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Inför en oviss framtid
Vårterminen 2020 har varit speciell. Hela
världen har skakats av en pandemi, orsakad av ett virus, Coronaviruset. Industrier
och företag har tvingats att minska eller
lägga ner sina aktiviteter, skolor har ändrat
sin pedagogik, möten i samhället har hållits digitalt och kyrkan har antingen ställt
in sin verksamhet eller ändrat dess form.
Världen har verkligen blivit annorlunda.
Svårt att planera långsiktigt
Medan experter debatterar om vilket land
som har hanterat Corona-krisen på bästa
sätt, tänker ledarna i samtliga sektorer på
hur framtiden kommer att se ut. Det blir en
tid som präglas av ovisshet, mycket ovisshet. Det blir svårt att planera långsiktigt.
Vi kan undra vad det kommer att innebära för samhällets liv, för kyrkans framtid,
särskilt för vår egen församlings verksamhet. Kan vi behålla allting eller måste vi
börja tänka annorlunda, till exempel skära
ner en del? Vad kan vi prioritera, vad skall
vi ändra och hur?
Ovissheten ett tillstånd
Meningen med denna reflektion är inte att
komma med några svar på dessa frågor,
utan det viktigaste kanske är att se hur vi
skall kunna bemöta situationen, eftersom
ovissheten först och främst beskrivs som
en känsla, ett tillstånd. Det är också ett fenomen som man ofta kan associera med
stress och känslomässig påfrestning.
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I en artikel, ”Intolerans mot ovisshet:
hjärtat av depression och ångest”, kallar
psykologen Jean Baptiste Alphonse ovisshet ”den värsta av all ondska, tills tiden
lär oss annorlunda”. Han beskriver hur vi
människor vanligtvis upplever och hanterar ovissheten: ”Ovisshet är så obehaglig
för människor att vi istället för att acceptera den för att hantera den, hittar på en
historia för oss själva som vi får berättad
för oss och även berättar för andra, om vad
som kommer ske”.
Tålamod, tolerans, tacksamhet
Bakom denna Jean Baptiste Alphonses beskrivning finner vi tre viktiga koncept som
kan hjälpa oss att möta varje framtid som
i princip ingen (utom Gud och hans profeter) vet något om: Tålamod, tolerans och
tacksamhet.
Genom tålamod kan man bättre behärska stress och minska oro. Med tolerans
ser man flexibilitet att tolka och acceptera
nuet och i tacksamhet, som kanske är det
viktigaste, känner man nåd och finner vägen för att kunna fortsätta vidare mot en
ny framtid.
Dessa tre koncept kan ställas bredvid de
tre begrepp som Aposteln Paulus avslutar
sin kärlekshymn med (1 Kor. 13:13), nämligen tro, hopp och kärlek. Av dessa tre är
kärleken störst.
I tacksamhet och kärlek får vi gå in i en
spännande framtid med Kristus Jesus!
Josef Nsumbu

Behöver vi egentligen träffas?
Många i dessa tider tar del av gudstjänster via internet, radio och TV.
Även vi i S:t Eskilskyrkan lägger ju
ut våra gudstjänster på Facebook
i lite olika version, förinspelat med
stillbild och ibland livesänt.
Man kan fråga sig om vi verkligen behöver
träffas, när man kan sitta hemma och ta del
av gudstjänster och andakter som ofta kan
hålla högre kvalitet än de man får ta del av
om man går till sin kyrka.

Något som saknas
Men jag tror inte någon av er skulle hålla
med om att vi kan ställa in våra gudstjänster och samlingar i S:t Eskilskyrkan, oavsett hur välproducerade alster ni får se och
höra via olika medier. Visst, ord och musik
går bra att förmedla med modern teknik,
men gemenskap går helt enkelt inte att
skicka över på Internet.
Vi känner i hela kroppen att det är något
oundgängligt som saknas i videokonferenser, livesändningar och Skypesamtal. Tekniken är bra att kunna ta till när vi nu inte
kan träffas, men visst längtar vi tills det
blir möjligt att återigen ses IRL, i verkliga
livet, och inte bara på en skärm.

Den fysiska gemenskapen
Och än har ingen kommit på ett sätt att
dela Herrens måltid över Internet. Vilken
absurd tanke!
Vår tro överlever helt säkert en tid i isolering, men vi längtar efter alla de nyanser
som inte kan förmedlas via skärmar. Församlingen är förvisso en andlig gemenskap, men vi längtar efter att återigen få
känna att vi är en del av den fysiska gemenskap som församlingen också är.

