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Ny tid, ny värld, ny kyrka
Efter regnet stiger solen upp, brukar
man säga. Vi befinner oss i en speciell
tid. Miljontals människor har tvingats sitta i karantän. Skolor, företag
och även kyrkor har varit stängda.
Många människor har dött och
många vårdas fortfarande. Man kan
undra hur det blir sedan.
Här kan man tänka på Simsons gåta, efter
att det hade formats honung av
det lejon som han hade dödat.
Han sa (Dom. 14:14): ”Från
storätaren utgick ätbart, från den
grymme kom sötma.”
I en lång artikel som publicerades mitt i Coronakrisen, skrev
en tysk trend-, framtidsforskare
och författare, Matthias Horx
(Framtidsinstitutet, Düsseldorf), så här:
”Jag får ofta frågan när Corona kommer
att vara över och allt blir normalt igen.
Mitt svar blir då ´aldrig´. Det finns tillfällen då framtiden ändrar riktning. Nu är
det en sådan tid. Den värld som vi känner till upplöses, men där bakom bildas en
ny värld, vars formande vi åtminstone kan
ana.”
En ny tid
En ny värld formas, ett nytt samhälle bildas och en ny kyrka växer säkert fram efter den tid som har gått eller fortfarande
pågår. Horx tycker att vi, genom det som
har varit, bland annat lärt känna människor
som vi annars inte hade lärt känna, kontaktat gamla vänner oftare. Familj, grannar,
vänner har stått oss ännu närmare och den
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artighet som vi saknade tidigare har börjat
finnas igen.
”Plötsligt”, konstaterar Horx, ”var det
inte en telefonsvarare som svarade när
man ringde upp någon, utan verkliga människor”. Människor har börjat promenera
mycket, läsa böcker och politiska strider
har tystnat. Samtidigt funderar man på
framtiden: Kommer det någon medicin?
Skall vi fortsätta leva med social distansering? Hur blir det med ekonomin? Vågar man gå till kyrkan
igen? Och så vidare.
För Horx har viruset varit
som ”ett sändebud till oss från
framtiden”. Han menar att den
mänskliga civilisationen har
blivit ”för trång, för snabb och
för överhettad”, så att den rusade
på i en riktning, ”där det inte finns någon
framtid. Men framtiden kan skapa sig igen
på nytt”.
Förnyelse
Kanske var det meningen att Gud lät oss
gå igenom den svåra tiden för en förnyelse
av vår jord, som har fått bättre luft i många
städer nu och av vårt samhälle som har varit präglat av krig, orättvisor, själviskhet,
med mera.
Den förnyelsen gäller även Guds kyrka
som måste tänka nytt och prioritera sin
verksamhet på rätt sätt. Det blir en tydlig
utmaning för att vi skall kunna växa tillsammans. Det handlar alltså om ett nytt
sätt att tänka om livet.
Glad sommar i Guds beskydd!
Josef Nsumbu

Fotomontage: Bengt Strandberg

Kyrkan i coronans tid
Corona-pandemin har medfört stora förändringar i samhället, så även i kyrkan.
Församlingens anställda och två gudstjänstbesökare berättar.

Vi försöker fira gudstjänsterna som vanligt
på söndagarna kl. 11.00. Antal besökare
har rört sig mellan 10 personer, som minst,
och 34 som mest. En förinspelad kortare
version har lagts upp på hemsidan.
Även påskveckans andakter spelades in
i förväg och kunde följas på församlingens hemsida. Men för påskdagens gudstjänst och gudstjänsten den 3 maj hade
vi en direktsändning på hemsidan och på
Facebook. Man kan säga att påskdagens
gudstjänst firades av över två hundra personer, varav sexton närvarande i kyrksalen. Drygt hundra var direktkopplade och
nästan lika många tittade på gudstjänsten
i efterhand.
På tisdagsförmiddagarna är det morgonbön. Kyrkan är öppen på onsdagar mellan
kl. 17 och 18 för egen bön, ljuständning,
stillhet och samtal. Det är inte många som
har kommit, men vi har sett en del ansikten
som vi tidigare aldrig har sett här i kyrkan.
Själv har jag prioriterat telefonkontakt
med våra medlemmar, särskilt de äldre,
men jag har även blivit uppringd av många
icke-medlemmar som har velat prata eller
har behövt hjälp.
Josef Nsumbu

