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S:t Eskilskyrkan är med i det som 
kallas ”Grön kyrka”. Vad innebär 
det? Skall kyrkan också syssla med 
sånt? Vad betyder det för oss kristna, 
särskilt när vi firar jul?

Bruka och vårda
I Bibelns skapelseberättelse finns en åter-
kommande versrad: ”Gud såg att det var 
gott”. I slutet, efter att människan hade 
kommit till, blev det till och med ”mycket 
gott”. Vad betyder det? kan man undra.

Från 1 Mos. 2:15 läser man: ”Herren 
Gud tog människan och satte henne i 
Edens trädgård att bruka och vårda den”. 
Två ord sticker ut här, BRUKA och VÅR-
DA.

Det första – bruka – är ett verb som ger 
människan frihet att vara kreativ på alla 
möjliga sätt och att använda all sin för-
måga att ”skapa”. Ordet ger då utrymme 
för både lek och uppfinningar, idéer och 
drömmar. Det handlar om att använda och 
förädla jordens alla resurser. 

Vårda, som i den gamla översättningen 
är ”bevara”, handlar om att bruka men inte 
förbruka jorden, att hantera för att något 
eller någon skall må bra. Dess mening 
innebär ansvar och besinning, förpliktel-
ser och långa perspektiv. Det handlar om 
att sköta om jorden, att bevara skapelsen.

Omsorg
De senaste åren har vi, som kyrka, mest 
utvecklat en teologi som är baserad på 
att betona Guds nåd som inte har någon 
gräns. Även när vi firar jul gäller det mest 

En jul att bevara skapelsen

Framsidan: ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus.” (Jes. 9:2) 
Ovan: Grön kyrka              Collage: Bengt Strandberg

fest, jubel, glädje. Det stämmer. Men vi 
har kanske inte talat så mycket om det an-
svar som egentligen är den andra sidan av 
ett och samma mynt. Den människa som 
är sin skapares avbild och som Guds re-
presentant i skapelsen först och främst är 
förvaltare av allt det som Gud har skapat, 
hon skall inte exploatera, slösa eller kasta 
bort det. Hon måste, i stället, ta hand om 
skapelsen och använda den i Guds och 
människans eller medmänniskans tjänst. 
Det har mycket med omsorg om varandra 
att göra.

Utöver alla satsningar som vi kan göra 
för att värna klimatet (sopsortering, för-
nybar energi, mm), behöver vi, som grön 
kyrka eller vilken kristen kyrka som helst 
eller som individ, se till att Guds hela ska-
pelse skall må bra och fortsätta att vara 
god eller mycket god. Detta blir en riktig 
välsignelse för oss alla.

God jul och Gott Nytt år 2022!
Josef Nsumbu
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Mässan Mellanrum - en intervju
Vi hälsar på hos Stefan och Viveka 
Silversten. Brasan är tänd i vardags-
rummet och det bjuds på varmt te 
och en väldigt god mjuk kaka. På 
ett bord ligger en LP-skiva och två 
nothäften. Tre olika mässor som in-
spirerat Stefan till att också skriva en 
mässa. Det är den vi kommit för att 
samtala om.

Hur kommer det sig att du skrivit en 
mässa?
- Min första kontakt med mässa som form 
var på 70-talet med John Michael Talbot´s 
”The Lord´s Supper”. Den tog tag i mig. 
Kan man fira gudstjänst så här! Och vad 
bra musik det var! 

- Jag bar med mig det här. 1986 gick jag 
på Musikhögskolan i Göteborg och då fi-
rades den Nicaraguanska Bondemässan 
för första gången i Sverige. Och jag mis-
sade det! Strax efter kom en mässa från 
El Salvador som jag fick uppleva. Det nya 
var att mässans tusenåriga bibeltexter tol-
kades i befrielseteologisk riktning. 

- Jag började skriva på en mässa med ti-
teln ”En verklig fest”, som så småningom 
framfördes när jag jobbade i Stockholm i 
början av 2000-talet. 

- Jag är med i ett forum på nätet där det 
skrivs låtar. Uppgiften var en gång att 
skriva en Latinlåt. Jag upptäckte att det 
var roligt och skrev två. En av dem, något 
omarbetad, är med i mässan.
Hur går det till?
- Den här mässan är till ganska stor del 
skriven på natten. När jag vaknar kommer 
det text som jag skriver ner. Sen filar jag 
på det på dagen. Jag prövar lite ackord och 
melodier i min hemmastudio. Sen skriver 

jag ett arrangemang. Och körstämmor 
om kören ska vara med. Så det tar ganska 
mycket tid. Jag har några bra dataprogram 
till hjälp.
Berätta lite mer om mässan?
- Titeln är ”Mellanrum”. En latiname-
rikanskt inspirerad mässa om Guds och 
människans sökande efter varandra. Den 
beskriver hur Gud och människan på var 
sitt sätt söker varandra. Jag ser i mässan, i 
nattvarden, hur vi möts. 

