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I Stadsparken i Eskilstuna finns Carl 
Milles staty i Guds hand. Den syns 
väldigt bra från Hamngatan och 
bakom står Klosters kyrka med sina 
stadiga två torn. 

När jag ser statyn och den lilla männis-
kan, ser det bräckligt ut. Håller hon på 
att ramla? Men nej - hon står stadigt och 
trots allt tryggt i Guds hand. Oavsett mina 
känslor och min upplevelse gäller Jesu ord 
i Joh.10:27- 30 ” 

Mina får lyssnar till min röst, och jag 
känner dem, och de följer mig. Jag ger 
dem evigt liv och de ska aldrig någonsin 
gå under och ingen ska rycka dem ur min 
hand. Vad min fader 
har gett mig är större 
än allt annat, och 
ingen kan rycka det 
ur min hand. Jag och 
Fadern är ett.”

Gudspärlan först
I frälsarkransen kom-
mer Gudspärlan först 
och den är av guld. 
Gudspärlan är kran-
sens början och slut. Någon håller mig i 
sin hand och vill mig väl och är den osyn-
liga handen som griper in i mitt liv. Vi är 
skapade av och till Gud.

Tystnadspärlorna vill hjälpa oss till ro 
och reflektion – ja till vila. Det kan vi be-
höva öva oss i och det går att träna upp. Ett 
sätt är att regelbundet delta i gudstjänsten 
och sitta ner och ta emot vad Gud har att 
ge. Öva i att ge vilodagen en ny chans att  
berika livet och varva ner!

Jagpärlan – nära Gudspärlan. ”Du vet 
väl om att du är värdeful, att du är viktig 

I Guds hand - frälsarkransen 

här och nu att du är älskad för din egen 
skull för ingen annan är som du” (Sånger 
och psalmer nr 697)
Doppärlan – Jag får vara Guds barn. Gud 
möter oss med sin nåd och förlåtelse. Vi 
får svara ja och vända oss till Gud.

Att få perspektiv
Ökenpärlan – ingen kan undvika mot-

gångar och svårig-
heter. Vi längtar och 
törstar. Och växer 
när vi får perspektiv. 
Minns att även i öknen 
är du i Guds hand. Ge 
inte upp Joh 14:27b 
”Känn ingen oro och 
tappa inte modet”. Det 
är tryggt att veta att 
kyrkan står stadigt och 
bär min tro när jag inte 

förmår själv. 
Bekymmerlöshetspärlan – en livets rast-

plats där livslusten bor och där det finns 
glädje och gemenskap. Om du kan: gå ut 
och njut i Guds vackra skapelse. Jesus på-
minner i Bergspredikan: ”se på liljorna, 
se på fåglarna…gör er inga bekymmer.. 
”Matt 6:25-34

Kärlekens pärlor
Kärlekens två pärlor – Kärlek är alltid re-
lation: att ta emot kärlek och att ge kärlek. 
Det finns ett jag och ett du. Jesus säger i 

” Andligheten måste 
ges tid att växa. 
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Joh. 13:34 ”Ett nytt bud ger jag er: att ni 
ska älska varandra. Så som jag har älskat 
er ska ni också älska varandra.”

Hemlighetspärlorna – här ryms det vi 
bara talar med Gud om. Kanske är det för-
hoppningar och rädslor.

Gud tål
Nattens pärla – mörkret i livet. ”Var är 
du Gud?” Då upplever vi inte alls att vi 
är i Guds hand, utan vi sträcker händerna 
uppåt och frågar oss om Guds finns över-
huvudtaget. Så kände Jesus också när han 
på korset utropade: ”Min Gud min Gud, 
varför har du övergivit mig?” Matt.27:46.

I Psaltaren finns många exempel på kla-
gorop och frågor. Gud tål att vi anklagar 
och frågar varför. När nattens ångestkänsla 
tar över, märker vi inte att vi faktiskt står 
i Guds hand. .

Uppståndelsepärlan – godhetens seger 
över ondskan, hoppet som övervinner oro 
och rädsla och ytterst livets seger över dö-

den. När du håller den pärlan låt hoppet 
tändas och be om förnyelse och tillit. Du 
får kontakt igen med Skaparen och ska-
pelsen.