De flesta av mina ordinarie uppgifter har
jag kvar. Tonårssamlingarna på fredagskvällarna och scout har rullat på, om än i
lite mindre skala. De som kommer, kommer stadigt. Men det förutsätter att ledarna
är friska och kan och vill komma.
Lördagen den 9 maj var 17 scouter med
på en heldagssamling ute på Skölbytorp.
Jag har inte märkt någon oro hos barnen
och ungdomarna. Vi pratar inte om coronan, men alla tvättar händerna noga.
Konfirmationsundervisningen har fortsatt med Josef och mig som ledare. Men
Familjelördag har ställts in, eftersom ledarna inte kan ställa upp på grund av smittorisken.
Söndagsskolan finns fortfarande, men
barnen kommer inte! Kommer barnen,
när söndagsskola är annonserad, så har vi
dock aktiviteter förberedda.
På grund av bortfall i veckogrupperna
har jag medverkat i fler gudstjänster än
vad som var planerat. Arbetet med förinspelningar av gudstjänsterna har också
tillkommit.
Kontorsarbetet har inte sinat.
AnnaMaria Rose, ungdomsdiakon
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Jag har jobbat mycket med att utforma och
spela in kortversioner av kyrkans gudstjänster som sedan med bilder lagts ut på
kyrkans Facebook-sida. Så den här tiden
har jag varit mycket mer tekniker än vanligt. Samtidigt har jag spelat på fler gudstjänster. Jag har också till exempel spelat
in när Mats Ernvik spelat orgel.
En stor förändring är att inte få träffa och
öva med kören Corazon. Det är tråkigt.
Och Musikfesten i Linköping blev inställd
liksom Kyrkokonferensen i Malmö under
Kristi Himmelsfärdshelgen.
Jag brukar åka på handledning för anställda i vår region. Det har också ställts in
men snart kommer det att bli en videokonferens. Det blir spännande.
En annan sak som jag håller på med är
att fortsätta skriva på en mässa som vi
förhoppningsvis kan framföra så småningom.
Situationen gör att jag tyvärr inte kan
träffa min mamma i Kolbäck som vanligt.
Samtidigt handlar vi åt henne, så numera
träffas vi korta stunder på avstånd.
Stefan Silversten, församlingsmusiker

Jag är fortsatt ensam på min arbetsplats då
Eskilstuna församling är underbemannad
och på grund av corona-pandemin måste
prioritera begravningar en tid framöver.
Möjligheten för mig att röra mig fritt inom
sjukhuset är begränsad på grund av smittorisken.
Jag blir kontaktad av förtvivlade och
frustrerade anhöriga som inte kunnat besöka sin sjuke maka/make och som inte
kunnat närvara vid den anhöriges sista
stund i livet.
Flera anhöriga har praktiska frågor om
var den avlidne är placerad efter dödsfallet.
Någon annan har hjälpt en person som saknar släktingar och när denna person sedan
avled fick jag frågan: ”Vad gör jag nu?”
Jag har samtal på telefon med flera anhöriga till avlidna personer, men är också
anträffbar om det går att genomföra på ett
säkert sätt.
De samtal jag har med patienter som
kommer på behandlingar till sjukhuset är
det lättare att planera för på en lämplig
plats, till exempel utomhus.
I arbetet på sjukhuskyrkan har jag hamnat i ett mellanrum i väntan, där jag på ett
särskilt sätt får lita på att Gud för mig till
dem som längtar efter besök, när jag själv
inte kan planera eller råda över situationen.
Carina Törn, sjukhusdiakon
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Jag har varit i kyrkan på söndagarna. Det
känns ju så konstigt att inte våga gå dit.
Man vill ju gärna se och träffa de andra.
Plötsligt tog allting slut på grund av viruset. Men kyrkan känns inte låst och stängd
även om inte allt är som tidigare.
Vi sitter glest. Man kan känna sig ganska trygg. Allt är ordnat på bästa sätt. Det
har känts härligt att gå dit och jag ska gå
på söndag också. Och det är öppet på onsdagen klockan fem om man bara vill sitta
ner en stund.
Jag saknar kören och svenskundervisningen, men det var så klokt av kyrkan att
redan på tidigt stadium bestämma att göra
uppehåll med detta. Vi är ju inga ungdomar precis vi som är aktiva i svenskundervisningen.
Det är så skönt att vi är blandade alla
åldrar i vår kyrka. Då känner man att man
fortfarande lever.
Alla längtar vi att det ska bli som vanligt
igen, men vi får lugna oss. Vi vet ju att
kyrkan finns där och när det är dags är det
bara att träda in igen. S:t Eskilskyrkan är
liksom integrerad i min tanke. Det är en
glädje.

