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”Var inte rädda. Jag bär bud till er 
om en stor glädje!”

Året 2020 slutar och vi kan nu minnas de 
glada veckor som vi har haft, men också 
alla de månader som kan betecknas som 
en ”turbulentent period”. Den ”oändliga” 
Coronapandemin och den växande osäker-
heten i världen oroar oss alla. Men vår jor-
diska resa fortsätter trots allt in i ett nytt år, 
2021. Vad kan vi önska oss eller vad kan vi 
önska varandra?

Den natten då Jesus 
föddes i Betlehem 
fick herdarna i om-
rådet ett helt oväntat 
besök. Det var en 
ängel som kom med 
en hoppfull hälsning 
och sa till dem: ”Var 
inte rädda. Jag bär 
bud till er om en 
stor glädje för hela 
folket” (Luk. 2:11a). 
Platsen för mötet var utanför staden och 
det var under natten. Herrens härlighet 
lyste omkring dem, budskapet var gläd-
jande, rösten övertygande och stunden 
trivsam. Jesus var född! 

Denna händelse skulle så småningom bli 
grunden till många traditioner och vanor 
världen över. Julen firas varje år genom 
tillfällen till trevliga träffar, många fester 
tillsammans. Julborden bokas, högtidliga 
gudstjänster firas med stora körer och duk-
tiga solister sjunger. Många är de som reser 
långt för att kunna fira med släktingar. För 
en del människor är detta det enda tillfället 
under hela året då de får träffa sin släkt. 

Var inte rädda!
Men nu känns det säkert annorlunda, 

kanske konstigt eller tråkigt. Många tan-
kar kan förhindra klarsyn i de tvivel som 
fyller våra hjärtan. Det blir ”kallt, tyst och 
mörkt”, som den natten i trakten av Bet-
lehem för herdarna, när vi står framför en 
oviss framtid i vårt samhälle. Men Herren 
vill, i sin barmhärtighet, skänka oss glädje 
och trygghet. Han kommer ihåg även den 
som befinner sig mitt i mörkret utanför sta-
den, så att alla får det glada budskapet och 

samlas till glädje, i 
ljuset från himlen.

”Var inte rädda”, 
säger ängeln till dig 
och mig. Den häls-
ningen finns i Bibeln 
i olika formuleringar, 
cirka 400 gånger, 
vilket räcker till för 
varje dag hela året. 
Den kommer till den 
som sörjer, den som 
är oroad, den som har 

förlorat sitt jobb, den som är sjuk, den som 
är förvirrad, den som är krossad av livets 
bördor eller den unga personen som inte 
längre finner någon mening med sitt liv: 
”Var inte rädd. Jag bär bud till dig om en 
stor glädje!” Det kan bli dig och mig som 
Gud vill använda för att bära det budska-
pet till en granne, till vår nästa. En sådan 
hälsning ger ett mjukt och varmt leende till 
den som hör den. Ja, Jesus är här!

God jul och Gott nytt år!
Josef Nsumbu

Framsidan: Juleljus. Foto Boël Olsson
Ovan: Detalj ur S:t Eskilskyrkans julkrub-
ba. Foto Bengt Strandberg
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Diakonins sju bord
Ordet diakoni kommer från grekiskans 
diakonia, som betyder tjänst och betjä-
ning. Diakoni är ett centralt begrepp i den 
kristna kyrkans historia och betecknar idag 
vanligen kyrkans sociala ansvarstagande 
på olika områden. I en artikelserie skri-
ver AnnaMaria Rose om diakoni med ut-
gångspunkt från boken Diakonins sju bord 
om medmänskligt engagemang. Detta är 
den tredje artikeln. 

Altaret
Jag har läst Diakonins sju bord om med-
mänskligt engagemang av Sanna och 
Hans-Erik Lindström på förlaget Verbum. 
Den kristna kyrkans tjänst för medmän-
niskan, diakonin, kan gestaltas i sju bord: 
köksbordet, parkbänken, altaret, runda 
bordet, soffbordet, skrivbordet och talar-
stolen. 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 bor-
den, ett i taget och nu tar vi Altaret – dia-
konins liturgiska funktion. Gudstjänst och 
diakoni hör ihop. Vi samlas till gudstjänst 
och sänds ut till tjänst när den är slut. Vi 
får höra Guds ord och ”göra” Guds ord. 
Gudstjänsten bör präglas av ett diakonalt 
förhållningssätt där några ledord är: till-
gänglighet, delaktighet, gott bemötande 
och ett språk av omsorg. 