Andlig träning
Martin Lönnebo som skapat frälsarkranser 
säger: ”Som kroppen behöver röra på sig 
för att inte förfalla, intellektet tränas för att 
hållas skarpt, så måste andligheten ges tid 
för att växa. Det kan låta lite trist. Andlig 
träning.

Det är bönen, inte vetenskapen, som for-
mar vår trosbekännelse!

Låt oss se till att andligheten får sin trä-
ning och näring i sommar! Minns att du är 
i Guds goda hand innesluten i Hans frid 
och omsorg.
Catharina Dahlen, ordförande i församlingen

 
Tankar kring frälsarkransen är från boken 
”Livets pärlor” Verbum förlag 2005

Josef Nsumbu - ny pastor

Församlingen har 
beslutat att kalla 
Josef Nsumbu som 
ny pastor och ny för-
samlingsföreståndare. 
Han tillträder den 18 
augusti. På bilden syns 
ha med sin familj. Från 
vänster Tutonda (26), 
Gilliam (21), Gustav 
(19), Diasilua (29). 
Sittande Josef och 
hustrun Elisabeth.
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En konfirmand berättar

Alla konfirmanderna på en bild i 
samband med konfirmationsgudstjänsten. 
Ellen Eriksson är tredje från vänster i 
övre raden.

Konfirmationsläger, vad är det egent-
ligen? Tja, det är väl olika för alla 
antar jag. För vissa är det bara något 
man ska få avklarat, som man sedan 
stryker i almanackan och går vidare. 

För andra är det något man räknar ner till, 
packar och planerar inför.  Någon kanske 
inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till 
det. En annan kanske kommer hem som 
en helt annan person. 

Bra på olika saker
Jag var 5342 dagar gammal när jag åkte 
på mitt första, och hittills enda konfirma-
tionsläger. Väl på plats blev vi indelade 
i olika rum med våningssängar där folk 
skrivit på det slitna träet. Med spretiga 
bokstäver stod det berättat hur andra so-
vit här, sprungit på samma gräs och ätit i 
samma matsal. 

På lägret fanns det cirkus 70 andra som 
precis som jag skulle bo bland och i dessa 
röda små stugor som stod lite överallt på 
området. Många av dem var ledare men de 
allra flesta var i min egen ålder. Det fanns 
folk som var bra på att sjunga, andra på 
att spela volleyboll och en tredje som hade 
ätit huggorm i ett främmande land. Till-
sammans var vi ultimata, konfirmanderna 
på Björkögården. 

Samtalen viktigast
Dagarna flöt på ganska bra. Vi lekte, skrat-
tade, spelade fotboll, volleyboll och kort. 
Pratade Jesus, gud och den helige anden. 
Ni vet, sånt man ska göra på konfirma-
tionsläger. Kanske är jag ensam med att 
tycka så, men to be honest tror jag faktiskt 
inte riktigt det är det som är viktigast. Kan-

ske någon annanstans, men inte här. Här 
tror jag den kommentaren om hur bra din 
idé är, eller hur grym du är på fotboll spelar 
större roll än vad Petrus säger till Jesus i 
Johannesevangeliet kapitel tretton. Jag tror 
att samtalen och människorna spelar större 
roll än vilken text vi dramatiserar. 

Upplever saker olika
Så vad har vi kommit fram till? Konfirma-
tionsläger, vad är det egentligen? Faktum 
är att det nog inte finns något svar. Jag tror 
fortfarande det beror på vem du är. Men 
samtidigt tror jag, oavsett vem man nu är, 
att en liten del av en alltid kommer vara 
konfirmanden som åkte till Björkögården 
på konfirmationsläger. Efter sex dagar till-
sammans skildes vi slutligen på oss och 
åkte hem igen. 

Vissa kanske glömmer lägret, andra kan-
ske kommer ihåg varenda detalj. Men jag 
tror ändå att alla som var där alltid kommer 
förbli, sedan den dagen, ultimata konfir-
mander från Björkögården. 

