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Jul, jul, strålande jul, glans över vita 
skogar!

Så börjar en av de mest 
sjungna julsångerna i Sve-
rige de senaste åren. Tonsät-
taren Gustaf Nordqvist riktar 
våra blickar mot det som vi 
starkast upplever under en 
riktigt svensk jul, den vita 
snön, de tända ljusen vid alla 
fönster, de fina psalmerna 
som för det mesta sjungs ut-
antill i upplysta kyrkor. 

Men det mest talande är att 
han tolkar den strålande ju-
lens glans till ett levande och 
hoppfullt budskap för en lar-
mande och stridande värld. 
Glans över de snötäckta 
träden liknas vid vita vingar 
av efterlängtad frid och fred 
över en blödande jord, där 
människor söker trygghet 
och ro.

En sådan jul väcker en 
längtan hos oss att bjuda till. 
Julen blir en tid för oss att 
verkligen stanna upp och se 
på varandra som medmän-
niskor, skapade till Guds 
avbild. Det är ett tillfälle att 
förkunna fred mellan folk 
och kärlek till varandra, så 
som änglarna sjöng för her-
darna i trakten av Betlehem 
(Luk. 2:14): ”Ära i höjden 

En strålande jul och ett välsignat år!
åt Gud och på jorden fred åt dem han har 
utvalt”. Så kan hela vår värld bli ett tryggt 
hem för alla människor.

Ett nytt år
Nu blir det jul igen, sen 
kommer ett nytt år. Alla år 
är inte lika varandra. Men 
det blir även i år fina tillfäl-
len att få träffas och många 
möjligheter att få leva till-
sammans. Medan julklap-
par utbyts och festborden 
bokas här och där, behöver 
vi också sträva efter en dju-
pare gemenskap i Kristus, 
där vi får växa tillsammans, 
oavsett vilka vi är, varifrån 
vi kommer, vilka språk vi 
talar eller hur gamla vi är. 

Det betyder att vår jul- 
och nyårshälsning blir en 
utmaning till mer omsorg, 
mer barmhärtighet, mer ge-
menskap och särskilt mer 
kärlek till varandra. Så kan 
julens glans bli som vita 
vingar över oss och det nya 
året stråla för alla i vår om-
givning.

S:t Eskilskyrkan önskar 
alla en God och strålande 
Jul och ett Gott och välsig-
nat nytt år 2020!

Kom, kom, signade jul, 
sänk dina vita vingar!

Josef Nsumbu

Framsidan av församlingsbladet:  
S:t Eskilskyrkan i vinterskrud       Collage: Bengt Strandberg
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En tisdag i november tittade jag in på 
kören Corazons övning i S:t Eskils-
kyrkan. 

Det var en mycket nöjd körledare, Stefan 
Silversten, som inledde kvällen med att 
berömma sin kör för den fina insats de 
gjort vid Musik till tröst, söndagen i All-
helgonahelgen. Så blev det uppsjungning 
och resten av kvällen ägnades åt advents- 
och julsånger. Både traditionella och den 
alldeles nyskrivna och finstämda Fader av 
all tid, som Stefan skrivit. Kvällen avslu-
tades med en andakt och sången Gå med 
Gud.

I fikapausen passade jag på att fråga någ-
ra i kören hur länge de varit med och vad 
det betydde för dem att sjunga kör.

Anita Kivenmäki berättar att hon ”hal-
kade in” i kören genom att hon provade på 
när det var vårsånger på Valborg. Och sen 
har hon varit med sen i höstas. Hon gil-
lar musik och tycker det är roligt att vara 
med.

Tord Dahlén har varit med desto längre. 
Ja, ända sedan 1992. Körledare då var 
Inga-Lill Sjönneby. ”Hon upptäckte att jag 

Fortsätt att sjunga Corazon!

var tenor” berättar Tord med ett leende. 
Under årens lopp har han varit med om 
att framföra varierande musik, bland an-
nat Den Nicaraguanska Bondemässan och 
Den Svenska Mässan av Johan Helmich 
Roman. ”Det är positivt att vara med i ett 
sammanhang och framföra musik som kan 
beröra och glädja människor.”

Ingrid Häll började i kören den här hös-
ten. Det var körkompisen Margot Band-
mann som tipsade henne. ”Det kändes 
bra direkt. Det var en anspråkslös värme 
som jag gillade. Stefan gör så fina arrang-
emang. Inte komplicerade, men vackra. 
Jag har alltid sjungit i kör.”