Tycker du om att arbeta med och ut-
veckla gudstjänster? Upplever du att du 
betjänar andra i gudstjänsten? Har du för-
stått att det är så viktigt med påfyllning i 
gudstjänst och i nattvarden för att man ska 
klara av arbetet? I så fall är du i tjänst vid 
altaret. 

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

Psalmer och Sånger nr 249, vers 2: 

Varje dags bekymmer vill han bära, han 
som heter både Kraft och Råd.

AnnaMaria Rose Ungdomsdiakon
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Familjelördag

- Hej! Välkomna! Vad kul att ni kom! 
Alla tvättar händerna och skriver namn-

lapp som de sätter på tröjan. En del har 
varit här förut. För andra är det första 
gången. 

Sång ... 
Först blir det sång med rörelser till, i kyrk-
salen. Församlingsmusiker Stefan Silver-
sten kompar på pianot och AnnaMaria och 
Ruha Eshaq leder det hela. De tre är sam-
spelade och det märks att de tycker det här 
är kul. Det är fart och fläkt. De får med 
sig barnen och föräldrarna sitter i bänkar-
na och ler när de ser sina barn och deras 
kompisar. 

Sångerna avlöser varandra. Himmelen 
är nära när vi sjunger, Änglarna dansar i 
himmelens sal och Gyllene regeln.

- Vet ni vad den innebär, frågar AnnaMa-
ria och får en uttömmande förklaring av 
ett av barnen. 

Till sist sången I din famn är alla lika, i 
din famn får alla rum.

Det är familjelördag i S:t Eskilskyrkan. Äntligen - efter ett långt uppehåll på grund av 
corona. Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose tar emot när barn och föräldrar droppar in.

... och lek
- Nu går vi ner och leker en lek!

- Jaa!!
- Har ni nåt förslag?
- Sånglekar!

- Det får jag klura på till nästa gång, lo-
var AnnaMaria.

Det blir två populära lekar. Kurragömma 
före maten och 1,2,3, Stjärnstoff efteråt. 
Det finns många ställen att gömma sig på 
fast bara mellanvåningen är med i leken. 
Några gömmer sig så klurigt, i städskrub-
ben, att de får krypa fram utan att någon 
hittar dem. 

Någonting att äta
Medan barnen leker har en av föräldrarna, 
Elias Hanna, fixat mat. Korv och bröd, mo-
rot, melon och efteråt isglass till barnen. 
De vuxna är inte bortglömda. De får fika 
som efterrätt istället för isglass. Mycket 
uppskattat.
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Det finns gott om tid att äta, prata och 
leka fritt. 

Men till sist hörs ett av barnen fråga:
- När ska vi leka? 
OK, dags för 1,2,3,Stjärnstoff, som Ruha 

leder.

Andakt

Så är det dags att avrunda eftermiddagen 
med en andakt.

Vi går upp i kyrksalen där det är ordnat 
med stolar längst fram för alla barnen. Vi 
vuxna sitter i bänkarna men är ändå del-
aktiga.

Först ringer kyrkklockan, en så kallad 
klangskål. 

- Hur länge hör ni tonen? 
Klockan ljuder och efterklangen är väl-

digt lång. Det blir alldeles tyst när alla 
försöker höra hur länge de kan uppfatta 
tonen. 

Ett ljus tänds och vi sjunger några sånger 
tillsammans och sen är det dags att se vad 
som finns i väskan idag. Alla vill öppna 
och en av killarna får uppdraget att titta 
efter. 

- Ett kors!
- Ja, ni kan skicka runt det så alla får se! 

Har ni sett något kors här i kyrkan?
Barnen är ivriga och hittar flera stycken. 
Det blir ett samtal om korset som sym-

bol och barnen kommer med många kloka 
insikter. 

- Man kan ha ett kors om halsen för att 
visa att man tror.

- Min mamma har ett kors!
- Och det kan vara en påminnelse för 

mig själv att Gud älskar mig och tar hand 
om mig, säger AnnaMaria.

- Jag hade ett kors, men det blev för li-
tet.

Samtalet fortsätter och ett av barnen sä-
ger:

- Man ska göra snälla saker mot den som 
är dum!

- Är det lätt, frågar AnnaMaria, och får 
till svar att det förstås är svårt... men man 
får försöka.

