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Det är en förmån att få vara medar-
betare i Sjukhuskyrkan och verka på 
en annans arbetsplats.

Att bli inbjuden till patienter för att vara 
medvandrare i livets svåraste stunder, och 
ibland få vara ett ställföreträdande hopp, 
när någon inte orkar hoppas. 

Det är i det enskilda sam-
talet jag har min kallelse. 
Hur samtalet än börjar så 
leder det oftast till djupare 
tankar om livet och beho-
vet av gudsrelation som bär 
genom livet. Jag har känt 
glädje över att gå till mitt 
arbete varje dag. Långa 
perioder har jag saknat kol-
legors stöd, men jag har 
aldrig upplevt mig ensam, 
Guds närvaro har känts på-
taglig vid min sida.  

Jag har funnit mer tro än jag från början 
förväntade mig, men tron utrycks på an-
nat sätt. Det finns behov av att möta någon 
som har tid att lyssna, och att få ställa de 
svåra frågorna och bli tagen på allvar.

Jag vet inte hur min arbetsdag kommer 
att se ut, eller vad jag får möta.  Ibland får 
jag en inre maning, att besöka en annan 
avdelning än den som jag avsåg från bör-
jan. Personalen kunde säga, du kommer 
som efterskickad.

Bönegemenskapen har varit en central 
del i arbetet.

När jag får en uppgift som gör mig osä-
ker ber jag: Gud du vet mina styrkor och 
svagheter, ge mig den visheten som jag be-
höver för att göra det bästa av situationen.

Medvandrare i livets svåraste stunder
Tänker på berättelsen om pojken som 

kommer med fem bröd och två fiskar till 
Jesus, pojken ger det han har till Jesus. 
Jesus välsignar gåvan, den räcker till alla 
som behöver. Vi får lämna de gåvor och 
resurser vi har till Guds förfogande. Gå-
vorna förmeras i hans kraft och blir till 
välsignelse.

 Under de åren jag varit 
på Mälarsjukhuset, har jag 
sett en sjukvård i föränd-
ring. Patienterna har färre 
vårddagar och har inte möj-
lighet att delta i andakter 
som de önskar. 

Pandemin påverkade vårt 
arbete. På grund av smitt-
spridningen fanns inte möj-
lighet att besöka patienter-
na. Det behövdes kreativitet 
för att finna möjligheter att 

mötas på ett smittsäkert sätt.
 Det som smärtade mig mest under pan-

demin var, att inte få finnas vid patienter-
nas sida, den sista stunden i livet, särskilt 
när det fanns en önskan från anhöriga om 
detta. 

Tack alla förebedjare, de som i ord och 
handling stöttat mig i arbetet.

Tack till Sjukhuskyrkans styrelse och 
ordförande Gunnel Lejdeby för visat för-
troende och omtanke i min arbetssitua-
tion.

Tack till S:t Eskilskyrkan för att jag fått 
vara en del av arbetslaget. Tiden är inne 
för att avsluta min tjänst och med glädje 
önskar jag min efterträdare Guds välsig-
nelse.

Carina Thörn, sjukhusdiakon
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Framsidan: Ljus i mörkret. Sen kväll på scoutlägret på Uskavi.     Foto Eva Rönnebratt 

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 sjätte artikeln. 

Skrivbordet
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 Skrivbor-
det – diakonins administrativa funktion. 

Här finns dator och telefon för kommu-
nikation. Här finns planering, organise-
ring, samverkan, förarbete och efterarbete, 
reflektion och utveckling. Här förbereds 
det diakonala arbetet som utförs vid dia-
konins övriga bord. När många är i tjänst 
behövs organisering och planering. Någon 
som kommer behöver hjälp att fylla i en 
blankett eller göra en ansökan. 

Är det verkligen att vara i tjänst för Gud? 
Jajamän! Och jag önskar att du verkligen 
skulle se det så, där du kämpar med mail-

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

listorna, sifferkolumnerna och planeringen 
i almanackan. 

Känner du igen dig så är du i tjänst vid 
skrivbordet.

Luk 5:4b Ro ut på djupt vatten och lägg 
ut näten där.

AnnaMaria Rose, ungdomsdiakon
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Stenmur band

StenMur Band består av de två paren Yvon-
ne och Tomas Stenström samt Barbro och 
Hans ”Murre” Murman. Barbro och Hans 
är engagerade i S:t Eskilskyrkan, medan 
Yvonne och Tomas tillhör Ansgarskyrkan 
i Västerås.