Jag tycker att myndigheterna har fattat ett
bra beslut att inte stänga ner samhället.
Det har känts bra att kunna gå till kyrkan.
Det har ju varit lite annorlunda eftersom
man inte träffar alla som vanligt och att det
inte är något kyrkfika efter gudstjänsten.
Och man får inte samma kontakt med alla
besökare när man måste hålla avstånd.
När man kommer in i kyrkan kan man ta
handsprit som står vid ingången. Det finns
psalmböcker i varje bänk. Vi sitter en eller två personer per bänk. Det är blandade
åldrar. Även flera som är över 70 år. Så det
är ändå inte så stor skillnad.
Jag jobbar som vanligt. På en firma som
renoverar och bygger om lägenheter. Skillnaden där är att vi håller avstånd när vi arbetar och när vi sitter och äter lunch. Vi
försöker att inte ta i hand när vi hälsar och
vi har munskydd. Vi håller förstås också
avstånd till hyresgästerna. Ofta är de hemma, men om de är äldre ser de till att inte
träffa oss. De tar eget ansvar.
Jag tror att det snart blir mer som vanligt
igen.
Basel Helo

Mariann Grudevall
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Kalender
Juni
7

9

Sö 11.00 Gudstjänst (heliga
trefaldighets dag, missionsdagen)
”Gud-Fader, Son och Ande” Joh.
11:18–27. Pred. AnnaMaria Rose.
Org. Stefan Silversten. SEU:s
terminsavslutning. Veckogr. 3.
Ti 9.30 Morgonbön och fika.

10 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
14 Sön 11.00 Gudstjänst (1:a s. e.
trefaldighet) ”Vårt dop” Matt.
3:11–12. Pred. Josef Nsumbu. Org.
Mats Ernvik. Veckogr. 4.
17 On 17.00 Församlingens bönestund.
21 Sön 18.00 Gudstjänst (den helige
Johannes döparens dag) ”Den
Högstes profet” Luk. 1:67–80. Pred.
Josef Nsumbu. Sång och musik
av AnnaMaria Rose och Yvonne
Karlsson. Veckogr. 5.

Juli
1

On 17.00 Församlingens bönestund.
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Sö 18.00 Gudstjänst (4:e s. e.
trefaldighet) ”Att inte döma” Luk.
6:36–42. Pred. Josef Nsumbu. Org.
Mats Ernvik. Veckogr. 7.

7

Ti 18.00 Sommarmusik. Yvonne
Karlsson och AnnaMaria Rose.

8

On 17.00 Församlingens bönestund.

12 Sö 18.00 Gudstjänst (apostladagen)
”Sänd mig” Mark. 3:7–19. Pred.
Josef Nsumbu. Sång och musik
av AnnaMaria Rose och Yvonne
Karlsson. Veckogr. 1.
15 On 17.00 Församlingens bönestund.
19 Sö 18.00 Gudstjänst (6:e s. e.
trefaldighet) ”Efterföljelse” Luk.
9:51–62. Pred. AnnaMaria Rose.
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 2.

24 On 17.00 Församlingens bönestund.

21 Ti 18.00 Sommarmusik. Stefan
Silversten.

28 Sön 18.00 Gudstjänst (3:e s.
e. trefaldighet) ”Förlorad och
återfunnen” Luk. 15:11–32. Pred.
Birgitta Keller. Org. Maria Fahlén
Eriksson. Veckogr. 6.

22 On 17.00 Församlingens bönestund.
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26 Sö 18.00 Gudstjänst (Kristi
förklarings dag) ”Jesus förhärligad”
Luk. 9:28–36. Pred. Birgitta Keller.
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 3.

29 On 17.00 Församlingens bönestund.

Augusti

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

2

Sö 18.00 Gudstjänst (8:e s. e.
trefaldighet) ”Andlig klarsyn” Matt.
7:13–14. Pred. Kristina Färdeman.
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 4.

30 Sö 11.00 Gudstjänst (12:e s. e.
trefaldighet) ”Friheten i Kristus”
Mark. 2:23–28. Pred. Birgitta Keller.
Org. Staffi Lontos. Solist Helene
Lundkvist Lontos. Veckogr. 1.

4

Ti 18.00 Sommarmusik. Stefan
Silversten.

September

5

On 17.00 Församlingens bönestund.
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Sö 18.00 Gudstjänst (9:e s. e. trefaldighet) ”Goda förvaltare” Luk.
16:1–13. Pred. Samuel Lindholm.
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 5.