- Vad mycket ni vet, konstaterar Anna-
Maria och så går andakten mot sitt slut. 
Någon får tända ett ljus. Vi ber bönen Gud 
som haver barnen kär, se till mig som liten 
är och sjunger sången I din famn som vi 
övade på i början av eftermiddagen.

Vi ses igen
Så går barn och föräldrar hem. Nöjda och 
glada. Alla får med sig en lapp om när det 
är dags nästa gång. Den 5 december klock-
an 16 – 18. 

Och för att vara med nästa gång är det 
bara att anmäla sig till AnnaMaria Rose, 
(annamaria@eskilskyrkan.se). 

VÄLKOMNA!

 Text: Boël Olsson  
Foto: Bertil Olsson
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På grund av den rådande pandemin och 
de restriktioner som följer av den, kan 
gudstjänster och andra samlingar stäl-
las in eller förändras till digitala möten. 
För aktuell information se församling-
ens hemsida www.eskilskyrkan.se. 

November

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. Veckogr. 7.

December

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

6 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. i 
advent) ”Guds rike är nära” Luk. 
21:25–36. Pred. Birgitta Keller. Org. 
Stefan Silversten, AnnaMaria Rose. 
Veckogr. 1.

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

13 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e s. i 
advent) ”Bana väg för Herren” 
Matt. 11:2–11. Pred. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. SEU:s 
terminsavslutning. Söndagsskola. 
Veckogr. 2.

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

20 Sö 11.00 Sånggudstjänst (4:e s. i 
advent) ”Herrens moder” Luk. 1:46-
55. Betraktelse. Josef Nsumbu. Sång 
& musik av Bröderna Nsumbu m.fl. 
Veckogr. 3.

24 To 11.00 (julafton) Samling vid 
krubban med barn i fokus. Medv. 
AnnaMaria Rose och Hemlig gäst. 
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 4.

27 Sö 11.00 (söndagen efter jul) Jul-
sångsprogram med Gry Kaijankoski. 
Wilma Graaf. Stefan Silversten m.fl. 
Veckogr. 4. 

31 To 17.00 Nyårsbön (Nyårsafton) 
Josef Nsumbu. Org. Timothy 
Stayton. Veckogr. 5.

Januari

3 Sö 11.00 Gudstjänst (söndagen 
efter nyår). ”Guds hus” Luk. 2:42-
52. Pred. Josef Nsumbu. Org. Maria 
Fahlén Eriksson. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Kyrkfika, medtag eget fika. 
Veckogr. 5.

6 On 16.00 (trettondedag jul) Musik-
program med Familjen Eriksson. 
Veckogr. 6.

Kalender
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10 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. e. 
trettondedagen) ”Jesu dop” Matt. 
3:13-17. Pred. Birgitta Keller. Org. 
Stefan Silversten. Kyrkfika, medtag 
eget fika. Veckogr. 6.

12 Ti 9.30 Morgonbön.

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

17 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a. s. e. 
trettondedagen) ”Livets källa” Joh. 
2:1–11. Pred. AnnaMaria Rose. Org. 
Stefan Silversten. Kyrkfika, medtag 
eget fika. Veckogr. 7.

 15.00 Inledning av ekumeniska 
böneveckan vid Guds hand i Stads-
parken.

19 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scoutstart.

22 Fr 18.30 Tacokväll start.

23 Lö 16.00 Familjelördag.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e. s. e. 
trettondedagen) ”Jesus skapar tro” 
Matt. 8:5–13. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola 
startar. Kyrkfika, medtag eget fika. 
Veckogr. 1.

 15.00 Avslutning av ekumeniska 
böneveckan vid Guds hand i Stads-
parken.

25 Må 9.30 – 18.00 Regional med-
arbetardag i S:t Eskilskyrkan, med 
den nya kyrkoledningen.

26 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

31 Sö 11.00 Gudstjänst (Septuagesima) 
”Nåd och tjänst” Matt. 20:1–16. 
Pred. Carina Thörn. Org. Stefan 
Silversten. Insamling till mission 
i andra länder avslutas. Kyrkfika, 
medtag eget fika. Veckogr. 2.

Februari

2 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

5 Fr 18.00 SEU:s årsmöte. Fika-
fredag.

7 Sö 11.00 Gudstjänst (Kyndels-
mässodagen/Sexagesima) ”Uppen-
barelsens ljus” Luk. 2:22-40. Pred. 
Samuel Lindholm. Org. Stefan 
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika, 
medtag eget fika. Veckogr. 3.