Stefan Silversten

Inspelning av gudstjänst i S:t Eskilskyrkan
Foto: Hans Murman

Framsidan av församlingsbladet:
S:t Eskilskyrkans östra fasad
Foto: Bengt Strandberg
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Student 2020
Vi har stämt träff med Magdalena Björk, Johan Torstensson och Samuel Eriksson, som
alla tagit studenten i år. Vi träffas i kyrkans trädgård, under äppelträdet som ger svalka i
solgasset. Hur ser framtidsplanerna ut?

Magdalena Björk, Johan Torstensson och Samuel Erikssona.
Musikutbildning
- Jag vill ju hålla på med musik på något
sätt, kanske som producent, säger Samuel.
Jag ska ta ett år hemma för att fundera på
exakt vad jag ska göra. Förmodligen blir
det någon folkhögskola med inriktning
musik. Jag hoppas att snart få ett jobb här
i stan.
De två första veckorna på sommarlovet
jobbade jag som musiklärare tillsammans
med fem andra ungdomar. Vi jobbade med
grupper av barn i 5 – 7 årsåldern på fritids
i Fröslunda och Lagersberg. Det var lek,
sång, dans, rita till musik... Det kändes
som man gjorde något bra med barnen.
Det var viktigt.
Civilekonom i Linköping
Innan vår träff får vi ett sms från Johan
som kommit på att hans studentmössa re-
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Foto: Bertil Olsson

dan är i Linköping i den lägenhet där han
ska bo. Så det är förklaringen till att den
inte är med på bild, men också att han
kommit in på Universitetet där och dessutom har någonstans att bo. Han börjar där
om en vecka på Civilekonomprogrammet,
en fyraårig utbildning med möjlighet att
göra ett femte år. Utbildningen innefattar
också studier utomlands.
Hur känns det?
- Jo, det är spännande och nytt. Nya människor. Samtidigt är det synd att lämna allt
här: scouterna, kompisar, familjen. Det är
både och, men mest tycker jag det är spännande. Det ska bli kul att börja något nytt.
Samtidigt tar det bara två timmar att åka
hit och hälsa på.
Så nu gäller det att hålla koll på ekonomin. 4000 kr i hyra är mycket pengar. En
tredjedel av studielånet.

Civilingenjör i Stockholm
- Bara 4000! utbrister Magdalena som
måste betala mer för sitt boende. Ska man
bo billigt ska man inte bo i Stockholm, så
jag får väl skylla mig själv, skrattar hon.
Hon har kommit in på Civilingenjörsprogrammet på KTH, Kungliga Tekniska
Högskolan, i Stockholm, och ska dela lägenhet med en kompis, från mitten av september. Till dess pendlar hon.
Hon började redan måndagen den 10 augusti. Utbildningen är på fem år och innefattar också tid utomlands.
Naturliga val
Johan valde inriktning redan på gymnasiet,
Magdalena gillade matte och valde därför
teknik på gymnasiet och fastnade för det
och Samuel har gått musikklass både på
mellan- och högstadiet och valde estet på
gymnasiet, så deras steg efter studenten
känns naturligt för dem alla tre.
Allt vändes upp och ner
Hur var sista året när pandemin kom?
- Då vändes allt upp och ner, säger Samuel. För oss som gick estet ingår det ju att
uppträda för folk och det gick ju inte. Musikalen blev enskilda möten och inspelningar. Fördelar? Nej.
- Fördelen jag ser, säger Johan, är att det
är en liten bra uppvärmning nu när jag ska
börja studera på universitetet, för då är det
ju mer eget ansvar. För mig har det funkat
ganska bra att plugga hemma även om det
hade varit roligare att plugga i skolan.
- Man tappar ju alla rutinerna och att
träffa klasskompisarna, så det var ganska
tråkigt, säger Magdalena. Både jag och Johan drev ju företag. Så vi både drev och
avvecklade ett företag på distans. Det var
lite komplicerat.
Vad tillverkade ni?