Ellen Eriksson
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Terminsavslutningen för scout firades med 
hajk och övernattning i en underbar för-
sommar natur ute vid IOGT/NTO:s gamla 
sommarhem. Fint väder och ett gäng härli-
ga scouter och ledare. Paddling och bad(!) 
och lek. Men också tid till eftertanke. Och 
bön. Temat för gudstjänsten som firades 
ute i det fria på söndagen var nämligen 
bön. Bönen - en chans att prata med Gud. 

Om stort och smått. Om svårigheter 
men också om tvärtom. 
   Tack Gud för alla scouter och scout-
ledare, tack för terminen som varit. Jag 
ber att Du är med oss på lägret i augusti 
på Skräddartorp. Var med oss var och 
en och låt oss få ett läger att minnas 
med glädje och saknad. 

Roland Keller

Några tankar från en kårchef

Stort tack för det som sagts och 
gjorts i samband med att jag slutade 
som pastor och församlingsförestån-
dare i S:t Eskilskyrkan! Tack för 
uppskattande ord! Tack för konser-
ten till förmån för Världens Barn. Så 
välfunnet! 

Arton år i samma tjänst och på samma 
plats sätter sina spår. För mig som pastor 
har åren i S:t Eskilskyrkan och Eskilstuna 
betytt mycket. Här har jag fått pröva det 
som är viktigt för mig som pastor. Med 
mina förutsättningar har jag velat bidra 
till att skapa ett församlingsliv präglat av 
att mötet gör skillnad. Ett sätt att tänka 
om församlingens liv som en del av det 
som händer i Eskilstuna. Erfarenheter jag 
bär med mig in i min nya tjänst.  

Åren i Eskilstuna är en viktig del av i vår 
familjs liv. Församlingen har på många 
sätt varit betydelsefull för hela familjen. 

 Stort tack från mig och Bibbie!  
Vår nya adress är Wargentinsgatan 5A, 

112 29  STOCKHOLM. Ni når oss, tills 
vidare, på våra mobilnummer: 073-32 

43 430 (Claes-Göran) och 073-710 20 78 
(Bibbie). Välkomna att hälsa på hemma 
hos oss eller i Immanuelskyrkan! 

 Claes-Göran Ydrefors 

Tack!

Claes-Göran Ydrefors
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JUNI

15  Sö 11.00 GUDSTJÄNST (Heliga 
Trefaldighets dag) ”Gud-Fader, 
Son och Ande” Joh.11:18-27. Aarno 
Lindroos. Gry Kaijankoski, organist.
Kyrkfika. Veckogr 2.

17 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-
kaffe.

Ti 13-16 Öppen verksamhet för 
ungdomar och äldre.

19  To 13-16 Öppen verksamhet för 
ungdomar och äldre.

22 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i S:t 
Eskilskyrkan (Johannes Döparens 
dag) ”Den högstes profet” Luk.1:67-
80. Sverker Grohp. Gry Kaijankoski, 
organist.  Kyrkfika. Veckogrupp  3.

24 Ti 13-16 Öppen verksamhet för 
ungdomar och äldre.

26  To 13-16 Öppen verksamhet för 
ungdomar och äldre.

29  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Pingstkyrkan  (2:a eft. Tref.) 
”Kallelsen till Guds rike” Mark. 2:13-
17. Daniel Dalemo. Veckogrupp 4.

JULI

1  Ti 13-16 Öppen verksamhet för 
ungdomar och äldre.

3 To 13-16 Öppen verksamhet för 
ungdomar och äldre

6  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Elimkyrkan (3:e eft. Tref.) ”Förlorad 
och återfunnen” Luk.15:11-32 Polos 
från Zion Tempel.Musik:  Karp m fl. 
Servering. Veckogrupp 5.

13  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Pingstkyrkan (4:e eft. Tref.) 
”Att inte döma” Luk.6:36-42 Joel 
Backman, Veckogrupp 6.

20 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Pingstkyrkan (Apostladagen) 
”Sänd mig” Mark. 3:7-19 Isabelle 
Deivard, Veckogrupp 7.

