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Vinterkylan biter. Snön faller ner och 
allt står stilla. Till och med tågen som 
jag tar upp till Södertälje och mitt 
arbete. Och så detta att vi inte kan ses 
som vi brukar. 

Det var alltför länge sen vi möttes öga mot 
öga. Alltför länge sen vi kunde fira guds-
tjänst tillsammans och dela gemenskapen 
i nattvarden och runt fikaborden. 

Saknaden efter det normala är så oer-
hörd. Det är lätt att tappa modet, att inte se 
en ljusning. Men precis som det är med tå-
gen, så kommer det en framtid. Det kom-
mer en vår, en sommar. Det kommer vac-
cin, det kommer en dag då vi åter får träffa 
alla igen. Dem som vi förut tog som givna 
och som vi kanske inte värdesatte fullt ut. 

Och till dess får vi hålla hårt i den hand 
som Jesus sträcker ut åt oss. I hans närhet 
kan vi alltid vara trygga, där kan vi få ro 
och framtidstro. Den handen släpper oss 
aldrig. Den värmer oss och vill fylla vår 
kalla vardag och ge oss ork att vänta, att 
inte ge upp. 

Han ger oss sin tid, sin värme och kär-
lek. Han finns alltid där hos oss. I väntan, 
i ångest, i ensamhet. Men också när han 
vill dela vår glädje. Vi behöver aldrig vara 
ensamma i denna ensamhetens tid. 

Så ta emot hans utsträckta hand. Den 
väntar på dig. 

Du håller min hand

Framsidan: Inspelning av digital gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Sjukhusdiakon Carina 
Thörn predikar. Se sidorna 10-11.      Foto Bengt Strandberg

Foto: Iben Strandberg

När ingenting är säkert och maktlöshet tar 
kontroll.

Då vill jag tro att någon tar min hand och 
säger tryggt: Min vän, var inte rädd!

När allting bara gungar och ingenting 
står fast.

Då vill jag tro att någon tar min hand och 
säger tryggt: Min vän, var inte rädd!

När tilliten är kantstött och inte längre 
bär.

Då vill jag tro att någon tar min hand och 
säger tryggt: Min vän, var inte rädd!

Birgitta Keller  ordförande i församlingen 
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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. Nu har vi 
hunnit halvvägs. Detta är den fjärde arti-
keln. 

Runda bordet
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 
borden, ett i taget och nu tar vi Runda 
bordet – diakonins pedagogiska funktion. 
Ett runt bord vill uttrycka dialog och öp-
penhet, utrymme, relation och intresse i 
en cirkel som kan vidgas och där många 
ryms. Till exempel samtalsgrupper, kris-
och sorgegrupper, grupper för människor i 
en viss svårighet, missbruk, psykisk sjuk-
dom eller utbildning och handledning av 
ideella. 

Trivs du med att undervisa? Är du bra på 
att låta alla komma till tals och bli delak-
tiga? Du kanske finns som ledare i svensk-
undervisningen eller i scouterna. I så fall 
är du i tjänst vid runda bordet. 

Diakonins sju bord

Köksbordet – karitativ funktion 

Parkbänken – uppsökande funktion 

Altaret/nattvardsbordet – liturgisk 
funktion

Runda bordet – pedagogisk funk-
tion

Soffbordet – själavårdande funktion

Skrivbordet – administrativ funktion

Talarstolen – profetisk funktion

Rom 12:15-16a: 

Gläd er med dem som gläder sig och gråt 
med dem som gråter. Bemöt alla lika…

AnnaMaria Rose Ungdomsdiakon
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Ett år med coronapandemin

Kristina Elias
- Hur är det i skolan?
- I skolan får vi hålla avstånd. Jag går i 
klass 3C. Vi är 27 elever i klassen. Vi mås-
te tvätta händerna jättemycket. 
- Och i kyrkan? 
- Det är tråkigt att inte kunna gå till sön-
dagsskolan och träffa min kompis Tanya. 
Vi kan inte träffas där och inte på fritiden 
heller.

Och det är tråkigt att inte kunna vara på 
Familjelördag. 

Det är tråkigt att inte kunna träffa folk. 
Jag hoppas att det snart blir så att man 

kan träffas igen.
Scouterna är på distans. Jag är inte med 

där nu. Det är ju inte samma sak som att 
träffas som vanligt.

