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S:t Eskilskyrkans församlings vision 
är En växande gemenskap. I år ar-
betar vi under temat att växa tillsam-
mans.

Innan Jesus lämnade sina lärjungar bad 
han för dem och bland annat för deras en-
het (Joh. 17). Den enheten har sin grund i 
kärlek (Joh. 13:34-35). En av Bibelns mest 
kända bilder är den som Paulus använder 
för att beskriva den kristna enheten, näm-
ligen Kristi kropp, där olika delar har olika 
funktioner (1 Kor. 12: 12, 27).  Den bilden 
av enhet hör mest hemma i den kristna för-
samlingen, den lokala gemenskapen.

Tolkningen av bilden Kristi kropp inne-
bär, enligt Bodil Månsson, lärare i Ängel-
holm (insidan.net), att det är viktigt både 
”för dig [som individ] att vara med”, men 
också ”för de andra kristna att du är med”. 
Det vill säga att den kristna tron är ett 
liv tillsammans, ett liv i gemenskap med 
andra. Detta är också meningen när Je-
sus säger: ”Där två eller tre är samlade i 
mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt. 
18:20). Det handlar om kyrkans inre di-
mension, eftersom en enda person inte en-
sam kan vara kyrka eller församling, utan 
en kyrka är minst två eller tre tillsammans. 
Ett enda träd formar inte en hel skog, säger 
man. Det vill säga att ett kristet liv alltid är 
ett ”vi-liv”.

Vi-livet
I ”vi-livet” tänker jag inte bara själviskt på 
vad JAG vill utan också vad det är som är 
bra för OSS alla. Det ger bättre effektivi-
tet. Svenskarna säger ”Enhet ger styrka”. 

Att växa tillsammans
Detsamma menar man också i Afrika med 
orden ”ett enda finger kan inte tvätta ett 
helt ansikte”. Det handlar om en gemen-
skap där man skyddar, kompletterar och 
stöder varandra.

För att människokroppen skall växa bär 
händerna mat till munnen; tungan sma-
kar, tänderna krossar födan och magen tar 
emot och distribuerar den till alla delar. 
Det är ett gemensamt arbete med tillväxt 
som resultat. Likaså om ett finger skulle 
skadas kan det hända att ögonen tåras och 
munnen ropar, medan fötterna springer till 
doktorn osv. I en sådan gemenskap finns 
ingen plats för hat, hot eller kränkning, 
utan bara för förståelse, tålamod, kärlek. 
Handen kan inte säga till foten att inte höra 
till kroppen och ögat kan inte tro sig vara 
viktigare än örat. De formar en och samma 
kropp, där de får leva av varandras olik-
heter för att växa tillsammans. ”Om hela 
kroppen var öga, vad blev det då av hör-
seln? Om allt var hörsel, vad blev det då av 
luktsinnet?” undrar Paulus (1 Kor. 12:17).  

Växa tillsammans
Vi är alla, i S:t Eskilskyrkan och i hela 
den Kristna kyrkan, utmanade att hålla oss 
samman liksom kroppsdelarna. Vi ser oli-
ka ut och fungerar olika. Men vi behöver 
varandra, vi måste stödja och komplettera 
varandra. Det gäller att komma så nära 
varandra som möjligt, förstå varandras 
styrkor och svagheter och se till att ingen 
talar illa om den andra. Så kan vi växa till-
sammans utan att någon lämnas utanför. 
Låt oss växa tillsammans!

Josef Nsumbu

Framsidan av församlingsbladet:  
Valborgsmässofirande på Båtsmansbacken               Fotomontage: Bengt Strandberg
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Vi summerar missionsmånaden i S:t 
Eskilskyrkan och tänker tillbaka på 
de olika sammankomsterna vi haft. 

Det har varit fem söndagsgudstjänster 
med tema ”mission”. Två före detta mis-
sionärer, Bertil Åhman och Kristina Fär-
deman, som arbetat i Kongo respektive 
Ecuador har delat med sig av tankar och 
intressanta erfarenheter. Två nu verksam-
ma ”missionärer i retur”, vår egen pastor 
Joseph Nsumbu och pastor Antonio Kiasi-
sua från Patmoskyrkan i Stockholm, samt 
vår ordförande Birgitta Keller har gett oss 
många tankar om mission såväl i Sverige 
som utomlands. 