- Vi gjorde omslagspapper från spillprodukter.
Och Johans företag tillverkade fågelholkar av spill.
Hur var då själva studenten?
- Det var fint väder i alla fall, skrattar Samuel. Men tråkigt att man inte fick krama
lärarna.
- Vår klass hade beställt en partybuss
från Norge, säger Johan. Så vi åkte runt i
den med musik och lampor.
- Vi träffades ganska ofta veckorna innan studenten, berättar Magdalena. Vi hade
ganska mycket pengar eftersom det inte
blev några flak. Vi hade några fantastiska
veckor. Skolan hade gjort allt vad de kunde. Så vi fick en bra student.
Är det något speciellt ni skulle vilja ha
sagt i det här församlingsbladet?
- Håll er i säkerhet. Gör det bästa av situationen, säger Johan.
Det är svårt att tänka sig att man ska
kunna leva som vanligt igen.
Förväntningar på framtiden.
Magdalena: ”Jag vill jobba som ingenjör
men det går ju att tillämpa på nästan vad
som helst. Jag har funderat på robotar, på
rymden, alltså mer fysik. Vi får se vad som
händer.”
Johan: ”Min utbildning är också ganska
bred. Företagsekonomi är nog vad jag vill.
Sen kan man fördjupa sig. Skolan får visa
vad den har att ge, så hoppas jag att det är
något som jag fastnar för.”
Samuel: ”Jag funderar på att gå i Piteå på
Framnäs folkhögskola. Men... det är mer
än tio timmar dit. Vi får se.”
Vi önskar er allt gott för framtiden!

Boël Olsson
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Kalender

September
1

Ti 9.30 Morgonbön och fika.

2

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

16 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
18 Fr 18.30 Fikafredag.

4

Fr. 18.00 Tacokväll.

19 Lö 9.00 – 17.00 SyLan.

5

Lö 10 - 13 Familjescoutdag på
Skölbytorp.
16.00 Församlingens årsmöte.

6

Sö 11.00 Årshögtid (13:e s. e. trefaldighet) ”En växande gemenskap”.
Pred. Ulrika Morazán. Medv. Josef
Nsumbu. Sång & musik Stefan
Silversten m.fl. Kyrkfika utomhus,
medtag eget fika. Veckogr. 2.

20 Sö 11.00 Gudstjänst (15:e s. e.
trefaldighet) ”Ett är nödvändigt”
Luk. 10:38-42. Pred. Josef
Nsumbu. Org. Stefan Silversten.
Söndagsskolan. Kyrkfika utomhus,
medtag eget fika. Veckogr. 4.

8

Ti 9.30 Morgonbön och fika.

9

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

13 Sö 11.00 Konfirmationshögtid
med dop och nattvard (14:e s. e.
trefaldighet) ”Enheten i Kristus”
Joh. 17:18-23. Pred. Josef Nsumbu.
Medv. AnnaMaria Rose. Org. Gry
Kaijankoski. Kyrkfika utomhus,
medtag eget fika. Veckogr. 3.
OBS! Endast för inbjudna gudstjänstbesökare.
15 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
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22 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
23 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
27 Sö 11.00 Gudstjänst (16:e s. e.
trefaldighet) ”Döden och livet”
Mark. 5:35-43. Pred. AnnaMaria
Rose. Org. Stefan Silversten.
Kyrkfika utomhus, medtag eget
fika. Veckogr. 5.
29 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
30 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.

Oktober

Söndagsskola. Veckogr. 1.

2

Fr 18.30 Tacokväll.

20 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

3

Lö 10-13 Familjescoutdag på
Skölbytorp.

4

Sö 11.00 Temagudstjänst ”Skapade
för att skapa”. (Den helige Mikaels
dag) Konstnärer från församlingen.
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola.
Kyrkfika utomhus, medtag eget fika.
Veckogr. 6.

21 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.

6

Ti 9.30 Morgonbön och fika.

7

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

11 Sö 11.00 Temagudstjänst ”Skapade
för att skapa”. (Tacksägelsedagen)
Konstnärer från församlingen. Org.
Maria Fahlén Eriksson. Kyrkfika
utomhus, medtag eget fika. Veckogr. 7.
13 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
14 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
16 Fr 18.00 Fikafredag.
18 S ö 11 . 0 0 Te m a g u d s t j ä n s t
”Skapade för att skapa”. (19:e
s. e. trefaldighet) Konstnärer från
församlingen. Org. Stefan Silversten.
Kyrkfika utomhus, medtag eget fika.

25 Sö 11.00 Temagudstjänst ”Skapade
för att skapa”. (20:e s. e. trefaldighet)
Konstnärer från församlingen. Org.
Mats Ernvik. Kyrkfika utomhus,
medtag eget fika. Veckogr. 2.
27 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
28 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
31 L ö 11 . 0 0 G u d s t j ä n s t m e d
ljuständning (Alla helgons dag)
”Helgonen” Luk. 6:20-26. Pred. Josef
Nsumbu. Org. Stefan Silversten.
Söndagsskola. Kyrkfika utomhus,
medtag eget fika. Veckogr. 3.