12 On 17.00 Församlingens bönestund.
16 Sö 18.00 Gudstjänst (10:e s. e.
trefaldighet) ”Nådens gåvor” Luk.
9:46–48. Pred. Carina Thörn. Org.
Stefan Silversten. Veckogr. 6.
19 On 17.00 Församlingens bönestund.

1

Ti 9.30 Morgonbön och fika.

2

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

4

Fr 18.30 Tacokväll.

5

Lö 16.00 Församlingens årsmöte.

6

Sö 11.00 Samlingssöndag och
årshögtid (13:e s. e. trefaldighet) ”En
växande gemenskap”. Pred. Ulrika
Morazán. Medv. Josef Nsumbu.
AnnaMaria Rose. Org. Stefan
Silversten. Kyrkfika. Veckogrupp 2.

23 Sö 18.00 Gudstjänst (11:e s. e.
trefaldighet) ”Tro och liv” Matt.
23:1–12. Pred. AnnaMaria Rose.
Org. Mats Ernvik. Veckogr. 7.
25 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
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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 kommer
AnnaMaria Rose att skriva om diakoni med
utgångspunkt från boken Diakonins sju
bord om medmänskligt engagemang.

Köksbordet
Jag har läst Diakonins sju bord om medmänskligt engagemang av Sanna och HansErik 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 vi börjar med Köksbordet – diakonins karitativa (vårdande)
funktion.
Köksbordet är hemmets centrum, vardagens mötesplats. Där formas konkret omsorg i kontakt med varandra. Det skapas
rum och tid för delande, samhörighet och
gemenskap med andra. Att lyssna, dela,
vara ett stöd och ge praktisk hjälp är naturligt vid köksbordet.
Har du ett hem där köksbordet är en helig plats i omsorgen om andra? Är du angelägen att ge av din tid till den som behöver? Tycker du om att ge praktisk hjälp?
Du kanske finns med i veckogruppen eller
i fastighetsrådet? I så fall är du i tjänst vid
köksbordet.
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Matt 25:35-36 Jag var hungrig och ni gav
mig att äta, jag var törstig och ni gav mig
att dricka, jag var hemlös och ni tog hand
om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt
i fängelse och ni besökte mig.
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

Steve Gräsberg 1953-2020
Församlingsbladets mångårige redaktör Steve Gräsberg har avlidit i en
ålder av 66 år.
När Steve anställdes som biomedicinsk
analytiker vid Mälarsjukhuset 1976 flyttade han och Berith som nygifta till Eskilstuna och blev medlemmar i Eskilstuna
missionsförsamling.
Steve engagerade sig redan från början
i Nyforsarbetet, ett samarbete mellan församlingen och KFUK/M, som omfattade
öppen förskola, eftermiddagsverksamhet
för skolbarn och fritidsgård samt grannskapsarbete för vuxna, med ett tiotal anställda. Steve var aktiv på många olika sätt,
bland annat som styrelseledamot i tolv år,
varav ordförande i sju.
När Steve 1989 tog på sig uppgiften att
vara ordförande för församlingens styrelse, lämnade han ordförandeskapet i Nyforsarbetet. Steve hade då varit ledamot i
församlingens styrelse i två år och kom att
vara det ytterligare fyra år, då som ordförande.
I 36 år (!) ingick Steve i församlingsbladets redaktion och var den som utvecklade
församlingsbladet både vad gäller innehåll och layout till vad bladet är idag. Han
byggde också upp församlingens hemsida,
höll den ständigt aktuell och ansvarade för
den ända till sina sista dagar i livet.
Steve var en duktig fotograf, vilket betydde mycket för församlingsbladet. De
som blev porträtterade av honom var oftast mycket nöjda med resultatet. Steve var
trevlig och trygg, i hans närhet kände man
sig trygg och avslappnad – och då blev fotografierna bra.

DN 8 oktober 2000. Foto: Sam Stadener
Steve växte upp i Grums i Värmland.
Som 17-åring följde han med en klasskamrat till missionskyrkan. I en intervju
i Dagens Nyheter år 2000, i en serie av
personliga intervjuer med människor om
deras livsåskådning, berättade Steve att
han genom församlingen upptäckte en ny
värld.
”Den kristna gemenskapen ger mig möjlighet att närma mig existentiella frågor:
Varför lever vi? Vad tror vi på? Det talar
folk sällan om, men i kyrkan gör man det.
Man sitter runt kyrkkaffet och talar om
djupa ting. För mig är kyrkan ett forum för
livsfrågor: Och för djup vänskap”, berättade Steve i intervjun.
Artikeln illustrerades med ett foto av
Steve i kyrkbänken i S:t Eskilskyrkan. Där
sitter han, till synes lika trygg i sin tro som
i sig själv. Nu har Steve lämnat sin plats i
kyrkan. Han lämnar ett stort tomrum efter
sig.
Bengt Strandberg
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Konfirmation 2020
Konfirmationsläger på Uskavi: fredag 28
– söndag 30 augusti.
Konfirmationshelg:
Samkväm med anhöriga – Prova kåpor, fotografering mm.: lördag 12 september kl.
16.00.
Konfirmationshögtid: söndag 13 september
kl. 11.00.