Barbro berättar att Tomas och hon har 
känt varandra i nästan 50 år. 

- För 15 år sedan, när Tomas svåger 
fyllde år, sjöng vi tillsammans för första 
gången, berättar Hans. Sedan blev det 
spelningar på flera födelsedagskalas. Vi 
gillar projekt såsom Sommarmusik eller 
Musik till tröst.

Gammalt musikintresse
Alla fyra har varit intresserade av musik 
så länge de kan minnas. Tomas berättar att 
han lekte popband med sina lekkamrater 
redan som liten. 

Fem tisdagskvällar under den gångna sommaren har det bjudits på Sommarmusik i S:t 
Eskilskyrkan, de första mötena med lite lättade pandemi-restriktioner. Om vädret tillät 
det hölls konserterna i kyrkans trädgård. Mellan 25 och 30 personer hittade till dessa 
arrangemang, plus några som vid tjänligt väder lyssnade från de intilliggande husens 
balkonger.  

- Och jag var sångaren, säger Tomas. 
Yvonne spelar kontrabas, men vid behov 

även gitarr och piano. På sommarmusiken 
trakterade hon dessutom ukulele på en av 
låtarna. Tomas är gruppens gitarrist, men 
även han spelar piano. På sommarmusiken 
debuterade han dessutom på kazoo! Murre 
är gruppens trumslagare. Alla fyra i grup-
pen sjunger.

Framträdanden av olika slag
StenMur Band har framträtt med sin sång 
och musik i skiftande sammanhang och på 
många olika platser. Bland annat har grup-
pen uppträtt på Klintens sommarstuge-
förenings midsommarfirande, uppställda 
på ett lastbilsflak, och gjort en turné med 
spelningar i Stora Sundby, i Sjöboda och 
på Björnön vid Västerås. Senast gruppen 
framträdde i S:t Eskilskyrkan var på All-
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helgonahelgen förra året med Musik till 
tröst, ett program de även uppfört i Ans-
garskyrkan i Västerås. 

- Vi vill ha roligt. Vi gillar att träffas och 
sången och musiken ger oss en anledning 
till det, säger Murre. Alla fyra är överens 
om att de vill förmedla glädje med sin mu-
sik.

- När vi ska sätta samman ett program 
till ett framträdande får alla ”kasta upp” 
de låtar som de vill ha med. Sedan börjar 
”förhandlingen”, berättar Barbro. Vi kan 
ha en lista på 40 låtar som ska krympas ner 
till 10-12. Men till sist är vi alltid överens 
om vilka sånger som ska ingå.

- Vi försöker blanda olika stilar och tex-
ter på våra låtar, berättar Yvonne, vilket 
Sommarmusiken den 6 juli var ett bra ex-
empel på med allt från Barbro Hörbergs 
Med ögon känsliga för grönt till Carl An-
tons Överbyvals och Kjell Höglunds Lug-
nare vatten. 

Har gruppen ett tema för en konsert så 
bestämmer det förstås mycket av innehål-
let. Stenmur Bands framträdande i S:t Es-
kilskyrkan på Allhelgonahelgen och Som-
marmusiken var därför förstås helt olika. 

Aftonsång som aftonbön
Sommarmusiken med StenMur Band inne-
höll även några allsånger. Som sista num-
mer på konserten, och som en aftonbön, 
fick alla stämma in i Agneta Fältskogs 
gamla låt Tack för en underbar vanlig 
dag, med en önskan om ett mer normalt 
liv efter 1½ års pandemi. ”Tack ska du ha, 
Herre, nu släcker vi du och jag. Tack för 
idag, tack för en underbar vanlig dag.”

Text och foto: Bengt Strandberg 

Tio personer hörsammade en inbju-
dan i församlingsbladet i mars förra 
året till studie av Johannesevangeliet. 

Bibelstudiegruppen hann precis komma 
igång med de första kapitlen när pande-
min satte stopp för allt. När restriktionerna 
lättades något i början av hösten fortsatte 
gruppen sina studier, men snart blev det 
stopp igen. 

Fram på senvintern gjorde gruppen ett 
försök att istället bedriva studierna digi-
talt via mötesprogrammet Zoom. Alla satt 
hemma vid sin egen dator, och kunde på så 
sätt se och samtala med de andra.