November
1

Sö 18.00 Musik till tröst: En
musikandakt i ord och ton, med
Stenströms & Murmans. Veckogr. 3.

3

Ti 9.30 Morgonbön och fika.

4

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

7

6

Fr 18.30 Tacokväll.

7

Lö 10-13 Familjescoutdag på
Skölbytorp.

8

Sö 11.00 Gudstjänst (22 s. e.
trefaldighet) ”Frälsningen” Joh.
12:35–43. Pred. Rimon Mourad.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 4.

10 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
11 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
14 Lö 9.00 – 17.00 SyLan.
15 Sö 11.00 Gudstjänst (s. f. domssöndagen) ”Vaksamhet och väntan” Luk.
17:20–30. Pred. Maria Örvall. Org.
Stefan Silversten. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 5.

22 Sö 11.00 Gudstjänst (Domssöndagen) ”Kristi återkomst” Matt.
13:47–50. Pred. Carina Thörn.
Org. Mats Ernvik. Insamling till
Sjukhuskyrkan. Kyrkfika. Veckogr 6.
24 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
25 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 SEU-ledardag.
28 Lö 11 - 14 Julstuga.
29 Sö 11.00 Gudstjänst (1: a s. i
advent) ”Ett nådens år” Matt. 21:1
– 9. Pred. Josef Nsumbu. Medv.
AnnaMaria Rose. Sång & musik
Stefan Silversten m.fl. Insamling
till mission i andra länder inleds.
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

December

17 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

1

Ti 9.30 Morgonbön och fika.

18 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.

2

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

20 Fr 18.00 Fikafredag.

4

Fr 18.00 Tacokväll.

21 Lö 18.00 Konsert till förmån för
Sjukhuskyrkan. Musiker från församlingen med flera. Webbsänds.

6

Sö 11.00 Gudstjänst (2 s. i advent)
”Guds rike är nära” Luk. 21:25–36.
Pred. Birgitta Keller. Org. Stefan
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1.
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Diakonins sju bord
Ordet diakoni kommer från grekiskans
diakonia, som betyder tjänst och betjäning. Diakoni är ett centralt begrepp i den
kristna kyrkans historia och betecknar idag
vanligen kyrkans sociala ansvarstagande
på olika områden. I en artikelserie skriver AnnaMaria Rose om diakoni med utgångspunkt från boken Diakonins sju bord
om medmänskligt engagemang.
Detta är den andra artikeln.

Parkbänken
Jag har läst Diakonins sju bord om medmänskligt engagemang av Sanna och
Hans-Erik Lindström på förlaget Verbum.
Den kristna kyrkans tjänst för medmänniskan, diakonin, kan gestaltas i sju bord:
köksbordet, parkbänken, altaret, runda
bordet, soffbordet, skrivbordet och talarstolen. Känner du igen dig vid något av
borden? Skulle du vilja utvecklas där i din
tjänst?
Vi ska titta lite närmare på de här sju borden, ett i taget och nu tar vi Parkbänken
– diakonins uppsökande funktion. (Den är
inget bord, men vem behöver ett bord när
man möts vid en parkbänk.)
Det är att mötas i det offentliga rummet,
utanför kyrkans egna väggar. Att vara tillgänglig på viktiga sociala arenor till exempel nattvandringar, närvaro på sjukhus,
inom kriminalvård, på äldreboenden, i föreningssamverkan eller på sociala medier.
Tycker du om att vara kyrka utanför
kyrkväggarna? Har du ”vi-känsla” när alla
möts på Nyforsdagen? Är du angelägen
om att odla naturliga kontakter ute i samhället? I så fall är du i tjänst vid parkbänken.

Psalmer och Sånger nr 288, vers1:
Gud, från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld, så vill du vi skall leva.
Gud, gör oss djärva!
AnnaMaria Rose Ungdomsdiakon

Diakonins sju bord
Köksbordet – karitativ funktion
Parkbänken – uppsökande funktion
Altaret/nattvardsbordet – liturgisk
funktion
Runda bordet – pedagogisk funktion
Soffbordet – själavårdande funktion
Skrivbordet – administrativ funktion
Talarstolen – profetisk funktion
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Söndagsskola

Söndagsskolan kommer att börja söndagen
den 20 september kl.11.00 och fortsätter så
varannan vecka jämna veckor.

Scout

Scout börjar sin verksamhet på Skölbytorp
onsdagen den 26 augusti kl.18.00 och fortsätter så varje vecka.