Jag fyllde 10 år den 26 januari, men jag 
kunde ju inte ha kalas och bjuda min kom-
pis från skolan och andra vänner till vår 
familj. Det är tråkigt. Men på lördag ska vi 
ha en mini-fest, bara med familjen.

Nu är det ett drygt år vi levt i denna annorlunda tid med restriktioner, ändrade vanor och 
oro. Jag ringde runt för att fråga hur den här tiden varit och är. Här är några röster: 

Magdalena Dammström

- Hur har året varit?
- Som biomedicinsk analytiker har det här 
året varit extra intensivt när det gäller ar-
betet. En kort tid förra året var jag delvis 
permitterad, men det ändrades snart till att 
det istället blev mycket övertid. Visst har 
det varit jobbigt men också intressant. Vi 
har fått utveckla nya metoder och det är 
något vi tycker är väldigt roligt. Jag och 
mina kollegor måste vara extra försiktiga 
i vardagen så att vi håller oss friska, för 
vårt arbete är ju så viktigt i dessa tider. Jag 
har hållit mig väldigt, väldigt isolerad. Nu 
ser vi hur antalet sjuka minskar i Söder-
manland, men jag är rädd att det gör att 
människor slappnar av och jag tror tyvärr 
att det blir en tredje våg innan alla är vac-
cinerade. 

Personligen har jag ändå haft det bra. 
Jag har ingen i min bekantskapskrets som 
drabbats hårt så jag har varit väldigt lugn. 
Det är mormor jag varit mest nervös för. 
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Utsikterna för att hon skulle klara sig har 
varit väldigt små, men nu har hon fått vac-
cin. Vi har träffats på behörigt avstånd, 
men vi saknar kramarna båda två!

Jag är glad att jag har ett sånt jobb där 
jag måste gå till jobbet och får träffa mina 
kollegor.

Jag handlar mat mer sällan och väljer ti-
der då det är lite folk. Andra affärer har jag 
inte besökt alls. Jag har kunnat träffa min 
syster med familj, som bor i Tumbo. Och 
mina föräldrar som bor i Fellingsbro. Och 
mormor, på behörigt avstånd.

Jag är scoutledare här i S:t Eskilskyrkan 
och gick med i församlingen för ett drygt 
år sen. Sen kom pandemin. Då fick jag 
göra uppehåll med scouterna på grund av 
smittorisken. Skulle jag dra smitta till mitt 
jobb så skulle jag sätta region Sörmland i 
en jobbig sits. Scouterna finns nu digitalt. 
Jag såg förberedelserna för den första träf-
fen med “Skogsmello”. Jonas Rönnebratt 
hade förberett med djurljud där man skulle 
gissa vilka djur det var. Det var väldigt ro-
ligt när vi testkörde. Sen får vi se så små-
ningom om det blir möjligt att vara utom-
hus med scouterna. 

Jag ser fram emot att det så småningom 
ska bli möjligt att kunna vara med mer och 
lära känna församlingen.

 

Eva Disman
- Hur har det här året varit?
- Annorlunda. Jag har hållit mig tillbaka, 
kan man säga. Känner mig snudd på folk-
skygg ibland. 

I början tyckte jag det var jätteskönt för 
att en massa krav släppte. Man slapp att 
prestera när man skulle hålla sig undan. 
Sen tycker jag det är lite trist. Men vi har 
ändå levt lite som vanligt för vi har hälsat 
på våran Åsa varje söndag, som vi brukar. 

Hon bor i egen lägenhet och har personli-
ga assistenter så det har aldrig varit stängt 
för besök. Hon har själv testats positivt för 
covid-19 utan att vara det minsta sjuk. 

- I somras tog vi ibland frystorkat med 
oss och gick ut och åt lunch på nån äng el-
ler så. Nu är det ju lite svårare när man blir 
stängd av kylan. Jag har ju lite svårt att gå, 
men vi har varit ute ett par timmar varje 
dag när det varit middagsljust, om det inte 
varit smällkallt. 