27  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Elimkyrkan (6.e eft. Tref.) 
”Efterföljelse” Luk.9:51-62 Mauri-
cio Campos. Musik: Birgitta Fryk. 
Servering. Veckogrupp 1.

AUGUSTI

3 Sö 11.00 Gudstjänst i Elimkyrkan 
(Kristi förklaringsdag) Jesus förhär-
ligad Luk. 9:28-36 Ferri Dobondi. 
Musik: Håkan Persson. servering.

 Sö 18.00 Sommarkväll i kyrkan. 
Gry Kaijankoski m fl.  Kyrkfika. 
Veckogrupp 2.

3-9 augusti Scoutläger Skräddartorp.

10 Sö 11.00 Gudstjänst i Elimkyrkan 
(8:e eft. Tref.) ”Andlig klarsyn” 

Kalender
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Matt. 7:13-14 Joel Backman, 
Musik: K-E Magnusson. Nattvard. 
Servering.

 Sö 18.00 Sommarkväll i kyrkan 
Kyrkfika Veckogrupp 3. 

15-17 augusti Våra konfirmander 
åker på återträff till Björkögården 
tillsammans med Gry Kaijankoski.

17 Sö 11.00 Gudstjänst i Elimkyrkan 
Joel Backman. Musik Anders Eklund, 
servering. Söndagsskola.

Sö 18.00 Sommarmusik med 
Ramlösa  och veckogupp 4. 
Söndagsskolan börjar.  Kyrkfika. 

18 Må 16.15 Soul Children startar.

19 Ti 19.00 Corazon startar.

22-24 augusti Soul Children på festival 
i Stockholm tillsammans med Gry 
Kaijankoski.

24 Sö 18.00 Taizegudstjänst. Kyrkfika. 
Veckogr 5.

26 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-
kaffe.

30 Lö 16.00 FÖRSAMLINGENS 
HÖSTUPPTAKT med välkomnande 
av pastor Josef Nsumbu med familj 
och presentationer. Servering: After-
noon Tea.

31 Sö 11.00 HÖGTIDSGUDSTJÄNST 
MED NATTVARD. Josef Nsumbo 
predikar, Heléne Friberg medverkar 
vid installation och Corazon  sjunger 
under ledning av Gry Kajiankoski. 

Inbjudna gäster och kyrklunch. 
Söndagsskola. Veckogr 6.

SEPTEMBER

1 Må 17.30 Pre Soul Children 
startar.

2 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-
kaffe.

4 To RPG S:t Eskilskyrkan.

7 Sö 11.00 GUDSTJÄNST (12 
sönd e Tref) ”Friheten i Kristus” 
Mark.2:23-2. Kyrkfika. Veckogr 7.

9 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-
kaffe.

14 Sö 11.00 GUDSTJÄNST (13 
sönd e Tref) ”Medmänniskan”” 
Matt.7:12. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogrupp 1.

16 Ti 9.30 Morgonbön och förmiddags-
kaffe.

18 To RPG Elimkyrkan.

21 Sö 11.00 EKUMENISK GUDS-
TJÄNST (14 sönd e Tref) ”Enheten 
i Kristus” Joh.17:18-23. Ekumenisk 
gtj med Eskilstuna församling. Gry 
Kaijankoski, Annika Hansander, 
Corazon, Tomas Gospel. Kyrkfika. 
Veckogr 2.

17.00 Mässa i Tomaskyrkan, Gry 
Kaijankoski, Annika Hansander.
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Världens Barn- konserten 25 maj var 
församlingens tack och avskedsgåva 
till Claes-Göran Ydrefors. 

Det var ett omfattande och omväxlande 
program som presenterades av Ola Sjönne-
by. Församlingens alla körer med musiker 
medverkande. Dagen till ära medverkade 
också de fyra församlingsmusiker, som 
har arbetat tillsammans med Claes-Göran 
Ydrefors under hans 18 år som pastor i för-
samlingen. Inga-Lill Sjönneby, Ing-Marie 
Janzon, Maria Fahlén Eriksson och Gry 
Kaijankoski framförde bejublade nummer. 
Det finns smakprov på kyrkans hemsida! 