I en av gudstjänsterna hade vi även be-
sök av Goda Nyheter (före detta Gideoni-
terna), också ett exempel på mission ge-
nom att dela ut biblar.

Sång och musik
Genom sång och musik har vi även fått 
smakprov på den stora variation det finns 
i förmedling av det kristna budskapet. Vi 
har lyssnat till bröderna Nsumbu förstärkta 
med en damkör med blandade nationalite-
ter, och ett tjugotal färgglada entusiastiska 
damer som förflyttade oss till en gudstjänst 
i Afrika. Vår egen kör Corazon lotsade oss 

Gör det lilla du kan!
i en gudstjänst i Taizés anda. Som försam-
ling har vi också övat oss igenom en ”mis-
sionssång” vid varje gudstjänst. Sång och 
musik hör också till missionsuppdraget.

Missionscafé
Två lördagar hade vi även missionscafé 
med samtal om mission. Ofta landade vi 
i att mission i huvudsak är möten mellan 
människor. Vi är alla kallade att vara ”mis-
sionärer” och förmedlare av vår kristna 
tro. Någon kanske åker till ett annat land 
och blir det vi traditionellt brukar benäm-
na missionär. MEN uppdraget är vidare än 
det. ”Gå ut i hela världen” kan också be-
tyda ”gå till grannen”. 

Möte med människor
Vi har nu avslutat ”tema mission” i ka-
lendern, men vi som hade möjlighet att 
lyssna till AnnaMaria Roses predikan den 
9 februari fick många uppslag/uppdrag till 
fortsatt missionsarbete, där vi definierar 
mission som ett möte med människor. Då 
kan vi vara missionärer i ett annat land el-
ler på en parkbänk i vår stad. 

Vi tar till oss texten i den gamla sången 
”gör det lilla du kan, gör det villigt och 
glatt” och missionerar vidare med de olika 
gåvor vi fått. 
Text: Rachel Sidestam Foto: Tutonda Nsumbu
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Återträff för konfirmander

Claes-Göran Ydrefors berättar att det bör-
jade som ett samtal med Cajza Nydén 
hemma i vardagsrumssoffan. ”Vi pratade 
om vad åren i konfagrupperna och Fredax 
i S:t Eskilskyrkan betytt för många. Upp-
levelser av läger och sena kvällar, gemen-
skap och tro, ledarskap och samtal. Det 
var verkligen intensiva år som satte spår 
hos många av oss.”

Så föddes idén om att bjuda in dem som 
var konfirmander och med i Fredax 2006, 
2007 och 2008 – totalt ca 25 ungdomar 
och ledare. Vad var det vi var med om? 
Vad betydde det för oss och vart har det 
tagit oss i livet? För många av dessa 25 
”gamla” konfirmander och ledare blir det 
som en återvändarhelg till Eskilstuna och 
S:t Eskilskyrkan. Vi hoppas att kunna för-
medla något av personliga berättelser i 
gudstjänsten den 8 mars. 

”Vi är nyfikna på vad som hänt oss se-
dan dess,” skriver Claes-Göran och Cajza 

i sin inbjudan till återträffen. Det är redak-
tionen för församlingsbladet också, så den 
har ställt några frågor till tre av de inbjud-
na, en från var och en av konfirmandgrup-
perna år 2006, 2007 och 2008.

Tobias Olsson
Vad har konfirmationen betytt för dig?

- Den betydde verkligen jättemycket. I 
konfirmationen fick jag inte bara lära mig 
mer om och utveckla min tro, jag fick ock-
så växa som människa. Jag lärde mig ock-
så massor om att vara med i församling. 
Har du några särskilda minnen från 
konfirmationstiden? 

- Jag svarar som alla andra, gissar jag: 
lägret var det bästa. Det var fantastiskt att 
få träffa folk från en massa andra ställen 
och få göra saker tillsammans så inten-
sivt. 
Vad gör du nu? 

- Jag bor i Alby i södra Stockholm och 

Konfirmander och ledare samlade till första träffen hösten 2005 utanför Bodaborg i 
Karlskoga.        Foto: Claes-Göran Ydrefors

Den 7 – 8 mars samlas tre årskullar av gamla konfirmander till en återträff i S:t Eskils-
kyrkan. Bakom inbjudan står Claes-Göran Ydrefors, tidigare pastor i S:t Eskilskyrkan, 
och Cajza Nydén, som själv var konfirmand 2006–07.
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jobbar med videoproduktion i mitt eget 
företag. Är med i Immanuelskyrkan inne 
i stan. 