Upplägget för studierna var enkelt. Till 
varje sammankomst läste alla ett kapitel i 
Johannesevangeliet. På mötet fick sedan 
var och en, i tur och ordning, redogöra för 
sina funderingar kring texten och vilka 
frågor läsningen ledde till. Sedan samta-
lade alla om det.

Fortsättning på sidan 9.

Läsare i pandemin
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Augusti

29 Sö 11.00 Samlingssöndagen. 
Gudstjänst (13:e e. tref.) ”Med-
människan” Luk. 10:23–37. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Psalmorkestern. 
Kyrkfika. Församlingsmöte med 
information om hösten. Veckogr. 4.

30 Må 19.00 Vi och Klimatet: Klimat-
samtal. ”Klimat ABC”. Se sid. 12.

31 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

September

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

 18.00 Scout (Terminsstart).

3 Fr 18.30 Tacokväll.

5 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(14:e e. tref.) ”Enheten i Kristus” Joh. 
17:9–11. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 5.

 15.00 S:t Lukas. Samtalsserie, del 1, 
kring ”Skatter från ett lerkärl”.

6 Må 19.00 Vi och Klimatet: Klimat-
samtal. ”Hopp eller förtvivlan”. Se 
sid. 12.

7 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Konfa: Informationsmöte.
 19.00 Corazon.

8 On 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
Årsmöte.

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

 18.00 Scout.

12 Sö 11.00 Gudstjänst (15:e e. tref.) 
”Ett är nödvändigt” Matt. 6:31–34. 
Pred. Carina Thörn. Org. Mats 
Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 6.

13 Må 19.00 Vi och Klimatet: Klimat-
samtal. Eskilstunas klimatmål. Se 
sid. 12.

14 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

17 Fr 17.00 Konfaundervisning. 
 18.30 Fikafredag.

18 Lö 10.00 Pilgrimsvandring. Anmälan 
till annamaria@eskilskyrkan.se.

 16.00 Familjelördag.

19 Sö 11.00 Gudstjänst (16:e e. tref.) 
”Döden och livet” Joh. 11:28–44. 
Pred. Birgitta Keller. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

20 Må 19.00 Vi och Klimatet: Klimat-
samtal. Klimatsmart. Se sid. 12.

Kalender
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21 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

24 Fr - 25 Lö Konfahajk i Karlskoga.
 
26 Sö 11.00 Gudstjänst (17:e e. tref.) 

”Rik inför Gud” Matt. 6:19–24. Pred. 
Miriam Arrebäck. Org. Maria Fahlén 
Eriksson. Kyrkfika. Veckogrupp 1.

28 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

Oktober

1 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Tacokväll.

2 Lö 9.30 – 17.00 Sy-Lan.

3 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(Den  he l i ge  Mikae l s  dag ) 
”Änglarna” Luk. 10:17–20. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Vecko-
grupp 2.

 15.00 S:t Lukas. Samtalsserie, del 2, 
kring ”Skatter från ett lerkärl”.

5 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

7 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.

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

10 Sö 11.00  Gudstjänst (Tacksägelse-
dagen) ”Vi och Klimatet”. Pred. 
AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Corazon. Insamling till 
Equmenia. Kyrkfika. Veckogr. 3.

12 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

15 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Tacokväll.

16 16.00 Familjelördag.

17 Sö 11.00 Gudstjänst (20:e e. 
tref.) ”Att leva tillsammans” Mark. 
3:31–35. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Avtackning av sjukhusdiakon Carina 
Thörn. Kyrkfika. Veckogr. 4. 

19 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.
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20 On 17.00 Församlingens bönestund. 
Öppen kyrka för bön, stillhet och 
ljuständning.

 18.00 Scout.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (21:a e. tref.) 
”Samhällsansvar” Matt. 22:15–
22. Pred. Samuel Lindholm. Org. 
Maria Fahlén Eriksson. Kyrkfika. 
Veckogrupp 5.

26 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

29 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Tacokväll.

31 Sö 11.00 Gudstjänst (22:a e. tref.) 
”Frälsningen” Matt. 23:37–24:2. 
Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel 
Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 6.

November

2 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

6 Lö 11.00 Gudstjänst med ljuständ-
ning (Alla helgons dag) ”Helgonen” 
Matt. 5:1–12. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Veckogr. 7.

7 Sö 18.00 Musik till tröst (Söndag 
efter alla helgons dag) ”Vårt 
evighetshopp” Luk. 12:4–7. Vecko-
grupp 7.

9 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

11 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.