Lite turer till kyrkan har vi gjort, mest 
för att vi haft nåt ärende. Och vi deltog i 
en webbsänd gudstjänst för en tid sen. I 
höstas när kyrkan var öppen för max 50 
personer var vi på temagudstjänsterna om 
skapande och på konserten “Musik till 
tröst”. Sen kom utökade restriktioner. Så 
Ola Larsmos boksamtal blev ju tyvärr in-
ställt. 
- Så det har ändå gått bra för er:
- Ja, det tycker jag. Det finns ju de som 
haft det mycket värre. De som förlorat an-
höriga. De som inte kunnat göra ett riktigt 
avslut. Det ser ut som om vi kommer att gå 
hela ur pandemin.

Boël Olsson
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Mars

2 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

4 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

5 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. Vecko-
grupp 7.

 12.00 Kyrkfika. 

9 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

11 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

14 Sö 11.00 SEU-Gudstjänst (Mid-
fastosöndagen) ”Livets bröd” Joh 
6:1-15. Pred. SEU. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 1.

 12.00 Kyrkfika.

16 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

18 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

19 Fr 18.30 Tacokväll.

20 Lö 9.00 Sy-Lan.

21 Sö 11.00 Gudstjänst (J. Marie 
beb.d.) ”Guds mäktiga verk” 
Luk 1:26-38. Pred. Pastors- eller 
diakonkandidat från Bromma. Org. 
Maria Fahlén Eriksson. Bön- och 
offerdag för pastors- och diakon-
utbildningarna. Söndagsskola. 
Veckogr. 2. 

 12.00 Kyrkfika.

23 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

25 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

28 Sö 11.00 Gudstjänst (palm-
söndagen) ”Vägen till korset” Mark. 
11:1–11. Pred. Carina Thörn. Org. 
Stefan Silversten. Veckogr. 3.

 12.00 Kyrkfika.

Kalender
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29 Må 18.00 Andakt i påskveckan. Org. 
Rachel Sidestam. veckogr. 4.

30 Ti 18.00 Andakt i påskveckan. Org. 
Rachel Sidestam. Veckogr. 4.

31 On 18.00 Andakt i påskveckan. Org. 
Rachel Sidestam. Veckogr. 4.

April

1 To 19 .00  Getsemanestund. 
Nattvardsandakt (skärtorsdagen) 
”Det nya förbundet”. Mark. 14:12-
26. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten Veckogrupp 4.

2 Fr 11.00 Gudstjänst (långfredagen) 
”Korset” Mark. 15:21-41. Pred. 
AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten Veckogr. 4.

4 Sö 11.00 Uppståndelsegudstjänst 
med nattvard (påskdagen) ”Kristus 
är uppstånden” Mark. 16:1–14. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten 
Söndagsskola. Veckogr. 4.

 12.00 Kyrkfika.

6 Ti 9.30 Morgonbön.

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

8 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

10 Lö 10.00 Dagretreat. Anmälan till 
annamaria@eskilskyrkan.se.

11 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. i 
påsktiden) ”Påskens vittnen” Joh. 
21:1–14. Pred. Carina Thörn. Org. 
Stefan Silversten.  Veckogr. 5.

 12.00 Kyrkfika. 

13 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

15 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

16 Fr 18.30 Tacokväll.

17 Lö 9.00 Sy-Lan.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e s. i 
påsktiden) ”Den gode herden” Joh. 
10:1–10. Pred. Birgitta Keller. Org. 
Maria Fahlén Eriksson. Söndags-
skola. Veckogr. 6.

 12.00 Kyrkfika.

20 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

22 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

24 Lö 10.00 Pilgrimsvandring. Anmälan 
till annamaria@eskilskyrkan.se.
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25 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e s. i 
påsktiden) ”Vägen till livet” Joh. 
16:16-22. Pred. Stefan Silversten. 
Org. AnnaMaria Rose Veckogr. 7.

 12.00 Kyrkfika.

27 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

29 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika 
i trädgården. Ta med eget fika.

30 Fr 18.30 Fika-fredag.

Maj

2 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e s. i påsk-
tiden) ”Att växa i tro” Joh. 16:5–11. 
Pred. Carina Thörn. Org.  Stefan 
Silversten. Söndagsskola. Veckogr. 
1.

 12.00 Kyrkfika.

4 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

6 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

9 Sö 11.00 Taizégudstjänst (Bön-
söndagen) ”Bönen” Luk. 18:1–8. 

Pred. Birgitta Keller. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 2.

