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Den första helgen på sommarlovet var 
19 scouter och ledare från S:t Eskils-
kyrkan på läger vid Nynäs brygga.

Tillsammans med allt annat roligt man 
gör på ett läger var uppdraget att göra en 
risflotte. När man gör en risflotte behöver 
man ris och sly av lövträ, sisalgarn, två 
grövre pinnar i kors och en kraftig presen-
ning. Man börjar med att forma riset till en 
stor ”munk”, binder om med sisalgarn för 
att den ska hålla ihop, flyttar över ”mun-
ken” till presenningen, stabiliserar formen 
med två korslagda pinnar och binder till 
sist ihop presenningen. 

- Wow! tänkte jag, det här är ju en bild av 
att vara församling! 

Den stora kraftiga presenningen är S:t 
Eskilskyrkan, riset och slyn är vi alla som 
vår församling består av. Det är bara till-
sammans som vi kan fylla vår funktion. 
Sisalgarnet är den heliga Anden, hjälpa-
ren, som hjälper oss att formas till det vi 
ska vara. Korset, som är till för att stabili-
sera formen, är Jesus. 

Scoutlägret ”Flotten” 
– och att vara församling

Till vår hjälp att ta oss fram på vattnet 
använde vi fyra paddlar, två köpta och två 
hemgjorda. De två köpta paddlarna får 
symbolisera Bibeln och bön, de två hem-
gjorda får symbolisera vår erfarenhet och 
vår längtan. 

Den flotten vi gjorde på lägret fungerade 
väldigt bra. Nu är det dags att sjösätta vår 
risflotte som är en ny termin i S:t Eskils-
kyrkan. Vår vision under 2019 är ”en väx-
ande gemenskap” där vi låter Ef 4:15-16 
vägleda oss. 

”Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen 
och växa i alla avseenden så att vi förenas 
med honom som är huvudet, Kristus. Han 
låter hela kroppen fogas samman och hål-
las ihop genom att alla lederna hjälper 
och stöder, med just den kraft han ger åt 
varje särskild del. Då växer hela kroppen 
till och byggs upp i kärlek.”

Gud med oss!
AnnaMaria Rose

Framsidan av församlingsbladet:
Flottfärd på scoutlägret vid Nynäs brygga
Foto: AnnaMaria Rose
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Under sommaren 2019 deltog sex 
scouter från S:t Eskilskyrkans Ung-
dom på World Scout Jamboree 2019 
i USA med 50 000 scouter från hela 
världen. Här berättar Julie Rönne-
bratt om lägret. 

Under sommaren, i slutet av juli, så flög 
jag (Julie), Lydia, Martin, Anton, Jenny 
och Magdalena från Arlanda till USA där 
vi skulle åka till World Scout Jamboree 
2019. 

World Scout Jamboree är ett stort scout-
evenemang där scouter från hela världen 
träffas vart fjärde år och lär sig om kultu-
rer, hållbarhet och sätt att förbättra världen. 
Detta är en väldigt unik upplevelse genom 

World Scout Jamboree 2019

att man kan träffa scouter från andra sidan 
jorden och knyta kontakter med folk över 
hela världen. 

Trots den otroliga värmen under dagarna 
så gjorde vi allt möjligt från att åka zipline 
till att smaka på insekter eller att köra en 
spartansk hinderbana. På kvällarna var det 
alltid någon sorts fest där högljudd musik 
och rökmaskiner var ett måste. 

På avslutningsceremonin avslutades 
lägret med en stor final som bestod av a 
cappella, dansshow och en stor fyrverkeri-
show med laser på himlen.

Julie Rönnebratt

Vår subcamp där 2 000 scouter utav 50 000 bodde.     Foto: Julie Rönnebratt
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Om måsten, frihet och bön

”Man ska inte ha så många måsten” säger 
vi ibland. Våra måsten ligger över oss som 
blöta filtar och tynger vår vardag och inte 
minst våra helger och ledigheter och vi 
avskyr det.

Tänk om man slapp alla måsten, om man 
kunde ta dagen helt som den kommer och 
göra vad man känner för. Vore inte det 
drömmen? Drömmen om friheten. Vi vill 
vara fria och vi vill inte vara tvungna till 
att göra saker. Med frihet menar vi från-
varo av tvång. 