Stort tack till alla medverkande som 
gjorde denna konsert minnesvärd för oss 
alla och inbringade ca 20 000 kronor till 
Väldens Barn! Tack alla åhörare som ge-
neröst bidrog till detta. 

Församlingen tackar Claes-Göran Ydre-
fors för alla åren med oss och allt enga-
gemang som kampanjledare för  Världens 

Barn- insamlingen i Eskilstuna.
Vi önskar Claes-Göran Guds rika välsig-

nelse i arbetet som pastor i Immanuelskyr-
kan i Stockholm.

Catharina Dahlén

Konsert för Världens barn blev 
församlingens tack till Claes-Göran

S:t Eskilskyrkans hela musikliv tillsammans med tidigare församlingsmusiker var 
engagerade när det var konsert för Världens barn som avskedsgåva till Claes-Göran.

På vårt årsmöte i februari 2014 tog vi ge-
mensamt ett beslut att höja vår gåvobudget 
med ca 44 000 kr jämfört med föregående 
år. Det är viktigt att vi kommer ihåg det i 
vårt givande.

Under juli månad kommer vi inte att ha 
några gudstjänster i S:t Eskilskyrkan. Det 
betyder att vi tappar fem stycken kollekt-
tillfällen under denna månad. 

Därför vill jag vädja om att vi under juli 
månad tänker på att ge en extra gåva via 
bankgiro 387-1951 eller plusgiro 336229-0 
så att vår verksamhet kan fortsätta även 
under hösten.

Gun Björk, ekonomiansvarig

Ekonomi och sommar
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Soul Children till festival
SOUL CHILDREN 
åker på Sveriges för-
sta Soul Children-
festival 22-24 augus-
ti. Festivalen är i Stockholm.

Tonårsläger
Gry och konfagruppen (de som vill och 
kan av dem) åker till Björkögården på ton-
årsläger 15-17 augusti.

Körstartsdatum
Körstart för Soul Children är måndag 18/8 
kl 16.15-17.45.
Körstart för Pre Soul Children är måndag 
1/9 kl 17.30-18.30. OBS! Ny dag!
Körstart för Corazon är tisdag 19 augusti 
kl 19-21.

Öppet hus i sommar
Öppet hus för alla över 12 år. Det är roligt 
om både yngre och äldre möts. De som  är 
yngre än 12 år är välkomna med en vuxen. 
Det blir sång och musik och vi fixar fika 
tillsammans och hittar på aktiviteter eller 
sitter och pratar och spelar spel. Det kan 
bli stickkaffe och högläsning. Välkomna!

Den 17 och 19 juni, 24 och 26 juni samt 
den 1 och 3 juni är det öppet hus i kyrkan 
på eftermiddagen kl 13-16. 

Semestertider
Jag har semester veckorna 28 - 31.

Gry Kaijankoski

Musiknotiser

Tack!
Jag vill rikta ett stort tack till alla ledare 
som gör vår barn och ungdomsverksamhet 
möjlig. Utan er skulle det inte fungera. Jag 
hoppas att ni alla får en skön sommar och 
att ni kommer tillbaka till hösten.

Equmeniastyrrelsen genom. Micke Sporrong, 
ordförande

Ledarbrist.
Vi skulle behöva hjälp av dig som skulle 
kunna tänka sig att vara ledare i någon av 
våra grupper. Det behövs framför allt le-
dare till scout och Fredax, vår ungdoms-
verksamhet. Om du har frågor får du gärna 
höra av dig.

Micke Sporrong, 0738-333 670

Notiser
Medlemsavgift till equmenia.
Medlemsavgiften till equmenia är nu 200 
kronor per termin eller 400 kronor per år. 
Vi har en familjeavgift där du betalar 400 
kronor per termin eller 800 kronor per år 
och familj Medlemsavgiften innefattar 
också en olycksfallsförsäkring som gäller 
när Du deltar i våra aktiviteter. 

En betald medlemsavgift är en förutsätt-
ning för att delta i hajker, läger och andra 
utflykter. Du kan vara med i flera olika 
grupper i kyrkan men betalar bara en med-
lemsavgift. 