 12.00 Kyrkfika.

11 Ti 9.30 Morgonbön.

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

13 To 8.00 Andakt från Skölbytorp 
(digital) Kristi himmelsfärds dag. 
”Herre över allting” Mark. 16:19-
20.

16 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndag före 
pingst) ”Hjälparen kommer” Joh. 
15:26- 16:4. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. 
Veckogr. 3.

 12.00 Kyrkfika.

18 Ti 9.30 Morgonbön.

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

 18.00 Scout.

20 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

21 Fr 18.30 Tacokväll.

23 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(Pingstdagen) ”Den heliga Anden” 
Joh. 14:25-29. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 4.

 12.00 Kyrkfika.

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

 18.00 Scout.

27 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

29 Lö 16.00 Församlingens årsmöte.

30 S ö  11 . 0 0  G u d s t j ä n s t  m e d 
årshögtid (Heliga trefaldighets 
dag/Missionsdagen) ”Gud – Fader, 
Son och Ande” Matt. 11:25-27. 
Pred. Gerard Willemsen, chef för 
Equmeniakyrkans internationella 
enhet. Org. Stefan Silversten. 
Söndagsskola. Veckogr. 5.

 12.00 Kyrkfika.

Juni

1 Ti 9.30 Morgonbön.

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

3 To 14.00 Vi träffas ute. Samling 
vid kyrkan för promenad eller fika i 
trädgården. Ta med eget fika.

4 Fr 18.30 Fikafredag.

6 Sö 11.00 SEU-Gudstjänst (1:a s.e 
tref.) ”Vårt dop” Joh 3:1-8 Pred SEU. 
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 6.

 12.00 Kyrkfika.

Söndagsskola
Vi kommer att starta söndagsskolan när det 
går att samlas till gudstjänst igen.

Scout
Varje onsdag träffas scouterna och vi är ut-
omhus varje gång. Är du intresserad av att 
vara med eller känner du någon som vill 
vara med? Maila: scout@eskilskyrkan.se.

Ungdom 12-20 år
Vi kommer att starta ungdomsverksamhe-
ten på fredagskvällarna så snart vi kan göra 
det på ett Covid-19-säkert sätt. 

SEU Årsmöte
Fredagen den 5 februari genomförde SEU 
sitt årsmöte. Sammanlagt 14 personer del-
tog digitalt och på plats i kyrkan.

Mål och inriktning för 2021: Vi vill 
fortsätta att utveckla och göra SEU-guds-
tjänsterna mer intressanta. Arbeta med 
ledarvård och ledarutveckling. Arbeta för 
utökat samarbete med föräldrarna. Ta fram 
rekryteringsplan för att få fler deltagare i 
SEU:s verksamhet. Årets tema: Nya vägar 
tillsammans.

AnnaMaria Rose 
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För drygt ett år sedan drabbade 
coronapandemin världen. I Sverige 
uppmanades vi att hålla avstånd och 
alla som var 70 år och äldre uppma-
nades dessutom att hålla sig hemma. 
Allmänna sammankomster, dit guds-
tjänster räknas, fick inte samla fler än 
50 personer. 

I S:t Eskilskyrkan sköts varannan bänk 
ihop och ”tillåtna” sittplatser markerades 
med sittdynor för att avståndet mellan kyr-
kobesökarna skulle bli tillräckligt stort. 
Psalmböcker lades ut i bänkarna och hand-
sprit fanns i foajén.

Eftersom många inte längre kunde delta i 
gudstjänsterna och de inte heller fick samla 
fler än 50 besökare, började gudstjänsterna 
sändas digitalt via församlingens hemsida 
och via Facebook. Gudstjänsterna sändes 
ut i direktsändning med relativt enkel tek-
nisk utrustning. 

Helt digitalt
När reglerna skärptes i mitten av novem-
ber och endast åtta personer fick delta i en 
allmän samling var det inte längre möjligt 
att hålla kyrkan öppen för gudstjänster. 
Gudstjänsterna fick bli helt digitala! 

Gudstjänsterna spelas nu in några dagar 

Digitala gudstjänster
i förväg, vilket ger möjlighet till bättre 
inspelningsteknik. Fler kameror kan an-
vändas och inspelningen kan redigeras i 
efterhand. 

Gudstjänsten på Septuagesima, sönda-
gen den 31 januari, spelades in på onsda-
gen i samma vecka. Lena Åkerlund i vec-
kogrupp 2 hade inför inspelningen gjort en 
gudstjänstordning. 

