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S:t Eskilskyrkans församling och flera av 
mina andra vänner vet att jag har varit sjuk 
sedan mitten av januari. Jag har precis 
börjat jobba igen. Vårdpersonalen tog väl 
hand om mig och upptäckte att flera organ 
hade strejkat samtidigt i min kropp, jag 
som annars alltid har varit så frisk, vilket 
jag känner mig tacksam för. Efter behand-
ling för både det ena och det andra kunde 
jag snart börja gå själv igen, men med 
käpp. Trots symtomen förstod jag själv 
inte hur allvarlig min situation var. 

En dag, när jag var på väg till ett läkarbe-
sök och min son, som jobbar på sjukhuset, 
skulle möta mig där, såg jag en ung man 
komma rakt fram mot mig. Jag undrade 
för mig själv, hur min son hade kunnat 
bli kortare och hade ändrat sitt sätt att gå. 
Mannen sade: ”Hej pastorn!”. Det var en 
församlingsmedlem. Men jag kunde inte 
se hans ansikte, trots att vi bara stod drygt 
en och en halv meter från varandra. Jag in-
såg då, att mycket hade hänt med mig.

Med anledning av det som hade hittats i 
kroppen skulle jag, enligt proverna, också 
bli opererad. Även en magnetundersök-
ning bekräftade felet. Under förberedel-
serna för operation visade nya prover att 
allting hade återställts av sig självt. ”Josef, 
vi skall inte bråka med det här. Du får helt 
enkelt åka hem!” sa doktorn. Själv har jag 
ingen annan förklaring till detta, än att det 
är Guds under!

Jag tänkte inte berätta så mycket om 
själva sjukdomen, utan mera vittna om det 
som jag har fått uppleva. En speciell tid, 
då jag kände hur hela församlingen och 
flera vänner bad för mig och min familj. 

Ömsesidig omtanke och kärlek

Framsidan: Ekeby kyrkoruin, Kristi himmelsfärds dag 2021  Foto Bengt Strandberg

Flera besök, trots coronarestriktioner, och 
fina telefonsamtal, som bidrog till andligt 
helande, värmde mitt hjärta. Mina tårar 
rann, när en av våra äldre, så omtänksamt 
ringde trots egna hälsoproblem.

Jag är säkert inte den ende som har haft 
det jobbigt den senaste tiden. Min uppma-
ning, kära vänner, när sommaren är här 
och världen fortfarande kämpar mot en av 
sina värsta hälsokriser genom historien, 
behöver vi alltmer ta hand om varandra. 
Vi vinner ingenting på att bråka med var-
andra, anklaga varandra, såra varandra... 
Ingenting kan bättre hålla oss samman och 
göra oss glada än ömsesidig omtanke och 
kärlek. Där finns hemligheten i Jesu bud: 
”Ni skall älska varandra” (Joh. 15:17). 

”Stort tack” till alla som tänkt på mig och 
en sommar i omtankens tecken önskar jag 
oss!

Josef Nsumbu
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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 

Soffbordet
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 Soffbordet 
– diakonins själavårdande funktion. Här 
finns det fördjupade, lågmälda samtalet. 
Förmågan att lyssna och härbärgera, mö-
tas i ögonhöjd. Ibland kanske man får hän-
visa vidare, till exempel till läkare, präst 
eller terapeut. 

Är du bra på att lyssna? Får du ofta höra 
människors personliga berättelser? I så 
fall är du i tjänst vid soffbordet. 

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

Gal. 6:2 Bär varandras bördor så uppfyl-
ler ni Kristi lag.

AnnaMaria Rose Ungdomsdiakon

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 femte artikeln. 
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Diakoni - en del av församlingen

De konstaterar att den påverkat deras ar-
bete mycket.

- När det var varmt i somras och höstas 
kunde man ju träffas ute, men vi kan i nu-
läget inte gå hem till någon och sitta och 
prata, säger Carina Thörn. 