- I sången ”Passion” använder jag en text 
från Hosea om Gud som den försmådde 
föräldern som söker och på allt sätt försö-
ker hitta tillbaks till sitt barn.
Hur känns det nu att det närmar sig?
- Jättespännande! 

- Den firas i S:t Eskilskyrkan den 27 fe-
bruari på fastlagssöndagen. Då går vi in i 
fastan, vi får söka Gud och påminna oss 
om hur Gud ger sitt liv för oss. Den 13 
mars firar vi den i Elimkyrkan. Sen hop-
pas jag att det kan finnas fler som vill an-
vända den.

Text: Boël Olsson        
Foto: Bertil Olsson
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Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge 
vid kyrkokonferensen 2021!

I Grön kyrka får deltagande församlingar 
mötas och dela med sig av utmaningar, 
planer och hopp som vi ser i vårt lokala ar-
bete för en hållbar värld. För att vara med 
krävs inga stora åtaganden förutom ett en-
gagemang för klimatfrågor och en vilja att 
dela med sig av goda exempel till andra.

Temakvällar om klimatet
Som en del i att vi är med i nätverket har 
S:t Eskilskyrkan arrangerat fyra temakväl-
lar om klimatet under hösten då olika före-
läsare medverkade. 

Den första kvällen berättade Jonas Rön-
nebratt på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt 
om vad klimatet är. 

Den andra kvällen fick vi höra ett filo-
sofiskt samtal om att vända oro till kraft 
mellan klimatjournalisten David Jonstad 
och pastorn Lena Bergström. 

Den tredje kvällen berättade Maria Jo-
hansson, miljöstrateg på Eskilstuna kom-
mun, om vad kommunen gör för klimatet 
och hur du kan vara med och bidra på ett 
positivt sätt. 

Vi har som församling valt att gå med i Grön kyrka som är ett nätverk för kyrkor och 
församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld, oavsett samfund.  

Den sista kvällen presenterade Henric 
Götefelt nätverket Grön kyrka. Carin Ros-
dahl, från Studieförbundet Bilda, berättade 
om olika studiecirklar och material inom 
klimatområdet som Bilda har. Det var en 
trogen skara på ca 25 personer som deltog 
varje gång.

Temakvällarna följdes sedan upp med en 
gudstjänst den 10 oktober med tema Kli-
matet utifrån ett förslag från Equmenia-
kyrkan. 
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Avsiktsförklaring
Efter klimatkvällarna har vi haft ett för-
samlingsmöte och styrelsen har skrivit på 
en avsiktsförklaring som Eskilstuna kom-
mun efterfrågar. Det innebär att vi som 
kyrka vill vara med och bidra till kom-
munens mål om att bli klimatneutrala till 
2045 och att utifrån bästa förmåga arbeta 
aktivt för att minska våra klimatavtryck i 
Eskilstuna. Vi har ju redan gjort flera kli-
mat- och energibesparande åtgärder, till 
exempel genom solceller på taket. Arbetet 
med planering av ytterligare åtgärder fort-
sätter inom fastighetsrådet.

Fortsättning följer
Under våren planerar vi för en ny serie av 
klimatkvällar. Då vill vi kontakta andra 
kyrkor som kanske också vill vara med 
och arrangera dessa kvällar. Har ni förslag 
på temaområden får ni gärna höra av er till 
någon av oss i arbetsgruppen.

Som ett konkret resultat av temakväl-
larna vill vi få igång studiecirklar kring 
hållbart liv, till exempel:

Bibeln – grunden för vårt uppdrag att 
värna den jord som Gud älskar

Bilen, Biffen, Bostaden - om hållbart re-
sande, hållbar mat och annan konsumtion 

Arbetsgruppen har förslag på olika stu-
dieböcker och material vi kan använda.

Carin Torstensson, Jonas Rönnebratt, 
Catharina och Tord Dahlén

Förslag på studieböcker och mate-
rial:
Därför sörjer jorden, en studiebok av 
Peter Halldorf
Hållbarhet och existens, en serie 
inspelade samtal i S:t Nicolai kyrka för 
UR Samtiden
God jord och ett hållbart liv, en stu-
diebok av Johannes Widlund, se sid. 9.