Varför inte prova? Vi provar att skippa 
alla måsten en vecka eller två. Vi låter bli 
att borsta tänderna, vi låter bli att ringa den 
gamla släktingen, vi låter bli att ta medici-
nen, vi låter bli att vattna blommorna, vi 
låter bli att gå ut med hunden, låter bli att 
gå till jobbet…

Ni fattar vart jag vill komma. Det finns 
måsten som är bra. Och de finns av en an-
ledning. Jag behöver borsta tänderna, jag 
behöver gå till tandläkaren, jag behöver ta 
medicin, jag behöver vattna blommorna, 
gå ut med hunden, ge barnen mat.

Frihet är inte att slippa alla måsten. Att 
bara leva för stunden är frihet men vi inser 
snart att den friheten inte leder till något 
gott. Det finns alltså bra och dålig frihet. 
Märkligt … dålig frihet? Kan det vara så? 

Vilka måsten är bra för oss?
Om vi går med på att det är på det sättet 
kan vi fråga oss vilka konsekvenserna blir 
av det. En konsekvens blir förstås att vi 
måste tänka igenom vilka av våra måsten 
som är bra för oss. Vi kan göra en lista 
med dåliga måsten och goda måsten och 
därmed kunna plocka bort sådant som 

förstör för oss. Vi kan då också acceptera 
eller till och med göra vissa måsten med 
glädje därför att vi inser att de är bra för 
oss, för blommorna och kanske en annan 
människa - vår nästa.

En annan konsekvens blir att vi kan fun-
dera över om det finns måsten vi inte utför, 
men som är bra för oss och som vi alltså 
borde sätta upp på vår goda måste-lista.

Ett sådant gott måste tror jag är att be 
regelbundet. 

- Ett måste säger du? Man är väl inte 
tvungen att be? Sånt är väl helt frivilligt? 
säger du kanske.  

- Måste du röra på dig eller är det bra att 
bara sitta still, frågar jag då. Måste du äta 
hälsosam mat eller är det bra att maximera 
socker, fett och tillsatsämnen?

- Jo men det är ju en annan sak, säger du 
kanske.

Tänk om det inte är det.

Foto: Nora Lindholm
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Att be regelbundet
Visst, det finns nog ingen kristen som me-
nar att det är meningslöst att be, men det 
finns nog heller ingen som tycker att man 
gör det tillräckligt. Vad är då problemet 
med att be regelbundet? Jag tror att det be-
ror på att vi inte vill se det som ett måste. 
Det finns ett barn utkastat med badvattnet 
i vår protestantiska, missionsförbundiska 
tradition som tonar ned ritualer, tidegärd, 
bönböcker och annat som formaliserar bö-
nen.

Om vi väljer att be när vi känner för det, 
blir det lätt som med den ovanes motions-
rundor. ” …Eh jag gör det imorgon istället. 
Lite ostadigt väder nu, och dessutom så är 
träningskläderna otvättade sedan… förra 
månaden…eller var är de förresten?”

Få lite ordning på bönen
För att få lite ordning på bönen vill jag här 
ge ett förslag på hur man kan på ett enkelt 
sätt göra bönen till en rytm och en vana.

Jag utgår från tre saker våra böner ofta 
innehåller och på så vis får vi en bön vi 
kan kalla för Treklövern.

1. Tacka för något. Någon mycket klok 
person har sagt ”Man blir inte tacksam av 
att vara lycklig, man bli lycklig av att vara 
tacksam.” Att uttrycka din tacksamhet över 
något som hänt nyligen gör att du bläddrar 
i ditt minne bland dina goda erfarenheter 
och blir på så sätt medveten om dem och 
riktar ditt tack till Gud som är möjliggöra-
ren av alla dina goda erfarenheter.

2. Be om något. Be om något du be-
höver. Som barnet som ber sina föräldrar 
utan att veta om önskan slår in ber vi till 
vår Fader om det vi vill. Kanske får vi som 
vi vill, om det är vad Fadern vill.

3. Be för någon. Att be för andra är ock-
så det en ursprunglig kristen vana. Och en 
fantastisk sådan. Tänk på dem i din om-
givning och be för någon av dem som sär-
skilt har behov av det.

På så vis kan du med tre meningar ut-
trycka ett tack, en önskan och en förbön 
och du kan göra det på ett enkelt sätt. Det 
viktiga är att du gör det. Gör det vid sam-
ma tid varje dag så är det lättare att komma 
ihåg.