Så pandemin har verkligen påverkat.
- Innan pandemin hade vi varje år en jul-

fest för de som är äldre, berättar Eva Rön-
nebratt. Då delade vi ut en blomma till var 
och en på festen och sedan också till dem 
som önskade men inte kunde vara med. 
Men nu har vi varken kunnat ha julfesten 
eller vårträffen eller andra träffar. 

Att ha speciella samlingar med bara äld-
re personer är uppskattat av många. Det 
blir ett annat lugn. Man hör bättre när man 
sitter och pratar med varandra.

Vårträffen brukar vara i juni, oftast i 
trädgården, med kaffe och tårta och sam-
varo. Då finns det även möjlighet att få ta 
del av nattvard. För dem som i vanliga fall 
har svårt att komma till kyrkan är det ett 

En regnig dag i maj har vi stämt träff med några som är med i diakonirådet. Vi möts i 
kyrksalen på behörigt avstånd och frågar hur pandemin har påverkat arbetet.  

fint tillfälle att få fira nattvard. 

Men hur har ni gjort nu när vi har en 
pandemi? 

- Kontakt via telefon funkar ju fortfaran-
de, säger Carina.

- I år gick vi hem till de äldre med påsk-
liljor, säger Catharina. Vanligtvis brukar 
det ju delas ut påskliljor på påskdagens 
gudstjänst till alla som är med i gudstjäns-
ten och sen kan den som vill det förmedla  
dessa vidare till någon efter gudstjänsten. 
I år gick vi istället ut med påskliljor till de 
äldre i församlingen.

Innan jul delade vi ut julblommor. Man 
fick lämna en blomma vid dörren och stå 
och prata lite. 

- Vi delar upp arbetet så att alla i diako-
nirådet har kontakt med några personer 
som av olika anledningar inte kan ta sig 
till kyrkan, berättar Eva. 

- Diakonin är ju något som hör till för-
samlingen, säger Carina. Det är inte bara 
vi i diakonirådet som tar ansvar för om-
sorgsarbetet i församlingen, utan det är 
många som har kontakter och omsorg. 
Väldigt mycket sker i det tysta. 

Bara för att man fyllt 80 så blir man ju 
inte automatiskt föremål för att ha kontakt 
med diakonirådet.  Vi finns till för att nå 
dem som har ett behov av att få besök och 
kontakt med oss.

- Vår uppgift i diakonirådet är att se till 
att ingen hamnar mellan stolarna, säger 
Eva. Vår förhoppning är att alla ska få 
känna omsorg. 

Vårt arbete är ett sätt att se de äldre och 
visa uppskattning för vad de gjort. Det är 
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tack vare deras arbete som vi är där vi är 
idag. 

- Ibland kan vi behöva hjälp med tolk-
ning till ett annat språk än svenska. Då kan 
någon som talar detta språk hjälpa till, in-
flikar Catharina.

I vårt samtal konstaterar vi att kyrkfikat, 
till exempel, också är en form av diakonalt 
arbete. Man träffas och pratar över genera-
tions- och nationsgränser. 

Ibland finns det behov som inte diako-
nirådet vet om. Då går det alltid bra att ta 
kontakt så att behoven kan fyllas. 

- Alla som är 80 år eller äldre får en in-
bjudan till vårträffen och julfesten, säger 
Carina.

Och när någon fyller 80, 85, 90 osv upp-
vaktar vi med en blomma plus att vi sätter 
in en liten summa på kyrkans missions-
konto. 

Att få en blomma vid högtidsdagar, till jul 
och inför sommaren är för många mycket 
uppskattat, men för andra kan det kännas 
lite obekvämt. Då går det bra att tala om 
det. Det sätts ändå alltid in en summa på 
missionskontot.

Hur kom det sig att ni kom med i dia-
konirådet?

- Jag erbjöd mig att vara med, säger Eva. 
När vi bodde i Fjugesta var jag med i ett 
diakoniråd så det var naturligt för mig att 
gå med här. Då gick jag också en utbild-
ning i själavård på Örebro missionsskola. 
Det var värdefullt.