Avgiften betalas enklast in via plusgiro 
13 57 08-6. Var noggrann med att fylla i 
namn, adress, födelsedatum och vad betal-
ningen avser. 

För mer information om equmenia se vår 
hemsida www.eskilskyrkan.se.

Sångare är välkomna till 
våra tre körer.  
Kontakta körledare Gry.
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Anna Axberg sätter upp nya gardiner i 
den nyrenoverade pastorsexpeditionen.

Fastighetsrådet träffas regelbundet 
första måndagen varje månad. Vi 
brukar börja dagen med en liten 
andakt och följer sedan upp föregå-
ende möte genom att gå igenom de 
minnesanteckningar som förts.

Därefter är det dags att gå igenom dagens 
agenda och planera de praktiska arbets-
uppgifterna. Ingenting är omöjligt, vissa 
saker tar bara lite längre tid. Under dagen 
äter vi också en gemensam lunch.

Renoverade expeditioner
Ett stort arbete som fastighetsrådet ge-
nomförde förra året var renoveringen av 
de två toaletterna i nedre foaje’n. I år har 
vi hittills renoverat expeditionsrummen 
och Grys kontorsrum uppe vid läktaren. 
Alla i fastighetsrådet är praktiskt lagda 
och bidrar på sitt sätt med kunskaper och 
praktiskt arbete. 

Vid renoveringen av expeditionerna 
tog vi dock hjälp av inhyrda målare och 
rörmokare eftersom termostaterna till ele-
menten skulle bytas men allt annat som 
lackning av golv, justering av golvlister, 
kabeldragning till datorerna mm gjorde vi 
med egna krafter. 

Rummen har efter renoveringen delvis 
möblerats om. I Grys kontorsrum målade 
vi själva både tak och väggar. Gry har 
dessutom på eget initiativ målat om sina 
bokhyllor.

Storstädning på gång
Förutom detta dyker det ständigt upp nya 
arbetsuppgifter när det gäller fastighets-
skötsel och underhåll.

En stor uppgift inför sommaren är den 
storstädning som vi brukar utföra varje 

sommar. Fastighetsrådet kommer att ansva-
ra för att  golven blir rengjorda och bonade. 
Övriga uppgifter kommer liksom tidigare 
att läggas ut på ansvarsgrupperna och städ-
listor med varje ansvarsgrupps ansvarsom-
råde kommer att läggas fram i kyrkan. 

Det är viktigt att detta arbete blir utfört 
och klart innan samlingshelgen och innan 
alla grupper börjar inför hösten. Vår nye 
församlingsföreståndare kommer att börja 
sin tjänst den 18 augusti. Vi vill att  stor-
städningen skall vara klar senast vecka 33.

Vaktmästare viktiga
Även om verksamheten i kyrkan inte är så 
hög under sommarmånaderna finns ändå 
ett behov av att fastighetsskötsel och un-
derhåll fungerar. 

Det finns varje vecka en vaktmästare, knu-
ten till ansvarsgrupperna, enligt ett rullande 
schema som bland annat ser till gräsmattorna 
klipps och håller koll på fastigheten.

För fastighetsrådet 
Hans-Erik Åkerlund.

Rapport från fastighetsrådet
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RPG avslutade sin vårtermin torsdagen 
den 22 maj med rolig fest. Vi bjöds på 
sång av Sångarbröderna, musik och dikt 
av Mats och Birgit Ernvik, dikter på flera 
dialekter och på transpiranto. Det bjöds på 
stor smörgåstårta.

Terminen har innehållit föredrag om 
Matmuaha Gandhi (Lars-Erik Pettersson), 
Estland (Hans Murman), från järnväg till 
hjärnväg (Bert Stålhammar), I Sten Berg-
mans fotspår (Lena Näslund) Rättviks 
socken (Claes-Göran Bergstrand) musik 
av Korsbandet från Örebro, Sångerna om 
korset (Ingvar Holmberg).

Höstterminen startar med bussresa till 
Grönsöö slott den 14 augusti (anmälan 
senast 23 juni), Storsamling för Sörmland 
och Östergötland på Hjälmargården den 28 
augusti (anmälan senast 16 augusti), Bi-
beln i Dag Hammarskölds ”Vägmärken” i 
S:t Eskilskyrkan den 4 september.