På frågan om hur länge Barbro Murman 
varit med i kören svarar hon: ”Hur länge 
som helst! Det är så kul att sjunga!” Hon 
säger det man ofta hör angående körsång, 
att man kan vara trött och tänka ”Jag skip-
par det här ikväll. Men det gör man ju inte 
för man vet... Man blir upprymd av att 
sjunga kör.”

Så fortsätt att sjunga, Corazon! Och det 
finns plats för fler så det är bara att ”halka 
in”!

Text och bild: Boël Olsson
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Utmana dina sinnen och förmågor!

En fredagskväll i november var ett femtio-
tal ungdomar från Eskilstuna, Himmeta, 
Malmköping och Västerås samlade i S:t 
Eskilskyrkan för att tävla mot varandra. 
”Utmana dina sinnen och förmågor” löd 
inbjudan. Deltagarna var indelade i elva 
lag med 3–5 deltagare i varje. 

Utmaningar
I kyrkan fanns olika rum som lagen kun-
de uppsöka, och i dessa rum fanns olika 
utmaningar. I ett skulle man tillverka ett 
flygplan av ett pappersark och försöka 
flyga det till en bestämd punkt i rummet. I 
ett annat fick man några isbitar med olika 
smaker, som man skulle identifiera. En 
kontroll var utomhus. Där skulle de täv-
lande transportera vatten från en hink till 
en annan med hjälp av en tvättsvamp. 

I kyrkans hobbyrum var en stjärnhim-
mel uppspänd i taket, belyst med ultravio-
lett ljus. Deltagarna skulle under ett par 

minuter identifiera så många stjärnbilder 
som möjligt. I scoutlokalen, som också 
var mörklagd, fick varje lag en laserpekare 
och tre fickspeglar. Laserstrålen skulle via 
de tre speglarna träffa en tennisboll som 
var upphängd mitt i rummet!

Fysiskt krävande var en fotbollsmatch 
där ungdomarna med förbundna ögon 
skulle sparka en boll, med en pingla i sig, i 
mål. På en annan station skulle laget flytta 
sig framåt stående på ett smalt liggunder-
lag. På en tredje skulle laget, formerat i en 
ring och fastspända i varandras fötter, för-
flytta sig sex meter i synkroniserad gång.

Tankeskärpa krävdes när lappar med 
olika historiska händelser skulle läggas i 
kronologisk ordning, när tio olika bilder 
skulle kombineras med rätt utländska ord 
och när ett väldigt svårt chiffer skulle lösas 
efter det att ett hänglås låsts upp.

Att bygga torn av marshmallows och 
spagetti och pröva bollsinnet genom att 

Tävlingsledaren Jonas Rönnebratt går igenom förutsättningarna för deltagarna.

Churchbattle är en tävling där deltagarna i likhet med Fångarna på fortet, Mästarnas 
mästare och Bodaborg ska lösa ett antal kluriga uppgifter och utföra fysiska aktiviteter, 
för att på så sätt samla poäng.
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rulla en pingisboll i ett rör var ytterligare 
två utmaningar.

Lagen utmanade varandra
Lagen tävlade mot varandra på så sätt att 
ett lag utmanade ett annat vid varje kon-
troll. Innan tävlingens början fick varje lag 
en påse med ”pärlor”, varje lag med sin 
färg. Det lag som vann en utmaning fick 
ta en pärla ur det andra lagets påse. Det 
lag som hade flest pärlor vid kvällens slut 
hade förstås vunnit flest utmaningar, men 
bonuspoäng delades ut till de lag som hade 
många olika färger i sin påse vid tävling-

ens slut. Lagen gynnades alltså av att ut-
mana så många olika lag som möjligt, och 
därmed träffa så många andra som möjligt 
under kvällen.

Sammanlagt fanns det 14 olika stationer. 
Kvällen avslutades med en andakt i kyrk-
salen.

Segrare blev Tuna halfman från Eskil-
stuna. Men alla var nog överens om att det 
viktigaste inte var att vinna. Det roliga var 
att få utmana sina sinnen och förmågor i 
de olika rummen och, inte minst, att få 
träffa tonåringar från andra orter.