- När jag kom till Eskilstuna hade jag 
jobbat som diakon i en annan försam-
ling, berättar Carina. Då blev det naturligt 
att komma med i diakonirådet här. Elsie 
Ernstsson, som jobbat länge här, var till 
stor hjälp. Hon hade ju så mycket kontak-
ter.

- Jag satt i valberedningen och det fanns 
behov av en person till och då kom jag 
med, berättar Catharina. Jag har jobbat 
med olika uppgifter i församlingen och nu 
var det dags för det här.

Det är tid att runda av och vi kan konstate-
ra att diakoni är något som vi alla i kyrkan 
är delaktiga i på ett eller annat sätt.

Boël Olsson
Foto: Bertil Olsson
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Juni

1 Ti 9.30 Morgonbön.

2 On 18.00 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.

5 Lö 10.00 Arbetsdag på Skölbytorp. 
Tag med egen matsäck.

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

 12.00 Kyrkfika.

8 Ti 9.30 Morgonbön.

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

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

13 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s.e tref.) 
”Kallelsen till Guds rike” Luk. 
14:15–24. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Stefan Silversten. Veckogr. 7.

16 On 17.00 Församlingens bönestund.

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

20 Sö 11.00 Gudstjänst (3:a s.e tref.) 
”Förlorad och återfunnen” Luk. 
15:1–7. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Stefan Silversten. Veckogr. 1.

22 Ti 17.00 Sommarmusik med Stefan 
Silversten.

23 On 17.00 Församlingens bönestund.

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

27 Sö 18.00 Gudstjänst (Den helige 
Johannes döparens dag) ”Den 
Högstes profet” Luk. 1:5–17. Pred. 
AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 2.

30 On 17.00 Församlingens bönestund.

Juli

4 Sö 18.00 Gudstjänst (apostladagen) 
”Sänd mig” Luk. 5:1–11. Pred. 
Kristina Färdeman. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 3.

6 Ti 17.00 Sommarmusik med Stenmur 
Band.

7 On 17.00 Församlingens bönestund.

11 Sö 18.00 Gudstjänst (6:e e. tref.) 
”Efterföljelse” Matt. 5:20 – 26. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 4.

Kalender
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14 On 17.00 Församlingens bönestund.

18 Sö 18.00 Gudstjänst (Kristi 
förklarings dag) ”Jesus förhärligad” 
Matt. 17:1 – 8. Pred. Samuel 
Lindholm. Org. Maria Fahlén 
Eriksson. Veckogr. 5.

20 Ti 17.00 Sommarmusik. AnnaMaria 
Rose m.fl.

21 On 17.00 Församlingens böne-
stund.

25 Sö 18.00 Gudstjänst (8:e e. tref.) 
”Andlig klarsyn” Matt. 7:15–21. 
Pred.  AnnaMaria Rose.  Org. 
AnnaMaria Rose. Veckogr. 6.

28 On 17.00 Församlingens bönestund.

Augusti

1 Sö 18.00 Gudstjänst (9:e e. tref.) 
”Goda förvaltare” Matt. 25:14–30. 
Pred. Birgitta Keller. Org. Mats 
Ernvik. Veckogr. 7.

3 Ti 17.00 Sommarmusik. Country-
style.

4 On 17.00 Församlingens bönestund.

8 Sö 18.00 Gudstjänst (10:e e. tref.) 
”Nådens gåvor” Joh. 15:1 – 9. Pred. 
Carina Thörn. Org. Timothy Stayton. 
Veckogr. 1.

11 On 17.00 Församlingens bönestund.

15 Sö 18.00 Gudstjänst (11:e e. 
tref.) ”Tro och liv” Luk. 18:9 – 14. 
Pred. Sven Andersson. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 2.