Cajza Nydén
Vad har konfirmationen betytt för dig?

- Vi fick en plats att prata om allt i livet 
och tron, det kändes viktigt i den åldern. 
Dessutom hade vi väldigt roligt och jag 
har minnen från konfan jag alltid kommer 
ha med mig! 
Har du några särskilda minnen från 
konfirmationstiden? 

- Gudstjänsten vi fick planera! Några av 
oss hade sett fram emot den sen året innan 
när den konfa-gruppen planerade sin. Det 
var kul att vi fick sätta vår prägel på hela 
gudstjänsten. 
Vad gör du nu? 

- Jag bor sen fem år tillbaka i Örebro och 
har gjort en del olika saker. Jag har pluggat 
textil och förpackningsdesign, jobbat med 
förpackningar och tryckeri. Det senaste är 
att jag skolat om mig och nu jobbar som 
systemutvecklare. 

Lisa Ålund
Vad har konfirmationen betytt för dig?

- När jag ser tillbaka på konfirmationsti-
den tänker jag mycket på värme och lugn. 
Kyrkan har alltid varit det stället jag får 
möjlighet att rensa huvudet och bli lugn 
av.
Har du några särskilda minnen från 
konfirmationstiden? 

- Nu är det så himla länge sedan, och jag 
tänker på det alltför sällan så det starkaste 
minnet jag har är nog konfirmationslägret 
vi åkte på. Jag kommer varken ihåg vart 
vi åkte eller knappt hur det såg ut, men 
jag kommer ihåg känslan och att det var 
väldigt roligt. Jag kommer även ihåg min 
förvirring under de möten vi hade över 

hur man faktiskt hittar och slår upp saker 
i en Bibel. Jag hade ju ändå befunnit mig 
i kyrkan många söndagar sedan jag var li-
ten och kände att det kanske var någonting 
man skulle kunna när nästan alla andra 
gjorde det. Jag kommer också ihåg att jag 
aldrig känt mig lika troende som många av 
de andra som var med. 

Med åren har jag insett att tro visar sig 
på olika sätt. Jag vet att jag tror på något, 
men mitt sätt att utöva min tro behöver inte 
vara på samma sätt som någon annans. Det 
som lockade mig med kyrkan när jag var 
liten var musiken och det var nog där jag 
även visade min tro. För musik tror jag på, 
jag tror att musik har möjlighet att skänka 
ljus, värme och kärlek när mycket annat 
känns hopplöst. 
Vad gör du nu?

- Idag bor jag i Stockholm och studerar 
till digital marknadsstrateg. Jag valde den 
utbildningen för att jag är väldigt intres-
serad av människor och beteenden. Nu när 
jag tänker efter skulle det inte förvåna mig 
om kyrkan var det ställe som fick mig in-
tresserad av människor från första början. 
Det är få ställen där man får möjlighet att 
möta så många olika människor samlade 
på samma plats.

Anton och Gustav Ydrefors.
       Foto: Claes-Göran Ydrefors
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Mars

1 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i fastan) 
”Prövningens stund” Mark. 1:12-13. 
Pred. Sofi Mattsson från THS. Medv. 
Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. 
Söndagsskola. Insamling till diakon- 
och pastorsutbildning. Kyrkfika. 
Veckogr. 3.

 16.00 S:t Lukas (styrelse 14.30)

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

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

 18.00 Scout.

5 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Emy 
Stahl gestaltar ”Lina Sandell i ord 
och ton”.

7 Lö SEU-resa till Bodaborg, an-
mälan.

 14.00 Konfa-återträff (2006, 2007 
och 2008). Claes-Göran Ydrefors 
med flera.

8 Sön 11.00 Gudstjänst (2:a s. i 
fastan.) ”Den kämpande tron” Mark. 
14:3–9. Pred. Claes-Göran Ydrefors. 
Org. Gry Kaijankoski. Kyrkfika. 
Veckogr. 4.

