjöng. Jag förstod att det var bra att vi 
kommit fram. 

Till Eskilstuna
Vi blev placerade i Eskilstuna. Här fanns 
både Öbergs tryckeri och Eskilstuna-Ku-
riren så pappa hade möjlighet att få arbete 
här. Han fick jobb direkt på Eskilstuna-
Kuriren. Först fick vi bo i Mälarbaden och 
sedan flyttade vi in till stan. Mamma köpte 
en symaskin och började sy åt folk som 
kom hem till henne. 

Mamma var utbildad skräddarmästare. 
Hon var jätteduktig. Många hade det väl-
digt dåligt. De kom med gamla kappor 
som hon sprättade upp och tvättade. Så 
sydde hon ett nytt plagg, ett barnplagg el-
ler en kortare jacka. 

Vi fick snabbt svenska vänner. Jag minns 
familjen Larsson. Farbror Artur var min 
favorit. ”Kom, Lissie, så ska jag lära dig 
dansa vals”, sa han, och så lärde han mig. 
Mina föräldrar gick på svenskundervisning 
som Svenska kyrkan anordnade. Jag gick ju 
inte på nån svenskundervisning. Jag blev 
svensk nästan på en gång. 

Till Tyskland
När jag var 19 år och hade tagit studen-
ten skrev min moster till mig: ”Du borde 
komma ner till Tyskland och jobba så du 
bibehåller tyskan.” Jag packade ihop min 
kappsäck och reste iväg. Jag minns hu-
vudbangården när jag kom fram. Den var 
sönderbombad. Man fick hoppa på bräder 
för att komma fram. Den var i så dåligt 
skick. Där stod min moster som jag inte 
sett sen jag var liten. Min kusin som var 

lika gammal som jag hade just tagit mo-
torcykelkörkort. Han körde runt med mig. 
Det var spännande att vara där en hel som-
mar. Senare fick jag jobb där nere på ett 
klädföretag.

Tillbaka till Sverige
Elisabeth kom tillbaka till Sverige där hon 
så småningom träffade sin man. Så blev 
hon kollega med Birgitta Grohp på Djur-
gårdsskolan och för några år sen blev de 
åter kollegor på svenskundervisningen i 
S:t Eskilskyrkan, där de möter människor 
som har liknande livsberättelser som Eli-
sabeth.

Nedtecknat av Boël Olsson
Foto: Boël Olsson
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Församlingsdagen 
på Lärsätersgården 
utanför Kolsva den 
18 maj var en utflykt 
för alla åldrar.

Foto: John Rönnebratt

Vi fortsätter Familjetorsdag vid tre tillfäl-
len under sommaren. 6 juni kl.17-20 fi-
rar vi nationaldagen tillsammans. 20 juni 
kl.14 firar vid midsommar med en utflykt 
till landet. 4 juli träffas vi kl.17-20. 

Familjetorsdag vänder sig till familjer 
med barn och unga i till exempel scout el-
ler nyanlända i svenskundervisning, samt 
nya familjer i kyrkans närområde. Vi lär 
känna vår stad, kultur och traditioner. Vi 
skapar tillsammans, äter ihop och delar 
andakt. 

Anmälan senast tisdag samma vecka 
till Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på: 
073-444 53 39 eller 
annamaria@eskilskyrkan.se.

Höststart
Höstens aktiviteter för SEU börjar vecka 
35.

Horisonter 
Livet ser inte likadant ut 
från min horisont 
som den gör från din

och ändå är det ju 
samma liv

mina glasögon och dina 
är uppenbarligen inte 
tillverkade i samma 
fabrik

Det skulle vara omtumlande 
att byta glasögon 
med dig för en stund 
Och att se livet 
som det ses av dig

Viveka Silversten

Scouterna kommer med Valborgselden.

Familjetorsdag
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Avlidna
Ingrid Johansson avled den 17 april 2019. 
Begravning och minnesstund sker vid ett 
senare tillfälle.