12 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Tacokväll.

13 Lö 9.30 – 17.00 Sy-Lan.

14 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen 
före domssöndagen) ”Vaksamhet 
och väntan” Mat t .  25:1–13. 
Pred. Rimon Murad. Org. Stefan 
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogrupp 1.

 15.00 S:t Lukas. Samtalsserie, del 3, 
kring ”Skatter från ett lerkärl”.

16 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

20 Lö 16.00 Familjelördag.

21 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(Domssöndagen) ”Kristi återkomst” 
Matt. 25:31 – 46. Pred. AnnaMaria 
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Rose. Org. Stefan Silversten. Kyrk-
fika. Församlingsmöte. Veckogr. 2.

23 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

27 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga. 

28 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i advent) 
”Ett nådens år” Matt. 21:1–9. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Psalmorkestern. 
Corazon. Utdelning av Biblar till 
konfirmander. Söndagsskola. Kyrk-
fika. Veckogr. 3.

30 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

December

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

 18.00 Scout.

3 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Tacokväll.

5 Sö 11.00 Missionsgudstjänst (2:a s. 
i advent) ”Guds rike är nära” Matt. 
13:31–34. Pred. Gerard Willemsen. 
Org. Stefan Silversten. Insamling 
till Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Kyrkfika. Veckogr. 4.

Läsare i pandemin
Fortsättning från sidan 5.

- Det lustiga är att det nästan gick bättre 
när vi träffades digitalt, säger Kicki Wet-
terstrand, en av deltagarna i studiegrup-
pen. 

Eftersom det är en liten fördröjning i 
samtalet på Zoom, går det inte att prata i 
munnen på varandra, vilket gynnade det 
goda samtalet. Alla fick säga sitt, utan att 
bli avbrutna.

När frågorna tröt tog gruppen hjälp av 
frågorna i Linda Alexanderssons bok Möte 
med Johannes, som också gav bakgrunds-
information om Johannesevangeliet. 

Linda Alexandersson är pastor i Arvika. 
Som en liten ”skolresa” for större delen av 
bibelstudiegruppen till Arvika i slutet av 
sommaren och träffade Linda Alexanders-
son och guidades också runt i Arvika av 
Eva och John Rönnebratt, två av gruppens 
medlemmar, uppvuxna i staden. 

- Det har varit väldigt spännande och 
roligt, tycker Kicki Wetterstrand, alla har 
bidragit med olika synpunkter. Jag har sett 
fram emot varje tillfälle vi har träffats och 
läst med stor behållning. 

Kicki vill gärna vara med på en fortsätt-
ning. En uppmaning alltså, till att bilda nya 
grupper för studier av fler bibelböcker.

Text och foto: Bengt Strandberg 
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Scout
Scout börjar sin verksamhet på Skölbytorp 
onsdagen den 1 september kl.18.00 och 
fortsätter så varje vecka.

Söndagsskola
Söndagsskolan kommer att börja söndagen 
den 5 september kl.11.00 och fortsätter så 
varannan vecka ojämna veckor.

Ungdom 12-20 år
Ungdomsverksamheten börjar fredagen den 
3 september kl.18.30 med Tacokväll.
17 september Fikafredag
1 oktober Tacokväll
15 oktober Fikafredag
29 oktober Tacokväll 
12 november Fikafredag
3 december Tacokväll

Konfa 2021-2022
Välkommen till S:t Eskilskyrkans konfir-
mationsundervisning. Vi börjar med ett in-
formationsmöte för både ungdomar och för-
äldrar tisdagen den 7 september kl.18.00. 

Är du intresserad av att träffa nya vän-
ner och dela livets funderingar på kristen 
grund, är vi tacksamma om du vill höra av 
dig till josef@eskilskyrkan.se 070-313 06 
01 eller annamaria@eskilskyrkan.se 073-
444 53 39. Du får även bjuda med dina 
vänner. Ju fler vi blir desto roligare. 

Välkommen!

Familjelördag
Vid tre tillfällen under hösten: 18 septem-
ber, 16 oktober och 20 november, samlas 
alla åldrar för att sjunga och leka, äta till-
sammans och vi avslutar med en andakt. 
Anmälan till annamaria@eskilskyrkan.se.