Familjescout

Familjescouting kommer att starta under
hösten. Hela familjen samlas på Skölbytorp
en lördag förmiddag i månaden: 5 september, 3 oktober och 7 november, klockan
10 - 13. Varje lördag erbjuds ett antal olika
projekt/uppgifter att förkovra sig i, berättar Jonas Rönnebratt som är ansvarig för
familjescout. ”Vi avslutar med korvgrillning.” Alla åldrar är välkomna. Man kan
vara scout, varit scout förut eller aldrig testat scout.

Ungdom

Ungdomsverksamheten börjar fredagen den
4 september kl.18.30 med Tacokväll.
18 september Fikafredag
2 oktober Tacokväll
16 oktober Fikafredag
6 november Tacokväll
20 november Fikafredag
4 december Tacokväll.

10

Scoutläger

Scoutlägret 3-5 juli på Uskavi, tillsammans
med Malmköping, med sammanlagt 41
scouter, blev jättebra trots blåst och regn.
Vi hade tillgång till egen matsal, kök och
stor altan under tak. Vi hade skaparprojekt i
stationer, paddlade kanot, hade nattspårning
till kalkbrottet, badade, lekte generalen,
hade lägerbål, morgonsamlingar och andakter. Vi hade jätteroligt!
Nattspårning till kalkbrottet.
Foto Eva Rönnebratt

Konfirmation 2020

Söndagen den 13 september kl.11 har vi
årets konfirmationshögtid. Tyvärr är det inte
öppet för församlingen att närvara då vi är
begränsade till 50 personer och alla platser
går till medverkande samt konfirmandernas
anhöriga. Gudstjänsten kommer att livesändas via Facebook.

Temagudstjänster

Under oktober månad kommer vi att ha
temagudstjänster med rubriken ”Skapade
för att skapa”. Gudstjänsterna kommer att
utformas utifrån verk av några av församlingens egna konstnärer. Närmare presentation kommer senare.
Välkommen!

Kyrkfika

Vi önskar att ge möjlighet att samlas till
kyrkfika efter söndagarnas gudstjänst.
Vi sitter utomhus och var och en tar med
sig egen fikakorg. Ingen uppgift läggs på
veckogruppen utan de som samlas till gudstjänst hjälps åt att ta fram utemöblerna.

Predikstolsutbyte

Söndag den 8 november blir det predikstolsutbyte mellan Mariakyrkan, Equmeniakyrkans församling i Katrineholm och
S:t Eskilskyrkan. Rimon Mourad, arabisktalande pastor med rötter i Syrien, predikar
i S:t Eskilskyrkan och Josef Nsumbu besöker Mariakyrkan.

Årsmöte

S:t Eskilskyrkans församling håller årsmöte lördag den 5 september kl. 16.00.
Årshögtid
Årshögtiden firas söndagen den 6 september kl. 11.00. Ulrika Morazán, biträdande
chef för Equmeniakyrkans internationella
enhet, predikar. Välkommen!

Equmeniakyrkans
regionfester
På grund av den rådande situationen är det
fortfarande osäkert om regionfesterna kan
hållas i år. Men det planeras ett slags digitala möten. Detaljer meddelas senare.

En helg för Sjukhuskyrkan
S:t Eskilskyrkan inbjuder till en konsert
till förmån för Sjukhuskyrkan med musiker från församlingen med flera, lördagen
den 21 november kl. 18.00, samt till en
gudstjänst med speciell insamling för att
stödja Sjukhuskyrkans verksamhet, söndagen den 22 november kl. 11.00.
Välkommen!

Julstuga

Lördagen den 28 november
kl. 11-14.
Försäljning av hembakat bröd och godis,
böcker, granar, granriskransar och blommor. Lotterier och fina vinster. Servering
av kaffe, bakverk och smörgåsar.
Välkommen!

Församlingsboken

Medlemsnoteringar:
Hisham och Muna Qumsieh har flyttat
till Alva Myrdals gata 3A, 632 20 Eskilstuna.
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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

Mästaren
Aldrig mer ett ont ord
om trasiga fioler!
Engång hörde jag Mästaren spela
på bara två strängar.
Han stod bland träden och spelade på
sitt älsklingsinstrument,
hymn efter hymn, visa efter visa,
utkristalliserad smärta,
och jag visste:
Den fiolen var jag!
Andra skulle inte ha ansett mig värd
att spela på,
men i Hans händer dög jag!

Bo Setterlind
med tillstånd av sonen
Carl Johan Setterlind
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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