Text och foto: Bengt Strandberg

Tillverka ett flygplan av ett pappersark och 
flyga det till en bestämd punkt i rummet. 
Det lag som kommer närmast punkten vin-
ner.

I en skål låg några isbitar i olika färger. 
Uppgiften bestod i att smaka på isbitarna 
och lista ut vad som var infruset i dem. Det 
visade sig mest vara olika grönsaker.

Birgitta Keller, en av alla funktionärer som 
ställde upp under kvällen, i full färd med 
att granska ett av lagens förslag, där lappar 
med olika historiska händelser har lagts i 
kronologisk ordning.

Varje lag fick en laserpekare och tre fick-
speglar. Laserstrålen skulle via de tre 
speglarna träffa en tennisboll som var upp-
hängd mitt i rummet och lysa på bollen i 
minst fem sekunder!
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December

1 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a sön-
dagen 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.

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.

6 Fr 18.30 Fikafredag.

8 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(2:a söndagen i advent) ”Guds 
rike är nära” Mark. 1:14 – 15. 
Pred. Sverker Grohp. Medv. Josef 
Nsumbu. Org. Maria Fahlén. 
Söndagsskola. Veckogr. 5.

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

11 On 14.00 Julfest med våra årsrika 
(80+). 

 18.00 Scout.

12 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
Lucia.

15 Sö 11.00 Gudstjänst med medv. av 
ungdomar (3:e söndagen i advent) 
”Bana väg för Herren” Luk. 3:1 – 15. 
Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. SEU:s terminsavslutning. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

17 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning. Termins-

avslutning.
 19.00 Corazon.

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

19 To 19.00 Vi sjunger in julen. Corazon 
med församlingsinstrumentalister 
och solister.

22 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e söndagen 
i advent) ”Herrens moder” Luk. 1:39 
– 45. Pred. Timothy Stayton. Org. 
Maria Fahlén Eriksson. Kyrkfika. 
Veckogr. 7. 

24 Ti 11.00 (julafton) Samling vid 
krubban med barn i fokus. Medv. 
AnnaMaria Rose. Org. Mats Ernvik. 
Veckogr. 1.

25 On 15.00 Julbön (juldagen) ”Jesu 
födelse” Matt. 18:1–5. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Timothy Stayton. 
Kyrkfika (obs. knytis). Veckogr. 1.

29 Sö 11.00 Gudstjänst (söndagen 
efter jul) ”Guds barn” Matt. 18:1–5. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1.

Kalender
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31 Ti 17.00 Nyårsbön. Josef Nsumbu 
m.fl. Org. Stefan Silversten.

Januari

1 On 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(Nyårsdagen) ”Guds hus”. Joh. 2:23-
25. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Sång av John Rönnebratt. 
Veckogr. 2.

5 Sö 11.00 Missionsgudstjänst 
(trettondedagsafton). Pred. Bertil 
Åhman (f.d. Kongomissionär). Sång 
och musik av bröderna Nsumbu. 
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. Kyrkfika. 
Veckogr. 2. (Se notis sidan 12).

6 Må 16.00 (trettondedag jul) ”En 
stjärna lyser så klar” Musikprogram 
med Gry Kaijankoski.

7 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

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

11 Lö 16.00 Missionscafé. Samtal om 
mission.

12 Sö 11.00 Temagudstjänst ”Mission”. 
(1:a söndagen efter trettondedagen) 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 3.

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

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

 18.00 Ledarutbildning – Alla barn är 
lika olika.

16 To 17.00 Bibelsamtal.

19 Sö 11.00 Temagudstjänst Mission. 
(2:a söndagen efter trettondedagen) 
Pred. Kristina Färdeman (f.d. missionär 
i Ecuador). Medv. Josef Nsumbu. Org. 
Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 4. (Se notis sidan 12).

 18.00 Ekumenisk bönevecka. Inled-
ningsgudstjänst. (Se separat prog-
ram).

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

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

 18.00 Scout.

23 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
”Sånger från mitt hjärta” med 
AnnaMaria Rose.

24 Fr 18.30 Tacokväll.

26 Sö 11.00 Temagudstjänst i Taizéanda 
Mission. (3:e söndagen efter tretton-
dedagen) Pred. Timothy Stayton. Org. 
Stefan Silversten. Corazon. Goda 
Nyheter för livet (f.d. Gideoniterna). 
Kyrkfika. Veckogr 5.