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

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

 18.00 Scout.

12 To 17.00 Bibelsamtal.

14 Lö 8.45 Konfa-utflykt.

15 Sön 11.00 Gudstjänst (3:e s. i 
fastan) ”Kampen mot ondskan” 
Mark. 9:14 – 32. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Rachel Sidestam. Solist John 
Rönnebratt. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 5. 

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

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

 18.00 Scout.

19 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Vi gör Eskilstuna tillsammans”. 
Kommunen informerar om Eskils-
tunas framtid. Naomi Pettersson. 

20 Fr 18.30 Tacokväll.

21 Lö 16.00 Församlingens Årsmöte.

22 Sön 11.00 Årshögtidsgudstjänst med 
Nattvard (Marie bebådelsedag) 
”En växande gemenskap”. Pred. 
Ulrika Morazán. Medv. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Corazon. Kyrkfika. Veckogr. 6.

Kalender
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24 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.

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

 18.00 Scout.

28 Lö 16.00 Familjelördag.

29 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e s. i 
fastan) ”Försonaren” Joh. 3:11 – 21. 
Pred. Carina Thörn. Sång & musik: 
Trio med Stefan Silversten, Annelie 
Lindholm och Maria Fahlén Eriksson. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

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

April

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

 18.00 Scout.

2 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. RPG 
Eskilstuna kommunförening. Stor-
möte. Madeleine & Inge Ekelyck. 
”Child friends - med hjärta för de 
utsatta barnen i Thailand ”.

 17.00 Bibelsamtal.

3 Fr 18.30 Fikafredag.

4 Lö 17.00 Välgörenhetskonsert 
med insamling till Sjukhuskyrkan. 
KFUM-kören.

5 Sö 11.00 Gudstjänst (palmsön-
dagen) ”Vägen till korset” Matt. 
21:1–11. Pred. Birgitta Keller. Org. 
Mats Ernvik. Sång John Rönnebratt. 
Kyrkfika. Veckogr. 1.

6 Må 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. 
Rachel Sidestam.

7 Ti 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. 
Stefan Silversten.

8 On 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. 
Börje Sennerö.

9 To 19 .00  Getsemanestund. 
Nattvardsandakt (skärtorsdagen) 
”Det nya förbundet”. Matt. 26:17–
30. Josef Nsumbu. Org. AnnaMaria 
Rose. Veckogrupp 2.

10 Fr 11.00 Gudstjänst (långfredagen) 
”Korset” Matt. 27:32–56. Pred. 
AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 2.

12 Sö 11.00 Uppståndelsegudstjänst 
med Nattvard (påskdagen) ”Kristus 
är uppstånden”. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Corazon. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.

13 Må 11.00 Ekumenisk gudstjänst med 
Sjukhuskyrkan i Elimkyrkan. Pred. 
Carina Thörn.

15 On 18.00 Scout.

16 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
”Livsglimtar i ord och ton”. Anneli 
och K G Svensson.
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17 Fr 18.30 Tacokväll.

19 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. i 
påsktiden) ”Påskens vittnen” Joh. 
20:24–31. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Psalmorkestern. Kyrkfika. 
Veckogrupp 3.

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

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

 18.00 Scout.

23 To 17.00 Bibelsamtal.

25 Lö 10 – 13 Städdag på Skölbytorp.
 16.00 Familjelördag.

26 Sö 11.00 Gudstjänst av och med 
konfirmander (3:e s. i påsktiden) 
”Den gode herden” Joh. 10:22 – 30. 
Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 4.

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

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

 18.00 Scout.

30 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Min resa till Oberammergau”. Tord 
Dahlén.

 20.00 Valborgsmässofirande på 
Båtsmansbacken. Vårtal: Tomas 
Lindroos (direktor Eskilstuna Stads-
mission). Mötesledare: Samuel Lind-
holm. Sång och musik: Corazon m.fl. 
Psalmorkestern. Lotteri, servering från 
kl. 18.00. (Se notis på sidan 12).

Maj

1 Fr 18.30 Fikafredag.

2 Lö 10.00 – 12.00 Trädgårdsloppis 
(se notis sid. 12).

3 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 
(4:e s. i påsktiden) ”Vägen till livet” 
Joh. 13:31-35. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Solister Nora 
Magnusson och Ida Björk. Kyrkfika. 
Veckogr. 5.