Scoutläger på Uskavi

Under sommaren hade vi ett litet läger på tre 
dagar tillsammans med Malmköping uppe i 
Uskavi. Totalt var vi 42 personer, 32 scou-
ter och 10 ledare från både Malmköping 
och Eskilstuna. Under lägret fick scouterna 
välja mellan aktiviteter som pyssel, vatten-
rening, och kanotpaddling. Båda kvällarna 

hade vi lägerbål som de båda kårerna fick 
hålla i med olika sketcher, sånger, och le-
kar. Vi avslutade lägerhelgen med att gå 
upp till kalkbrottet några kilometer bort och 
bada den sista dagen, för att sedan packa 
ihop lägerplatsen och få vårt lägermärke.

Julie Rönnebratt
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Nya medlemmar
Marwa och Robert Toma Karlsson, 
Nygatan 11, lgh 1202, 632 20 Eskilstuna, 
hälsades välkomna som medlemmar i för-
samlingen den 13 juni 2021.

Adressändring
Magdalena Björk har flyttat till Forskar-
backen 13, 114 15 Stockholm.

Församlingsboken

Församlingstyrelsens 
möten i höst:
26/8, 16/9, 21/10, 18/11, 16/12.

Corazon startar igen!
På grund av corona-restriktioner har för-
samlingens kör Corazon tvingats hålla upp 
med sin verksamhet. Men tisdagen den 24 
augusti kl. 19 startar vi upp igen och beräk-
nar att fortsätta öva varje tisdag kl. 19–21. 
Alla sångglada är välkomna!

Årsmötet 2021 kunde inte heller i år 
följa församlingens stadgar att årsmö-
tet ska hållas senast 31 mars. 

På grund av rådande pandemi blev årsmötet 
framskjutet till 29 maj med presidiet sit-
tande i församlingsvåningen. Tillsammans 
med oss som deltog hemifrån via zoom var 
vi 30 st. Bengt Strandberg fick även i år 
leda förhandlingarna. Åsa Strandberg var 
teknisk support.

Bokslut
Birgitta Keller, församlingens ordförande, 
gjorde ett sammandrag av styrelsens verk-
samhetsberättelse och vår revisor, Jonas 
Rönnebratt, presenterade revisionsberättel-
sen. 

2020 blev för de allra flesta ett trist år. Vi 
tvingades begränsa vår verksamhet till di-
gitala gudstjänster och våra årliga aktivi-
teter såsom trädgårdsloppis, julstugan och 

155:e årsmötet genomfördes digitalt

andra samlingar ställdes in. Trots denna 
inskränkning i verksamheten ställde för-
samlingen upp och skänkte medel i form 
av veckooffer. 

Även Corazon har pausat sin verksamhet 
större delen av året. 

Tema för 2021
Årets tema är Nya vägar tillsammans.

Styrelsen
En ny ledamot valdes in i styrelsen - Roger 
Thörn - då John Rönnebratt valt att avsäga 
sig omval. Övriga ledamöter kvarstår.

Årsmötet beslutade att ge veckogrupper-
na i uppdrag att utse representanter till val-
beredning inför kommande årsmöte, med 
veckogrupp 4 som sammankallande.

Till dig som önskar mer ingående infor-
mation från årsmötet finns årsmötespro-
tokollet med bilagor att tillgå på kyrkans 
expedition.

Lena Åkerlund

S:t Lukas
S:t Lukas, i samarbete med S:t Eskilskyr-
kan, inbjuder till en samtalsserie kring bo-
ken ”Skatter från ett lerkärl”, skriven av 
Pelle Söderbäck, präst i Svenska Kyrkan.
5 september, 3 oktober och 14 november, 
kl. 15.00 - 16.30. Välkommen!
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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

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
En genomgång av klimatsystemet och lite 
olika begrepp.

6 september
Hopp eller förtvivlan
Ett samtal omkring att acceptera situatio-
nen. Medverkan av David Jonstad, jour-
nalist/författare, och Lena Bergström, 
klimataktivist/pastor. 

13 september
Eskilstunas klimatarbete
En kväll om Eskilstuna kommuns klimat-
plan med Maria Johansson, kommunstra-
teg miljö.

20 september
Klimatsmart
Vi reflekterar kring klimatutmaningar och 
vad vi kan göra. Från Equmeniakyrkan 
och nätverket ”Grön kyrka” kommer Hen-
ric Götefelt.

Alla samlingar kl. 19.00.

Välkommen!