Kom ihåg att vi inte ber för Guds skull 
utan för vår egen. Det är vår kommunika-
tion med Gud och vårt inre.

Samuel Lindholm

Anna-Carin Persson Stenbeck, interna-
tionell handläggare på Equmeniakyrkan, 
kommer till S:t Eskilskyrkan den 23 no-
vember kl. 16.00. Hon kommer att be-
handla ämnet Jämställdhet i Sydafrika och 
Indien.

Globala veckan
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September

1 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst med Nattvard (11:e 
s.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.

3 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 18.00 Konfa: Infomöte.

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

 18.00 Scout.

5 To 17.00 RPG i Elimkyrkan. 
”Resa i ord, ton & hjärta”. Leif 
Jacobsson.

7 Lö 10 – 14 Prova på scouting, 
Skölbytorp. 

8 Sö 11.00 Gudstjänst (12:e s. e. 
trefaldighet) ”Friheten i Kristus” 
Luk. 13:10 - 17. Pred. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

10 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

12 To 17.00 Bibelstudier.

13 Fr 18.30 Fikafredag.

15 Sö 11.00 Gudstjänst (13:e s. e. 
trefaldighet) ”Medmänniskan” 
Matt. 5:38 - 48. Pred. Daniel 
Ernvik. Medv. Josef Nsumbu. 
Psalmorkestern. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

 15.00 S:t Lukas. Göran Larsson, 
präst  i  Svenska Kyrkan och 
författare, talar om sin bok.

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 17.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Musik för själ & hjärta” piano& 
cello. Håkan Tengberg & Hans-
Lennart Raask.

 17.00 Familjetorsdag.

22 Sö 11.00 Gudstjänst (14:e s. e. 
trefaldighet) ”Enheten i Kristus” 
Luk. 22:24 - 27. Pred. Carina Thörn. 
Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. 
Utgångskollekt till Sjukhuskyrkan 
Veckogr. 1.

24 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

Kalender
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27 Fr 18.00 Konfa-hajk i Karlskoga/
Bodaborg.

 18.30 Taco-kväll.

29 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst 
med Eskilstuna församling i 
Fors kyrka (Den helige Mikaels 
dag) ”Änglarna” Matt. 18:7 - 10. 
Corazon Söndagsskola. Kyrkfika.  
Veckogrupp 2.

Oktober

1 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

3 To 17.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Farmor,  berä t ta  mer!”  Ruth 
Hasselgren, pastor. 

5 Lö 15.00 Vernissage: Konstutställ-
ningsstart (Se notis sidan 12).

6 Sö 11.00 Temagudstjänst med 
Nattvard. ”Den Heliga Anden”. 
Pred. AnnaMaria Rose. Medv. Josef 
Nsumbu. Org. Timothy Stayton. 
Kyrkfika. Veckogr. 3. 

 15.00 S:t Lukas: Författaren Marianne 
Cedervall från Västerås talar om sitt 
författarskap.

8 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

12 Lö 9.30 Regionfest i Karlskoga.
 10 – 14 Höstmarknad (Se notis sidan 

12).

13 Sö 11.00 Temagudstjänst. ”Den 
Heliga Anden”. Pred. Timothy 
Stayton. Org. Stefan Silversten. 
Söndagsskola. Insamling till Equmenia 
riks. Kyrkfika. Veckogr. 4.

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

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

 18.00 Scout.

17 To  14 .00  RPG:s  s tormöte  i 
Pingstkyrkan. Kommunföreningen 
Eskilstuna. ”I hövve på en präst”. 
Karin Wibom.

 17.00 Familjetorsdag.

20 Sö 11.00 Temagudstjänst. ”Den 
Heliga Anden”. Pred. Samuel 
Lindholm. Org. Rachel Sidestam. 
Kyrkfika. Veckogr. 5. 

22 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scoutgudstjänst med scout-
invigning. Kyrkfika.

25 Fr 18.30 Tacokväll.
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 18.30 Höstglöd i Elimkyrkan.

27 Sö 11.00 Temagudstjänst. ”Den 
Heliga Anden”. Pred. Birgitta Keller. 
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

 16.00 Avslutningsgudstjänst för 
Höstglöd i Elimkyrkan.

29 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

31 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Hedlandets naturreservat – en 
bortglömd pärla?” Sten Ullerstad.