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

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

10 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e s. i 
påsktiden) ”Att lyssna i tro” Joh. 
17:9–17. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Mats Ernvik. KFUM-kören. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

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



9

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

 18.00 Scout.

14 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Elvis 
i våra hjärtan, andliga sånger”. Bernt 
Nordström.

15 Fr 18.30 Tacokväll.

17 Sö 11.00 Gudstjänst (bönsöndagen) 
”Bönen” Matt.6:5–8. Pred. Birgitta 
Keller. Medv. AnnaMaria Rose. 
Org. Stefan Silversten. Projektkör. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

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

21 To 8.00 Friluftsgudstjänst på Båts-
mansbacken (Kristi himmelsfärds-
dag) ”Herre över allting” Joh. 
17:1–8 alt. Ef. 4:7–13. Pred. Sverker 
Grohp. Musik: Timothy Stayton. 
Medtag egen fikakorg. Veckogr. 1.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndag f. 
pingst) ”Hjälparen kommer” Joh. 
16:12–15. Pred. Carina Thörn. Org. 
Rachel Sidestam. Sång av Rolf 
Svanerö. Söndagsskola. Insamling 
till Sjukhuskyrkan. Kyrkfika. 
Veckogr. 1.

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

27 On 18.00 Friluftsgudstjänst med 
Scout på Skölbytorp.

28 To RPG - resan.
 17.00 Bibelsamtal.

29 Fr 18.30 Fikafredag.

30 Lö 16.00 Konfirmationssamkväm 
med anhöriga.  Prova kåpor. 
Fotografering mm.

31 Sö 11.00 Konfirmationshögtid 
med nattvard (pingstdagen) ”Den 
heliga Anden” Joh. 7:37–39 alt. 
Ef. 2:17-22. Pred. Josef Nsumbu. 
Medv. AnnaMaria Rose. Org. Gry 
Kaijankoski. Kyrkfika. Veckogr. 2.

Juni

2 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 19.00 Corazon.

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

4 To 17.00 Bibelsamtal. (terminsavslut-
ning). 

6 Lö 16.00 Nationaldagskonsert med 
Corazon. 

7 Sö 11.00 Gudstjänst (heliga 
trefaldighets dag eller missions-
dagen) ”Gud-Fader, Son och Ande” 
Joh. 11:18–27. Pred. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. SEU:s 
terminsavslutning. Kyrkfika med 
studentfirande. Veckogr. 3.
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Städdag lördagen den 25 april kl.10-13, 
korvgrillning.

Familjelördag den 28 mars och 25 april kl. 
16-18. Vi sjunger och leker, äter tillsam-
mans och avslutar med andakt. OBS! an-
mälan till AnnaMaria.

Familjelördag

Scout
Tunnelbanejakten lördagen den 18 april. 
Scouthajk 8-10 maj. 
Gudstjänst med scoutinvigning på Skölby-
torp onsdagen den 27 maj kl. 18. Tag med 
egen stol. 
Scoutläger på Getsjötorp 27/6 – 2/7 med te-
mat ”En ny värld”.

SEU-Gudstjänst
SEU-gudstjänst med terminsavslutning sön-
dagen den 7 juni kl.11.

Skölbytorp

Fikafredag
Fredag den 6 mars är Fikafredag inställt på 
grund av SEU-resa till BodaBorg lördagen 
den 7 mars. OBS! anmälan till Micke.

SEU:s årsmöte

Konfa-utflykt till Västerås lördagen den 14 
mars kl. 8.45.
Gudstjänst 26 april kl.11 då konfirman-
derna ansvarar för gudstjänsten. 
Konfirmationsläger på Uskavi 20-24 maj.
Konfirmationshögtid den 31 maj kl.11.

Konfa

Vi var cirka 20 personer som samlades för 
att ha årsmöte fredag kväll den 7 februari. 
Vi började mötet med en kort inledning och 
gick sen över till att avhandla frågorna för 
mötet. 

Vi hade mitt i mötet avsatt tid för fika 
och diskussioner i mindre grupper om 
målen för 2020. Vi beslutade att anta sty-
relsens förslag med ett tillägg. Målen för 
2020 blev:

- Fortsätta utveckla och göra SEU-guds-
tjänsterna mer intressanta.