9 Ti 9.30 Morgonbön.
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10 On 17.00 Församlingens bönestund. 
Öppen kyrka för bön, stillhet och 
ljuständning.

 17.00 Scout.

14 Sö 11.00 Gudstjänst (Fastlags-
söndagen) ”Kärlekens väg” Luk. 
18:31-43. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Stefan Silversten. Kyrkfika, medtag 
eget fika. Veckogr. 4.

16 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

19 Fr 18.30 Tacokväll.

21 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i fastan) 
”Prövningens stund” Matt. 4:1–11. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Maria 
Fahlén Eriksson. Söndagsskola. 
Kyrkfika, medtag eget fika. Vecko-
grupp 5.

23 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

27 Lö 16.00 Familjelördag.

28 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. i fastan) 
”Den kämpande tron” Matt. 15:21-
28. Pred. AnnaMaria Rose. Org. 
Stefan Silversten. Kyrkfika, medtag 
eget fika. Veckogr. 6.

Mars

2 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

5 Fr Världsböndagen.
 18.30 Fika-fredag.

7 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e s. i fastan) 
”Kampen mot ondskan” Luk. 11:14-
26. Pred. Birgitta Keller. Org. Stefan 
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika, 
medtag eget fika. Veckogr. 7.
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- Visserligen är årsmötet sex månader 
försenat - men trots allt stadgeenligt 
utlyst, konstaterade Bengt Strandberg 
när församlingen 154:e årsmöte inled-
des i början av september. 

Under årsmötet fick uttrycket ”under rådan-
de omständigheter ” användas flitigt. Detta 
med anledning av den pågående pandemin 
och mötesrestriktionerna.

Bokslut
Efter en bildgenomgång av det gångna 
årets verksamhetsberättelse presenterade 
och kommenterade kassören Gun Björk 
ekonomin för 2019 som trots ett något 
sämre resultat än budget, ändå visar ett 
överskott om 83 000 kr. Detta var möjligt 
genom tillskott från den fond som tillkom 
för några år sedan genom ett arv. Beträf-
fande kostnaderna är cirka 60 % perso-
nalkostnader, 13 % verksamhetskostna-
der, cirka 17 % avser fastighetskostnader 
för kyrkan och resterande 10 % är övriga 
kostnader. 

Budget
Beträffande årets budget blev beslutet lite 
märkligt, eftersom mer än halva året redan 
passerat, så de presenterade siffrorna gäll-
de förhållandet före pandemiutbrottet med 
mötessrestriktioner. Budgeten är underba-
lanserad med drygt 200 000 kr men utfallet 
kan bli ett helt annat med tanke på minskad 
verksamhet under året. Ändå beslöt årsmö-
tet att vänta med ett planerat inköp av stolar 
och bord till församlingsvåningen tills det 
är lämpligt att göra investeringen.

154:e årsmötet genomfördes under 
”rådande omständigheter”

Växa tillsammans
Nya årets tema är ju Växa tillsammans. Det 
kan ju kännas lite märkligt nu när vi måste 
hålla distans, konstaterade pastor Josef. 
Men till verksamhetsplanen framfördes 
också önskemål om församlingsmöten med 
samtal kring mål och inriktning. Föreslogs 
också att när många möten hålls digitalt 
måste också styrelsen arbeta med frågor 
kring tilltal och gemenskap i den digitala 
framtiden som blivit så aktuell under se-
naste månaderna.

Ny styrelse
Två nya ledamöter invaldes i den nya sty-
relsen – nämligen Frida Sandberg och Ma-
rianne Grudevall. Övriga ledamöter kvar-
står: Gun Björk, Maria Fahlén Eriksson, 
John Rönnebratt, Gunnel Lejdeby och Flora 
Godwin-Duku.

Ordföranden Bengt Strandberg avslu-
tade årsmötet med att tacka de cirka 30 
deltagare som mött upp och drog en lätt-
nadens suck över att inte ha behövt avvisa 
någon med anledning av 50-gränsen för 
samlingar.

Text och foto: Hans Murman
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Ungdomsverksamheten börjar fredagen den 
22 januari kl.18.30 med Tacokväll.
5 februari kl.18.00 Fikafredag med SEUs 
Årsmöte (OBS! tiden)
19 februari kl.18.30 Tacokväll 
5 mars kl.18.30 Fikafredag 

Scout
Scout börjar sin verksamhet onsdagen den 
20 januari kl.18.00.

Ungdom 12-20 år

Söndagsskola
Söndagsskolan kommer att börja söndagen 
den 24 januari kl.11.00 och fortsätter sedan 
ojämna veckor.