November

2 Lö  11 .00  Guds t jäns t  med 
ljuständning (Alla helgons dag) 
”Helgonen” Matt. 5:13 – 16. Pred. 
Josef Nsumbu. Medv. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

3 Sö 18.00 Musik till tröst. Joh. 6:37 
– 40. Corazon. Veckogr. 7.

5 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

7 To 17.00 Bibelstudier. 

8 Fr 18.30 Fikafredag: Churchbattle.

10 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(21:a s. e. trefaldighet). Bibel-
äventyr med Annika Nilsson. Org. 
Timothy Stayton. Söndagsskola. 
Utgångskollekt till Skolkyrkan. 
Kyrkfika. Veckogr. 1.

12 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

14 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
”Sången i mitt liv är Jesus”. Ulla & 
Claes Frankner.

17 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen 
f. domssöndagen) ”Vaksamhet 
och väntan” Luk. 12:35 – 40. 
Pred. Tomas Lindroos. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 2. 
Församlingsmöte. 

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

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

 18.00 Scout.

21 To 17.00 Familjetorsdag.

22 Fr 18.30 Tacokväll.

23 Lö 16.00 Globala veckan med 
Anna-Carin Persson Stenbeck, 
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internationell handläggare på 
Equmeniakyrkan. (Se notis sidan 
5).

24 S ö  1 1 . 0 0  G u d s t j ä n s t 
(Domsöndagen) ”Kristi återkomst” 
Joh. 5:22 – 30. Pred. Timothy Stayton. 
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

26 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

28 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Nytt leende, nytt liv”. Op Smile 
Narkosläkare Mikaela Jonasson.  

30 Lö 11 – 14 Julstuga. (Se notis sidan 
11).

December

1 Sö 11.00 Gudstjänst (1: a s. i advent) 
”Ett nådens år” Matt. 21:1 – 9. Pred. 
Josef Nsumbu. Medv. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. Corazon. 
Psalmorkestern. Bibelutdelning till 
konfirmationskandidater. Insamling 
till mission i andra länder inleds. 
Kyrkfika. Veckogr. 4.

Söndag 
Söndagkväll 
Jag har andats ut 
och andats in 
Söndagsatmosfären 
har vilat mig 
i sin famn

Under sex dagar 
skapade Gud 
men på den sjunde 
vilade Han

Gud är klok!
Viveka Silversten

Söndag 
Mitt i duggregnet 
en glipa mellan molnen 
Uppståndelsens dag

Stefan Silversten



10

Nu drar vi igång 
årets insamling för 
Världens Barn, som 
vi gör tillsammans 
med Radiohjälpen 
och Diakonia. 

Till förmån för 
insamlingen får vi 
i år sälja boken ”Alla mina barn” med ut-
drag ur Astrid Lindgrens böcker. 

På det lokala planet har tyvärr många 
föreningar dragit sig ur. Men vi ser detta 
som angeläget. Barnen i världen behöver 
vårt stöd på olika sätt. 

I Eskilstuna, med krav på tiggeritillstånd. 
är insamlingen för Världens barn tillåten 
som ”aktivt tiggeri”. Insamlingen avslutas 
med gala på TV den 6 oktober.

Välkommen att bidra!
Gunnel Lejdeby

Familjetorsdag klockan 17:00 – 19:00
19 september
17 oktober
21 november

Familjetorsdag

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

Prova på scout
Lördagen den 7 september prova på scout 
på Skölbytorp klockan 10:00 – 14:00

Gudstjänst för alla
Onsdagen den 23 oktober 18:00 Gudstjänst 
för alla som scout håller i, kyrkfika.

Ungdomskvällar
Ungdomskvällar fredagar ojämn vecka 
klockan 18:30 – 21:00.
Se hemsidan eskilskyrkan.se för mer infor-
mation.

Världens barn

Söndagsskola

Söndagsskola varannan söndag, ojämna 
veckor.

Konfa 2019-2020
Välkommen till S:t Eskilskyrkans konfir-
mationsundervisning. Vi börjar med ett 
informationsmöte för både ungdomar och 
föräldrar, tisdagen den 3 september kl. 
18.00. 