- Vara delaktiga i att förändra och för-
bättra våra lokaler.

- Arbeta med ledarvård och ledarutveck-
ling. 

- Arbeta för ett utökat samarbete med 
föräldrarna.

- Ta fram en plan för rekrytering av nya 
barn och ungdomar.

Efter fika gick vi in på alla val till SEU.  
Till styrelse valdes Micke, Roland, Jenny, 
Emma, Johan, Julie, Magdalena och Elias.

Vi ser alla fram emot ett 2020 med 
många nya upplevelser och nya erfaren-
heter. Vi ber för alla barn, ungdomar och 
ledare som finns i vår verksamhet.

Micke Sporrong
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Nya adresser:
Pantea Hassanpour har flyttat till Norra 
Brogatan 7, 632 25 Eskilstuna
Elias Hanna Al-Hadiea och Ruha Eshaq 
Matti Al-Bazboz har flyttat till Gränsga-
tan 39 A, 633 42 Eskilstuna
Helen Berhane har flyttat till Vårvägen 
3 A, 633 54 Eskilstuna.

Församlingsboken

Paul Enlund är sedan ett år tillbaks anställd 
på deltid som fängelsepastor på Hällbyan-
stalten utanför Eskilstuna. Fängelsepas-
torns uppgift är att möta enskilda intagna 
i de behov som kommer fram genom sam-
tal, oavsett den intagnes andliga eller all-
mänmänskliga inriktning. 

I Pauls arbetsuppgifter ingår att ansvara 
för en besöksgrupp, som under hans led-
ning träffar intagna varje onsdag kväll 
mellan klockan 16 och 19. Besöksgrup-
pens huvuduppgift är att vara en social 
kontakt med samhället utanför fängelset. 
En stund då en tuff fängelsejargong kan 
brytas. Gruppens uppgift är inte primärt 
att evangelisera och får inte ”trycka på” 
intagna något de inte vill ha. 

Tycker du att det skulle vara en ange-
lägen uppgift att ingå i besöksgruppen? 
Kontakta då pastor Josef Nsumbu. 

Jag var i fängelse ...

En glänta
Det finns någonstans en glänta
en öppning, en rymd, en ro
en plats dit jag alltid kan komma
ett ställe, en fristad, ett bo

På våren växer där mandelblom
på sommaren surrar där bin
på hösten, när luften är klar och hög,
det rasslar av asplöv i vinden
på vintern det gnistrar av sol i frost
och kölden biter i kinden

Om jag inte går dit
den finns ändå kvar
och väntar att jag kommer dit

En glänta, en öppning, en pelarsal
en fristad, en rymd, en oas

Det finns någonstans en glänta
en öppning, en rymd, en ro
en plats dit jag alltid kan komma
ett ställe, en fristad, ett bo

Boël Olsson

S:t Eskilskyrkans församling håller sitt 
årsmöte lördagen 21 mars kl. 16.00.

Årshögtid
Söndagen 22 mars firar vi vår årshög-
tid. Ulrika Morazán, biträdande chef för 
Equmeniakyrkans internationella enhet, 
predikar.

Årsmöte

Bibelstudiegrupp
Den bibelstudiegrupp som tidigare studerat 
Apostlagärningarna kommer att fortsätta 
med Johannesevangeliet med hjälp av bo-
ken Möte med Johannes av Linda Alex-
andersson. Första träff är måndagen den 9 
mars 14.30 i S:t Eskilskyrkan. 

Det finns plats för fler deltagare!
Catharina Dahlén
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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

Valborgsmässoafton
Båtsmansbacken kl. 20.00
Det är dags igen. Låt oss fira valborgsmäs-
soafton tillsammans på Båtsmansbacken! 
Vårtal av Tomas Lindroos, Eskilstuna 
Stadsmissions direktor.
Servering med fika och varm korv, lotteri 
mm från kl. 18.00 till 21.00.
Musik av Psalmorkestern. Öppen köröv-
ning kl. 18.30 för alla som vill sjunga vår-
sånger.

Välkommen!

Trädgårdsloppis
Lördagen den 2 maj
kl. 10.00 - 12.00
Trädgårdsloppis är en av S:t Eskilskyr-
kans 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 lör-
dagsmorgonen eller kontakta Lena eller 
Hans-Erik Åkerlund.

Välkommen!