Söndagsskolan

Ungdom

Söndagsskolan kommer att börja söndagen
den 20 september.

Ungdomsverksamheten börjar fredagen den
4 september med en taco-kväll.

Scout

Scoutledarutbildning

Scout börjar sin verksamhet onsdagen den
26 augusti.
Ett scoutläger kommer att anordnas tillsammans med Malmköping ett veckoslut under
sommaren. Datum och plats meddelas senare.

I sommar kommer Julie, Martin och Anton att gå scoutledarutbildningen ”Ska-Ut
grön” den 20-25 juli utanför Torsby.

Fikafredag 1 maj
I en tävling med sex grenar var den ena grenen att förvandla sitt lag, på ett välmotiverat
sätt.							
Foto: Eva Rönnebratt

Smurfarna - Julie, Maria, Kerstin,
Lydia, Cornelia
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Harry Potter - Martin, Johan, Jakob,
Samuel, Magdalena

Sommaren i
S:t Eskilskyrkan

Församlingens
bönestund.

S:t Eskilskyrkan håller dörrarna öppna även
under den här sommaren, för gudstjänster
varje söndag kl. 18.00, från och med den
21 juni till och med den 23 augusti, samt
tre tisdagar för sommarmusik (7 och 21 juli
samt 4 augusti), med reservation för myndigheternas rekommendationer under Coronakrisen.
Välkommen!		
Josef Nsumbu

Vi utlyser gemensam bön varje onsdag kl.
17-18. Antingen kommer man till Öppen
kyrka och ber eller också ber man där man
befinner sig.
Har man ett böne-/tack-ämne som man
vill dela meddelas detta till pastor Josef
Nsumbu som sprider det vidare genom
veckogrupperna.
Under sommaren när vi inte har Öppen
kyrka fortsätter vi att be där vi befinner
oss.
AnnaMaria Rose

Församlingsboken
Årsmöte
S:t Eskilskyrkans församling kunde inte
hålla sitt årsmöte i mars, på grund av Corona krisen. Ett nytt datum är bokat: lördag den 5 september kl. 16.00.
Årshögtid
Årshögtiden firas på samlingssöndagen
den 6 september kl. 11.00. Ulrika Morazán, biträdande chef för Equmeniakyrkans internationella enhet, predikar.

Semestrar
De anställdas semestrar:
Carina Thörn: vecka 23 – 26 och 31.
Stefan Silversten: vecka 24 – 28.
AnnaMaria Rose: vecka 30 – 33.
Josef Nsumbu: vecka 31 – 35.

Avlidna:
Maj-Britt Gunnarsson avled den 25
mars. Begravningsakten hölls den 14 april
i Stillhetens kapell vid S:t Eskils kyrkogård.
Steve Gräsberg avled den 25 april. Begravningsakten hölls den 18 maj i S:t Eskilskyrkan.
Aarno Lindroos avled den 2 maj. Begravningsakten hölls i Bromma.
Lars Olsson avled den 3 maj. Begravningsakten hölls den 29 maj i S:t Eskilskyrkan.
Medlemsnoteringar:
Helen Berhane har flyttat till Båtsmansgatan 7 B, 632 27 Eskilstuna.
Gunnel Lejdeby har flyttat till Rönningsvägen 6, 775 70 Krylbo.
Timothy Stayton har flyttat sitt medlemskap till katolska församlingen i 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

Kruståtel
Ett stort hygge med ljus.
Ljust gräs, nästan genomskinligt, moget.
Det bär ljuset.
Fröna har fallit, blåst bort, ska gro.
Gräset är färdigt,
genomlyst.

Stina Dalmalm

Brukar du skriva ner tankar, funderingar?
Helt enkelt: dikter. Eller skulle du vilja
börja skriva?
I varje nummer finns möjligheten att få med
en dikt. Skicka in den till någon i redaktörsgruppen (se här intill) så finns chansen att
den kommer med i något av de kommande
numren.
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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
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