Är du intresserad av att få träffa nya vän-
ner och dela livets funderingar på kristen 
grund, är vi tacksamma om du vill höra 
av dig till josef@eskilskyrkan.se alter-
nativt annamaria@eskilskyrkan.se, eller 
till S:t Eskilskyrkan (Konfa 2019–2020) 
Båtsmansgatan 5, 632 27 Eskilstuna. Du 
kan också ringa eller sms:a till pastorn på 
070-313 06 01 eller till ungdomsdiakon 
på 073-444 53 39. Du får även bjuda med 
dina vänner. Ju fler vi blir desto roligare.

Välkommen!
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Nya medlemmar
Pingstdagen den 9 juni hälsades åtta nya 
medlemmar välkomna till församlingen:
Helen Berhane, Båtsmansgatan 7 B, c/o 
Lejdeby, 632 27 Eskilstuna
Luna Chamo och George Yagleji, Östra 
Åsgatan 11. 632 25 Eskilstuna
Joel Duku och Suzan Santio Lasuba 
Waja, Nyforsgatan 36, 632 25 Eskilstuna
Sanaa Loulou, Sommarogatan 2, 
632 25 Eskilstuna 
Soha Rabbat, Sommarogatan 2, 
632 26 Eskilstuna
Maya Shammw, Källgatan 1 A, 

Församlingsboken

Ofta brukar man framhålla musikens en-
ande förmåga, och det stämmer! Få saker 
kan som musik föra människor tillsam-
mans i en gemensam upplevelse. Men 
samtidigt finns det få saker som splittrar 
människor som musik. ”Det där oväsen-
det kan man ju inte stå ut med att höra.” 
”Om dom spelar sån där musik så går jag.” 
Även om många påstår att de lyssnar på all 
sorts musik så stämmer det mycket sällan. 
Jag, som tror jag kan uppskatta många oli-
ka genrer vet samtidigt att det finns musik 
som får mig att vrida mig av obehag. 

Då, som i så många andra sammanhang 
är det oerhört viktigt att generositeten även 
får finnas där. Även om jag inte uppskat-
tar just den här typen av musik finns det 
andra som upplever den som sin livsluft, 
och jag kan bejaka den upplevelsen utan 
att jag för den sakens skull behöver tycka 
om den musik som orsakar den. Om den 
generositet som jag upplever finns i så rikt 
mått i vår gemenskap också får prägla vår 
inställning till musik så kan vi glädjas åt 
allas våra musikupplevelser, och då kan 
även musik som jag själv står frågande 
inför bli en enande faktor. Alla tycker vi 
om musik! 

Stefan Silversten, församlingsmusiker

Försäljning av hembakat bröd och godis, 
böcker, granar, granriskransar och blom-
mor. Lotterier och fina vinster. 

Servering av kaffe, bakverk och smör-
gåsar. 

Välkommen!

Musik kan splittra  
och ena

Julstuga 

Församlingsmöte: 17 november.
Styrelsemöten: 16 september, 21 oktober, 
18 november och 9 december

Viktiga datum

Lördagen den 12 oktober möts försam-
lingar och föreningar i Region Svealand 
till REGIONFEST på Karlskoga folkhög-
skola. Allting börjar kl. 9.30. Det blir fö-
reläsningar, gruppsamtal, gudstjänst, mat, 
samling för det regionala förtroenderådet 
med mera.

Lördagen den 
30 november kl. 
11.00 - 14.00. 
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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: 123 450 29 93

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

Konst- och hantverks-
utställning
5-12 oktober
Under många år har församlingen anord-
nat ett konstlotteri. Nu anordnar vi i stället 
en konstutställning som kommer att äga 
rum mellan den 5 och 12 oktober. 
Förhoppningen med denna utställning är 
bland annat att sänka tröskeln för kyrkobe-
sök. Dessutom har vi möjlighet att genom 
konst och hantverk bidra till församling-
ens verksamhet. 

Alla som vill har möjlighet att lämna in 
alster till utställningen. Anmälan om att 
du vill bidra till utställningen sker senast 
15 september, via mail exp@eskilskyrkan.
se eller till AnnaMaria på telefonnummer 
073-444 53 39.

Höstmarknad 
Lördagen den 12 oktober 
avslutar vi veckan med en höstmarknad. 
Till den vill vi att så många som möjligt 
skänker något ätbart som kan säljas; frukt, 
grönsaker, sylt, saft, svamp, bröd etc. 

Välkommen!