- Planeringen skiljer sig inte så mycket 
från en vanlig gudstjänst, säger Lena 
Åkerlund. 

Hon berättar också att hon tycker sig 
prata mer om gudstjänsterna med vänner 
och bekanta, nu när gudstjänsterna sänds 
digitalt. 

Tystnad! Tagning!
Jonas Rönnebratt har hand om filminspel-
ningen och prövar olika placering av de tre 
kamerastativen inför inspelningen. Stefan 
Silversten sköter ljud och ber om ett röst-
prov. Bror-Erik Gillerstrand ombeds klap-
pa i händerna, som en filmklappa, så att 
bild och ljud ska kunna synkroniseras vid 
den efterföljande redigeringen. 

Eftersom inspelningen ska redigeras ef-
teråt behöver den inte följa gudstjänstord-
ningen. Först får Bror-Erik Gillerstrand 
tala in välkomstord, pålysningar och för-
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Avlidna
Olle Lorin avled den 3 december Begrav-
ningsakten hölls i S:t Eskilskyrkan den 22 
december.
Ingegerd Olsson avled den 17 februari 
2021.

Församlingsboken

bön, varefter Berit Gillerstrand läser da-
gens bibeltexter. Därefter flyttas kameror 
och mikrofon om för inspelning av guds-
tjänstens tre psalmer. De åtta personer som 
medverkar vid inspelningen får sjunga så 
högt de bara kan, för att låta som en hel 
församling och för att överrösta pianot.

Sjukhusdiakon Carina Thörn är dagens 
predikant. Hon predikar om Nåd och tjänst 
utifrån evangelietexten Matt. 20:1–16. 
Trots att det bara är åtta personer i kyrkan 
tittar Carina ut över kyrksalens tomma 
bänkar och talar med stor inlevelse, som 
om hon såg alla de som några dagar senare 
får höra hennes ord. 

Det sista som spelas in är en solosång av 
Stefan Silversten. Det är också det enda 
inslaget i hela gudstjänsten som tas om. 
Stefan berörs av texten i sången och rösten 
stockar sig lite, så han vill ha ett ”omtag”.

Efterarbete
Inspelningen tar en timme, alltså ungefär 
som en vanlig gudstjänst, men därefter 
följer redigeringen av ljud och bild. Stefan 
Silversten lyssnar av ljudbandet och gör 
de justeringar som behövs. 

- Jag kan till och med ändra på en ton om 
jag råkat spela fel, säger Stefan.

När Stefan är klar skickar han ljudfilen 

till Jonas Rönnebratt. Jonas redigerar fil-
merna från de tre kamerorna, lägger till 
ljud, plockar in de texter som behövs, och 
sätter samman allt till en färdig film, för 
att till sist lägga upp den på församling-
ens hemsida. Ett arbete som tar en halv till 
nästan en hel dag!

- Det är lärtid också, säger Jonas. 
Hittills har han och de andra i kyrkans 

teknikgrupp gjort ett femtontal inspel-
ningar. 

AnnaMaria Rose tackar alla som med-
verkat på gudstjänsten.

- Tänk att ha en gudstjänst på onsdag ef-
termiddag. Sen får jag bli berörd igen på 
söndag!

Text och foto: Bengt Strandberg  
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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

Morgonbön
Morgonbön hålls på Zoom tills vi kan mö-
tas igen. Kontakta annamaria@eskilskyr-
kan.se för att få zoomlänk.

Kyrkfika
Kyrkfika hålls på Zoom tills vi kan mötas 
igen. Zoomlänk finns på hemsidan www.
eskilskyrkan.se.

Dagretreat och 
pilgrimsvandring
Vi inbjuder till Dagretreat och Pilgrims-
vandring under april. Beroende på dåva-
rande restriktioner vet vi hur många som 
kan samlas. Anmälan till annamaria@
eskilskyrkan.se.

Kristi himmelsfärds dag
Kristi himmelsfärds dag firar vi digitalt 
med andakt från Skölbytorp.

Årsmöte
S:t Eskilskyrkans församling håller års-
möte lördagen den 29 maj kl.16.00.

Årshögtid
Söndagen 30 maj firar vi vår årshögtid. 
Gerard Willemsen, chef för Equmeniakyr-
kans internationella enhet, predikar.