 18.00 Ekumenisk bönevecka. Av-
slutningsgudstjänst. (Se separat prog-
ram).
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28 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
 17.00 Svenskundervisning.
 18.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

30 To 17.00 Bibelsamtal.

Februari

1 Lö 11.00 Missionscafé. Samtal om 
mission. 

2 Sö 18.00 Temagudstjänst Mission 
med nattvard. (kyndelsmässoda-
gen) Pred. Pastor Antonio Kiasisua 
från Patmoskyrkan, Stockholm. 
Medv. Josef Nsumbu. Sång av dam-
kören ”Bamama Jerusalem” från 
Stockholm. Org. Rachel Sidestam. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 
6. (Se notis sidan 12).

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

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

 18.00 Scout.

6 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. 
Årsmöte.

7 Fr 18.30 Fikafredag.

9 Sö 11.00 Gudstjänst (septuagesima) 
”Nåd och tjänst” Matt. 19:27-30. 
Pred. AnnaMaria Rose. Medv. Josef 
Nsumbu. Psalmorkestern. Kyrkfika. 
Veckogr. 7.

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

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

 18.00 Scout.

13 To 17.00 Bibelsamtal.

16 Sö 11.00 Gudstjänst (sexagesima/ 
reformationsdagen) ”Det levande 
ordet” Joh. 6:60 – 69. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Solist Rolf Svanerö. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 1. 

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

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

20 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.  
Blommor & Grönt i Gunnarsbo.

21 Fr 18.30 Tacokväll.
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23 Sö 11.00 Sånggudstjänst (fastlags-
söndagen) ”Kärlekens väg” Mark. 
10:32 – 45. Dialogpredikan av Allan 
Forcado och Josef Nsumbu. Sång 
av Rekarne röster under ledning 
av Viola Rosenquist. Org. Timothy 
Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 2. 

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

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

 18.00 Scout.

27 To 17.00 Bibelsamtal.

29 Lö 16.00 Familjelördag.

Mars

1 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i fastan) 
”Prövningens stund” Mark. 1:12 
13. Pred. Josef Nsumbu. Org. Mats 
Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 3. 

Det tar några dagar 
att lämna aktivitetslistan, 
allt jag hade tänkt hinna. 
Upptäcka tomheten, 
tystnaden inuti mig.

Skogsmörker och stearinljus 
lågtrycksvindar och gråa moln 
tillrande snösmältning och 
strömstaren 
elda i spisen och hämta vatten 
pulsa till dasset och koka te 
läsa, tänka, bli tom – och öppen.
Gud, vad jag tycker om att leva! 
Jag vill måla det!

Stina Dalmalm
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Sex av årets nio konfirmander samlade till läsning.   Foto: Bengt Strandberg 

SEU har årsmöte fredagen den 7 februari kl. 
18.30.

Vi kommer att ha Familjelördag kl.16-18 
vid tre tillfällen under våren: 29 februari, 
28 mars och 25 april.
Vi pysslar och leker, äter tillsammans och 
avslutar med andakt. Anmälan senast tors-
dag samma vecka till AnnaMaria.

Familjelördag

Scout
Scout varje onsdag kl.18-19.30 med start 
22 januari.

Ungdomskvällar
Ungdomskvällar fredagar jämna veckor 
kl.18.30-21.00 med start 24 januari. Se 
hemsidan eskilskyrkan.se för med informa-
tion.

SEUs årsmöte

Söndagsskola
Söndagsskola varannan söndag kl.11.00 
ojämna veckor med start 19 januari.

Alla barn är lika olika

Konfa fredagar jämna veckor kl.17.00-
18.30 med start 24 januari.

Konfa

Onsdagen 15/1 kl.18-21 inbjuder SEU till 
Equmenias utbildning ”Alla barn är lika 
olika – att möta unga i behov av särskilt 
stöd”. En utbildning för dig som är ledare i 
SEU eller har annat ledaruppdrag eller bara 
är intresserad av att förstå barn och unga 
bättre. Anmälan senast 8 /1 till AnnaMaria.
tion.