Församlingsboken

I sommar kommer vi åter att ha sommar-
musik på tisdagskvällar klockan 18, om-
växlande med sommarknytis. Den 18 juni 
är det Stefan Silversten med flera som spe-
lar, den 2 juli är det dags för AnnaMaria 
Rose och Yvonne Karlsson. Gry Kaijanko-
ski tar hand om programmet den 16 juli 
och den 13 augusti är det medlemmar ur 
familjen Eriksson som spelar och sjunger. 

Varmt välkomna!

Årsmöte med budgetfrågor och uppskjutet 
beslut om ordförande

- Om alla  i församlingen som fortfa-
rande arbetar offrar 1000 kr i måna-
den, alla studerande 40 kr och alla 
pensionärer 400 kr i månaden -  då 
skulle församlingens budget gå ihop 
med råge, inledde församlingens kas-
sör Gun Björk budgetgenomgången 
vid församlingens årsmöte.

Utan några större diskussionsfrågor el-
ler dramatik genomfördes församlingens 
153:e årsmöte i slutet av mars. Avgående 
ordförande Catharina Dahlén presenterade 
verksamhetsberättelsen lättsamt med ett 
bildspel från det avslutade verksamhets-
året.  Som vanligt upptar ekonomifrå-
gorna stor del av förhandlingarna. Bland 
kostnaderna är cirka 53 % personal och 
lönekostnader, verksamhet cirka 10 pro-
cent och kyrkans fastighet 28 procent. Att 
få budgeten i balans är kassörens ständiga 
problem och frågan blev en av årsmötets 
stora frågor.

 Under åren har kostnader kunnat ba-
lanseras med fonderade medel från ett ti-
digare arv samt från kapital från tidigare 
fastighetsförsäljning. Så får det bli även 
för 2019. Årsmötet beslöt att offrandets 
betydelse och finansieringen av ungdoms-
ledartjänsten tydligt bör förklaras via ett 
församlingsbrev. 

Ny ordförande kunde inte väljas
Bosse Nydén från valberedningen var 
tvungen att meddela att man - trots många 
kontakter – inte kunnat presentera ett för-
slag till ny ordförande för församlingen.  
Årsmötet uppdrog därför åt valberedning-
en och styrelsen att tillsammans arbeta 

Sommarmusik

Carina Thörn: vecka 26–30
Stefan Silversten: vecka 27–30
AnnaMaria Rose: vecka 31–34
Josef Nsumbu: vecka 28–29, 32–34

Personal på semester

vidare med frågan och därefter kalla till 
nytt församlingsmöte och presentera ett 
förslag innan sommaren.

Till styrelse valdes Gun Björk, Maria 
Fahlén-Eriksson och John Rönnebratt på 
två år samt Timothy Stayton (två år) och 
Flora Godwin Duku (ett år).  Birgitta Kel-
ler och Gunnel Lejdeby kvarstår ytterli-
gare ett år.

Hans Murman

Läs om ordförandevalet på sidan 3!
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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: Birgitta Keller, 
tel. 073-445 67 57, 
bvkeller6@hotmail.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: Roland Keller, tel. 070-0633075
Bankgiro: 677-3337
Swishnummer: 12 34 50 29 93

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

Sommaren i S:t Eskils-
kyrkan
S:t Eskilskyrkan är öppen under hela som-
maren för ord och gärning. Vi firar våra 
gudstjänster varje söndag kl. 18.00 från 
och med den 23 juni till och med den 25 
augusti. Vi inbjuds också till de ekume-
niska mötena i sta’n på söndagsförmidda-
garna (se predikoturerna).

Varannan tisdag kl. 18.00 bjuder vi på 
sommarmusik med olika medverkande 
och varannan på sommarknytis med be-
rikande program, till exempel grillning el-
ler annan förtäring inomhus (beroende på 
väder), lekar, samtal, bönestund. Ta med 
det som du vill dela med andra eller kom 
bara ändå!
Hör av dig till pastorn (070-313 06 01) om 
du har förslag till programinnehåll eller 
om du skulle vilja medverka någon gång.
Höstterminen inleds för de flesta grupper-
na under vecka 35 (se kalender) och hela 
församlingen firar samlingsgudstjänsten 
söndagen den 1 september kl. 11.00.

Välkommen!