SEU Årsmöte

Söndagen den 13 september hade vi konfirmationshögtid. Trots coronarestriktioner, som 
gjorde att konfirmanderna endast fick bjuda med sina närmast anhöriga, så blev det en fin 
och högtidlig stund.       Foto: Bengt Strandberg

SEU-styrelsen inbjuder till Årsmöte freda-
gen den 5 februari kl.18.00. 
Varmt välkommen!

Equmeniakyrkans internationella insam-
lingsperiod pågår från första advent till 31 
januari. 

Familjelördag
Vi fortsätter med Familjelördag den 27 
februari kl.16.00-18.00. Anmälan till An-
naMaria (annamaria@eskilskyrkan.se).
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Nya medlemmer
I samband med konfirmationshögtiden den 
13 september hälsades sex nya medlem-
mar välkomna till församlingen: 
Samuel Daniel Duku, Nyforsgatan 36, 
632 25 Eskilstuna
Happy Daniel Duku, Nyforsgatan 36, 
632 25 Eskilstuna
Albin Graaf, Lövbergsgatan 13, 632 22 
Eskilstuna
Lydia Rönnebratt, Erlangengatan 10,  
632 20 Eskilstuna
Jesper Wallin, Tunavallsgränd 2, 632 24 
Eskilstuna
Nora Wallin, Tunavallsgränd 2, 632 24 
Eskilstuna.

Adressändringar
Magdalena Björk, Edsvägen 10, 141 47 
Huddinge
Gun och Lennart Björk, Skyttegatan 9A, 
632 26 Eskilstuna.

Församlingsboken

När så många inte kan komma och närvara 
vid våra gudstjänster har livesändningar 
blivit ett populärt sätt att ändå kunna delta. 
Det här är en ny teknik, både för tittarna 
och för oss som sköter om sändningarna. 
Det är mycket som kan gå snett i en sänd-
ning, vilket vi märkt...

Det besvärligaste är att få till ett bra ljud. 
Man kan klara sig utan bild, men utan ljud 
blir sändningen meningslös. Den inbygg-
da mikrofonen i kameran ger för lågt och 
otydligt ljud. Vi har en koppling från mix-
erbordet för att ta in ljudet den vägen. Då 
måste vi väga ljudet i kyrkan mot ljudet i 
sändningen, och se till att båda blir bra. 

Vi måste också tänka på vad som visas 
i bild. Alla som visas i bild ska ha gett sitt 
samtycke till det. Därför försöker vi und-
vika att visa andra än de medverkande. 

Ett snårigt område är rättigheter för mu-
sik och texter. Vi måste ha tillåtelse för att 
få använda copyright-skyddade psalmer 
och sånger. Genom att vi sänder via Face-
book kommer vi in under deras avtal med 
STIM, vilket löser mycket för oss. Vår nya 
Facebook-sida heter S:t Eskilskyrkan i Es-
kilstuna.

Webbsändningar år både spännande och 
viktigt, och vi kommer säkert att fortsätta 
med det även efter Corona-restriktionerna. 
Vi behöver bli fler som jobbar med sänd-
ningar, så du som tycker det verkar roligt 
får gärna komma och vara med!

Stefan Silversten  

Att sända live

S:t Eskilskyrkans församling håller års-
möte lördagen den 27 mars kl. 16.00.

Årsmöte

Utseendet på församlingens hemsida har 
uppdaterats. Gå gärna in och titta på den: 
www.eskilskyrkan.se. Ser ni någonting 
som saknas, eller har ni förslag på förbätt-
ringar, kom gärna in med förslag till: 
admin@eskilskyrkan.se. 

Ny hemsida

Julstugan
Årets Julstuga är inställd på grund av de 
nya restriktionerna kring Coronapande-
min. Men alla kan bidra ändå genom att 
skicka in pengarna ni hade tänkt använda 
på Julstugan till kyrkan. Märk gåvan med 
Julstugan. 
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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 073-633 56 75 
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

Stråk
Stråk av skönhet
    Livets väg
        med människan
          och hennes svar
    Återspeglas
         i ansiktet

Viveka Silversten 

Brukar du skriva ner tankar, funderingar? 
Helt enkelt: dikter. Eller skulle du vilja 
börja skriva?

Skicka din dikt till någon i redaktionen, 
se rutan härintill, så kan den komma med i 
något av de kommande numren.

Akvarell av Carna Fredriksson