17 Ti 17.00 Sommarmusik. Helene och 
Staffi Lontos.

18 On 17.00 Församlingens bönestund.
 18.00 SEU-ledarsamling.

22 Sö 18.00 Gudstjänst (12:e e. tref.) 
”Friheten i Kristus” Mark. 7:31–37. 
Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Veckogr. 3.

25 On 17.00 Församlingens bönestund.
 18.00 Scout inför Nyforsdagen.

28 Lö 11 – 14 Nyforsdagen.
 
29 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 

Gudstjänst (13:e e. tref.) ”Medmän-
niskan” Luk. 10:23–37. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Veckogr. 4.

30 Må 18.00 Vi och klimatet: Klimat-
samtal.

31 Ti 9.30 Morgonbön.

September

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

 18.00 Scout (terminsstart).

3 Fr 18.30 Tacokväll.
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Dagretreat
Alba Walin går i 2:an på gymnasiet. 
Så här berättar hon om dagretreaten 
den 10 april:

- Det var oväntat skönt att vara på en re-
treat. Jag har inte varit på någon förut och 
var lite nervös då jag inte brukar gilla att 
vara tyst och är så van att hålla på med 
mobilen, men det gick bra. Mycket bättre 
än förväntat. När mamma berättade att jag 
behövde vara tyst hela dagen tänkte jag 
att det aldrig skulle gå och att jag säkert 
skulle prata lite men efter första timmen, 
kanske halvtimmen till och med, var det 
superskönt och jag ville inte prata längre. 

Under dagen fick jag supermycket gjort, 
som jag inte brukar lyckas med då jag i 
vanliga fall brukar bli distraherad. Jag 
skrev flera sidor på min ”roman” och läste 
ut min bok. 

Under lunchen spelades pianomusik och 
det var bra, jag tror annars att det lätt hade 
kunnat bli en stel känsla men det var det 
inte nu. Man lyssnade på musiken, tänkte 
på sitt och åt gott. 

Jag kan absolut tänka mig att gå på en re-
treat igen, inte en flera dagars retreat men 
en sån här, absolut. Jag fick ett lugn jag 
annars inte brukar lyckas få vilket var väl-
digt skönt, och att vara frånkopplad från 
mobilen i timmar är något jag borde vara 
oftare. Jag trodde retreaten skulle vara ste-
lare, att alla skulle sitta runt ett bord och 
vara tysta men nu fanns det olika rum och 
stationer och man fick egen tid och vara 
själv med sina tankar och idéer vilket jag 
uppskattade.

Jag, här och nu
Albas mamma, Lina, var initiativtagare 
till dagen och hon berättar: 

- Temat för dagens retreat var “Jag, här 
och nu”. 

Vi träffades klockan 10, hälsades väl-
komna, sjöng en psalm och AnnaMaria 
beskrev hur dagen var upplagd med olika 
stationer i kyrkans lokaler. Det fanns ett 
par bord med böcker att läsa i och anteck-
ningsböcker och pennor.  Det fanns bibel-
ord i en korg.

Man kunde ta en terrakottaskärva och 
lägga i en korg framme vid korset eller ta 
en sten och lägga där. Vid ljusbäraren stod 
en soffa. Och en trappa ner var en hörna 
iordningsställd med filtar och kuddar, tän-
da ljus och godis och i ett rum intill fanns 
ett bord med målarfärger, papper och kri-
tor.

Det fanns erbjudande om samtal för den 
som önskade det. Det är ju väldigt speci-
ellt att gå in i tystnaden. Tankarna får gå i 
total lugn och ro. Då kan ju alla möjliga 
funderingar komma.

Till bords
Så plingade en liten klocka och det var 
dags för lunch. God soppa och bröd och 
efteråt en härlig biskvi. Man åt i den takt 
man ville och lyssnade till levande piano-
musik. Det var så lyxigt! Gemenskaps-
känslan är så stark fast man inte pratar 
med varann. Sen återgick alla till sitt.