Ur församlingsboken

Nya medlemmar
Eva och John Rönnebratt, Tegelbruksgatan 
21, lgh 1004, 632 28 Eskilstuna. Tel 0705-
134848 och 073-0538232. Eva och John har 
varit medlemmar i Lekebergskyrkan i Fju-
gesta. Välkomna till S:t Eskilskyrkans för-
samling!

Dop
Ellen Eriksson döptes vid en dophögtid i 
S:t Eskilskyrkan den 16 maj.

Flyttat till annan församling
Bibbie och Claes-Göran Ydrefors flyttar till 
Immanuelskyrkan i Stockholm 2014-03-30. 
Ny adress Wargentiusgatan 5 A, 112 29 
Stockholm.

Från vårens RPG-samlingar.

Aktivt RPG under våren

Utträde på egen begäran
Emma Hernell, Norrköping har begärt ut-
träde ur församlingen 2014-03-08.

Avliden 
Harry Johansson, Solåsens äldreboende, 
avliden 2014-03-17.

Adressändringar
Anna Johansson har flyttat till Vasavägen 
17 B, 633 56 Eskilstuna.

Fredrik Johansson har flyttat till Glippsta 
mellangård 1, 640 33 Bettna.

Jonathan Axberg har flyttat till Nyforsga-
tan 26 C lgh 1503, 632 26 Eskilstuna.
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Framsidan: Guds hand av Carl Milles. 
Bild från Stadsparken i Eskilstuna.

S:t Eskilskyrkans församling
En del av Equmeniakyrkan

S:t Eskilskyrkan 
Båtsmansgatan 5 
632 27 Eskilstuna 
Tel: 016-13 03 09 
Mobil: 070-31 30 601

Pastor och församlingsföreståndare: 
Vakant. Josef Nsumbu tillträder i augusti.
För information kontakta ordförande:  
Catharina Dahlén, mobil 072 323 00 36 
catharina.dahlen@gmail.com.
Körledare: Gry Kaijankoski, tel:  
016-400 99 29, 072-338 00 72,  
gry.eskilskyrkan@gmail.com
Ansvarig för besöksgrupp: Carina  
Thörn, tel: 016-800 53, 070-24 11 824
Plusgiro: 33 62 29 - 0
Bankgiro: 387 - 1951
Hemsida: eskilskyrkan.se

EQUMENIA I S:T ESKILSKYRKAN
Båtsmansgatan 5 
632 27 Eskilstuna
Ordförande: Mikael Sporrong, Kvarn- 
gärdesgatan 3 A, 633 55  ESKILSTUNA  
Tel. 016-34 20 03, 070-723 56 99
Kassör: Hans Murman, Konungsö, 
640 40 Stora Sundby, tel: 612 70
Plusgiro: 13 57 08 - 6

ANSVARIG UTGIVARE
Steve Gräsberg 

REDAKTÖRSGRUPP
Stina Dalmalm och Steve Gräsberg

Nytt konstlotteri! 
Fantastiska vinster!
Förberedelserna är klara för att 
kunna sälja lotter i årets konstlotteri! 

Nu finns också lottlistorna att få. Varje lista 
omfattar 25 lottnummer. Varje lott kostar 
20 kronor. Vinsterna är vackert presente-
rade på ett blad som bifogas varje lottlista. 
Listorna kommer i huvudsak att fördelas 
ut så att varje veckogrupp får fem listor 
var. Utöver det finns det flera listor att få 
för den som vill sälja lotter och stödja för-
samlingens arbete.

Dragningen sker i samband med Tacksä-
gelsedagen och höstmarknaden i oktober. 
Vinsterna finns därefter att hämta i S:t Es-
kilskyrkan.

Ge vänner och bekanta, grannar och 
arbetskamrater chansen att få vara med 
i utlottningen av dessa kvalitetsvinster, 
samtidigt som man stödjer arbetet i S:t Es-
kilskyrkan.

Ett vackert keramikfat av Arne Sörliden 
finns med i årets konstlotteri.