De anställdas ledigheter: 
AnnaMaria Rose: 16/12 - 5/1 (men jobbar 
på julafton)
Stefan Silversten: 20 - 26/12 och 2 - 9/1.
Carina Thörn: 23/12 - 6/1 (nås på mobilen 
vid akutsituation)
Josef Nsumbu: 7 - 14/1 (men jobbar 11 och 
12/1)

Helgledigheter
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Avliden:
Carin Sennerö avled den 21 september 
2019. Begravning och minnesstund hölls i 
S:t Eskilskyrkan den 18 oktober 2019.

Nya medlemmar
Söndagen den 27 okt hälsades två nya 
medlemmar välkomna i församlingen:
Lina Wallin, Tunavallsgränden 2, Eskil-
stuna, flyttade från Tumba missionsför-
samling
Meskela Elyias, Björkhultsvägen 15 B, 
Eskilstuna.
Söndagen den 10 nov hälsades en ny med-
lem välkommen i församlingen:
Kicki Wetterstrand, Smedjegatan 31 B, 
632 20 Eskilstuna.
Söndagen den 17 nov hälsades en ny med-
lem välkommen i församlingen:
Magdalena Dammström, Thermaenius-
gatan 35C, 64430 Torshälla, flyttade från 
Ängebykyrkans församling i Fellingsbro.

Församlingsboken

Det behövdes en uppfräschning av källar-
lokalerna och efter olika förslag började 
fastighetsrådet en ombyggnation. Ett rum 
blev dubbelt så stort genom att en vägg 
togs bort till ett instrumentförråd. Nu är 
det rummet mer användbart, till exempel 
som scoutrum. 

Musikinstrumenten har fått ett nybyggt 
rum i hörnet av musikrummet. Rummet 
är liksom tidigare låsbart. Det så kallade 
pingisrummet har fått starkare belysning 
och bättre ljuddämpning i taket. 

Text och bild: Bertil Olsson

Vi sjunger in julen
Torsdagen den 19 december kl. 19.00.
Corazon med församlingsinstrumentalis-
ter och solister. 

Trettondedag jul 
Måndag den 6 januari kl. 16.00.
”En stjärna lyser så klar” Musikprogram 
med Gry Kaijankoski.

Gästkörer
Söndag 2 februari gästas S:t Eskilskyrkan 
av damkören ”Bamama Jerusalem” från 
Stockholm och söndag 23 februari av Re-
karne Röster.

Källarrenovering Musiknotiser 

S:t Eskilskyrkans församling håller sitt 
årsmöte lördagen 21 mars kl. 16.00. Nu 
arbetar valberedningen med förslag på 
olika funktionärer. Vi är tacksamma för 
alla som ställer upp och vill tjäna Gud ge-
nom de olika ansvar som finns i vår ge-
menskap.

Årshögtid
Söndagen 22 mars firar vi vår årshög-
tid. Ulrika Morazán, biträdande chef för 
Equmeniakyrkans internationella enhet 
och samordnare för Latinamerika, predi-
kar.

Årsmöte
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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
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Missionsmånad
Välkommen till S:t Eskilskyrkans mis-
sionsmånad. Hela januari 2020 firar vi 
varje söndag temagudstjänster under te-
mat ”mission”. Timothy Stayton, präst, 
predikar den 26 januari och Josef Nsumbu 
den 12 januari. Vi får också besök av två 
pensionerade missionärer, Bertil Åhman 
och Kristina Färdeman, samt pastor Anto-
nio Kiasisua som kommer med sin damkör 
från Stockholm (se kalender).

Bertil Åhman är doktor i missionsveten-
skap, och har tidigare varit såväl missionär 
i Kongo som personalansvarig för SMF:s 
yttre mission. Han bor i Uppsala. Han pre-
dikar den 5 januari.

Kristina Färdeman har varit missionär i 
många år i Ecuador, pastor i flera försam-
lingar i Sverige och Equmeniakyrkans f.d. 
samordnare för migration och asyl. Hon 
bor i Katrineholm. Hon besöker oss den 
19 januari.

Pastor Antonio Kiasisua är ursprungligen 
från Angola. Han är Patmosförsamlingens 
föreståndare i Bredängspingst/Stockholm. 
Han besöker oss med sin damkör, ”Bama-
ma Jerusalem” den 2 februari på vår mis-
sionsmånadsavslutning.

Vi får även möjlighet att vara med på två 
lördagsmissionscaféer, för öppet samtal 
kring mission den 11 januari och den 1 fe-
bruari. Det blir spännande!