Klockan halv tre samlades vi till natt-
vard. Och klockan tre var det smörgås, 
kaffe och te. Vi summerade dagen och 
konstaterade att den blev väldigt fin då 
vi fyllde rummen trots att vi denna första 
gång var så få. 

Men till hösten blir det fler tillfällen.

Boël Olsson
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Pilgrimsvandring
Herren är min herde, ingenting skall 
fattas mig. Han för mig i vall på gröna 
ängar, han låter mig vila vid lugna 
vatten. Han ger mig ny kraft och leder 
mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

Med de orden ur Psaltarens 23:e psalm in-
ledde Samuel Lindholm en pilgrimsvand-
ring för åtta personer (fler fick inte vara 
med på grund av pandemirestriktionerna) 
en kall och blåsig lördag i slutet av april. 
Från den före detta Mariakyrkan på Väs-
teråsvägen gick vandringen genom vil-
laområden, mellan fårhagar, förbi Ekeby 
gård upp till Ekeby kyrkoruin. En pil-
grimsvandring från en före detta kyrka till 
en annan före detta kyrka!

För alltför många går tiden alltför fort. 
Längtan efter ro, vila och neddraget livs-
tempo finns i många människors sinnen. 
Under en pilgrimsvandring får man gå 
långsamt och känna det monotona isättan-
det av fötterna – ett två, ett två – ta ett steg 
i taget i lugnt tempo – det är en god övning 
i att leva i långsamhet. 

Pilgrimsvandringen upp till Ekeby kyr-
koruin sker i tysthet. Vid några tillfällen 
under vandringen stannar gruppen till, och 
Samuel Lindholm delar ut små lappar med 

bibelord att fundera och reflektera över till 
nästa stopp – då en ny lapp delas ut. 

Ekeby kyrkoruin ligger på en höjd strax 
intill korsningen mellan Västerleden och 
Folkestaleden. Den lilla stenkyrkan upp-
fördes på 1100-talet och bestod av ett 
långhus för församlingen och ett litet kor 
vid den östra gaveln. På den södra fasa-
den fanns ingången till kyrkan och kanske 
även några små fönster. Kyrkan hade ett 
trätak, och golvet bestod av grova plankor. 
Under golvet fanns en mängd gravar, som 
påträffades vid restaureringen av kyrkoru-
inen för 70 år sedan. Troligen togs kyrkan 
ur bruk i början av 1300-talet till förmån 
för kyrkan i Torshälla.

Väl framme vid kyrkoruinen samlades 
vandrarna till en liten andakt, med muren 
som skydd för den kalla nordanvinden. 
Efter att ha sjungit psalm 90 Blott i det 
öppna, fick deltagarna välja ut några ord, 
rader eller strofer i psalmen och reflektera 
över dem. Andakten avslutades med en 
bön som anknöt till platsen och dess histo-
ria: Gud, här har människor gått före oss 
under seklers gång, med sin längtan och 
tro i glädje och möda. Tack för att vägen 
är beredd för oss. 

Text och foto: Bengt Strandberg 
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Scout
Under vårterminen så har vi flyttat scou-
terna från Skölbytorp till sina datorer för att 
träffas via Zoom. Vi har anpassat scoutak-
tiviteterna till en mer digital version, vi har 
spenderat många kvällar med att spela Ka-
hoot som blir ett effektivt sätt att lära sig nya 
saker. Vi har också spelat Scribble.io där en 
ritar och de andra gissar vad det är den ritar. 
Även om det inte har varit så många scouter 
på kvällarna har den lilla skaran som varit 
med haft kul. 

Julie Rönnebratt

Vi planerar för ett mindre scoutläger 30 
juli - 1 augusti på Uskavi tillsammans med 
scoutkåren från Malmköping.

Scouterna startar sin termin onsdagen 
den 1 september kl.18.00. Vi hoppas kun-
na vara på Skölbytorp under terminen. Är 
du intresserad av att vara med eller känner 
du någon som vill vara med? 
Maila: scout@eskilskyrkan.se.

Söndagsskola
Söndagsskolan börjar söndagen den 5 sep-
tember kl.11.00 och fortsätter så ojämna 
veckor.

Ungdom 12-20 år
Vi kommer att starta ungdomsverksamheten 
fredagskvällen den 3 september kl.18.30. Då 
blir det Tacokväll. Vi träffas sedan ojämna 
veckor med Fikafredag och Tacokväll var-
annan gång. 

Konfirmation
Äntligen är det dags för Eskilskonfa igen! 
Välkommen du som är född 2008 eller ti-
digare. Vi inbjuder till informationsträff tis-
dagen den 7 september kl.18.00. Läsningen 
kommer att ske på fredagar kl.17.00 ojämna 
veckor med start 17 september, samt vissa 
söndagar. 
Anmälan till AnnaMaria Rose, ungdoms-
diakon: annamaria@eskilskyrkan.se. 

Nyforsdagen
De scouter som vill vara med på Nyfors-
dagen, lördagen den 28 augusti, samlas för 
planering onsdagen den 25 augusti kl.18.00 
i kyrkan.

Ledarsamling
SEU-ledarsamling onsdagen den 18 augusti 
kl.18.00

Arbetsdag på Skölbytorp lördagen den 5 
juni kl.10.00. Tag med egen matsäck.

Vi reserverar oss för ändringar som kan 
komma att ske genom nya restriktioner. 
Alla våra samlingar görs på ett Covid-19 
säkert sätt genom att hålla avstånd och 
vara noga med handhygienen. Om du 
har några symptom på Covid-19 ska du 
stanna hemma tills du är frisk. 
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Adressändringar
Gilliam, Elisabeth och Josef Nsumbu 
har flyttat till Korsvägen 2, 734 40 Hall-
stahammar.

Församlingsboken

Semestrar
De anställdas semestrar:
AnnaMaria Rose: vecka 26-28 och 31-32.
Stefan Silversten: vecka 28–31.
Josef Nsumbu: vecka 28–33.
Carina Thörn: vecka 26–30.

En liten skara lärjungar på berget. 
På Kristi himmelsfärds dag gick en liten 

grupp söndagsskolbarn, sju pojkar, upp 
på Båtsmansberget tillsammans med sina 
söndagsskollärare, Gunnel Lejdeby och 
AnnaMaria Rose, för att fira Jesu him-
melsfärd. 

- Sem tyckte att vi skulle be för barnen i 
Palestina och Kristian tyckte att vi skulle 
be att coronan ska ta slut, berättar Gun-
nel Lejdeby. Vi hade en fin stund tillsam-
mans.

Foto: Gunnel Lejdeby

Lärjungar på berget

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

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

Nu
är det sommar
nu
blommar blåklockor och klöver
nu
flygtränar fågelungarna
nu 
är nätterna nästan inte alls

och jag
får vara med
får ligga på ängen och se molnen fara
får känna benens styrka under joggnings-
turen på kvällsvala skogsbilvägar
får klia alla myggbetten
får höra morkullan sträcka i skymningen
får växla mellan ro och intensiv närvaro

nu
Stina Dalmalm
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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 076-558 58 37 
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

Sommarmusik
I sommar kommer en rad olika sångare och 
musiker att bjuda på Sommarmusik vissa 
tisdagar kl 17. Om omständigheterna läm-
par sig för det kommer vi att vara utomhus. 
Vi anpassar oss också efter de Corona-
restriktioner som gäller då.

22 juni     Stefan Silversten
6 juli    StenMur Band
20 juli    AnnaMaria Rose m fl.
3 augusti    Countrystyle
17 augusti Helene och Staffi Lontos

Välkommen!

Klimatsamtal
Under fyra måndagskvällar i början av 
hösten inbjuder församlingen till klimat-
samtal under namnet Vi och Klimatet, med 
följande teman:
30 augusti        Klimat ABC
6 september     Kli-MAT 
13 september   Eskilstunas klimatarbete 
20 september   Hopp eller uppgivenhet.