Diakonins sju bord
Ordet diakoni kommer från grekiskans di-
akonia, som betyder tjänst och betjäning. 

I en artikelserie har AnnaMaria Rose 
skrivit om diakoni. Detta är den sjunde 
och avslutande artikeln. 

Talarstolen
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 Talarstolen 
– diakonins profetiska funktion. 

Det är att stå upp för värdsliga livsvillkor 
och mänskliga rättigheter. Värna männis-
kan och skydda skapelsen. Belysa struk-
turer och annat som inte fungerar i vårt 
samhälle och försöka förändra. Att vara en 
röst genom till exempel opinionsbildning, 
debatt och tidningsartiklar. Detta kräver 
mod, kunskap, självinsikt och att kunna ta 
kritik. 

Är du den som säger ifrån på jobbet när 
någon blir illa behandlad? Känner du igen 
dig så är du i tjänst vid talarstolen.

Jes. 58:6-8a Detta är den fasta jag vill 
se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter 
sönder okets rep, befriar de förtryckta, 
krossar alla ok. Dela ditt bröd med den 
hungrige, ge hemlösa stackare husrum, 
ser du en naken så klä honom, vänd inte 
dina egna ryggen! Då bryter gryningslju-
set fram för dig…

AnnaMaria Rose Ungdomsdiakon
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November

28 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i advent) 
”Ett nådens år” Matt. 21:1 – 9. Pred. 
Josef Nsumbu. Musik: Psalmorkestern. 
Sång: Corazon. Utdelning av Biblar 
till konfirmander. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella 
samarbete inleds. Söndagsskola. 
Kyrkfika.  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.

4 Lö 10 – 14 Lördagshäng på Sköl-
bytorp.

5 Sö 11.00 Missionsgudstjänst (2:a s. 
i advent) ”Guds rike är nära” Matt. 
13:31 – 34. Pred. Gerard Willemsen 
(chef för Equmeniakyrkans inter-
nationella enhet).  Org. Mats 
Ernvik. Speciell insamling till 
Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Kyrkfika. Veckogr. 4.

7 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

9 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Lucia.

12 Sö 11.00 Gudstjänst med SEU (3:e s. 
i advent) ”Bana väg för Herren” Matt. 
11:12 – 19. Pred. AnnaMaria Rose. 
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 5.

14 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

19 Sö 17.00 Vi sjunger in julen. Corazon. 
Veckogr. 6.

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

24 Fr 11.00 Samling vid krubban 
(julafton) AnnaMaria Rose. Mats 
Ernvik orgel. Veckogr. 7.

26 Sö 11.00 Gudstjänst (annandag jul) 
”Martyrerna” Luk. 12:49 – 53. Pred. 
Josef Nsumbu. Org. Maria Fahlén 
Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 7.

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

Kalender
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31 Fr 17.00 Nyårsbön (nyårsafton). 
Betraktelse Josef Nsumbu. Musik 
Stefan Silversten.

Januari

2 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(söndagen efter nyår) ”Guds hus” 
Mark. 11:15 – 19. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Kyrkfika. Veckogr. 1.

5 On 17.00 Församlingens böne-
stund.

6 To 16.00 Musikprogram (tret-
tondedag jul) Stefan Silversten, 
Bertil Olsson och Hans Murman.

9 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. e. 
trettondedagen) ”Jesu dop” Luk. 
3:15–17, 21–22. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. 
Veckogr. 2.

11 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Kårkvarter.

15 Lö 16.00 Familjelördag.

16 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. e. 
trettondedagen) ”Livets källa” Joh. 
4:5 – 26. Pred. Birgitta Keller. Org. 
Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

 18.00 Inledningsgudstjänst. Eku-
meniska böneveckan.

17 Må 19.00 Studiecirkel ”Vi och kli-
matet”.

18 Ti 9.30 Morgonbön.
  19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout (start).

20 To 14.00 RPG i St. Eskilskyrkan. 
”Vår ungdoms musik”. Barbro och 
Gunnar Ståhlberg.

21 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Foodfriday.

23 Sö 11.00  Gudstjänst (3:e s. e. 
trettondedagen) ”Jesus skapar tro” 
Joh. 4:27 – 42. Pred. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. 
Kyrkfika. Veckogr. 4. 

24 Må 19.00 Studiecirkel ”Vi och kli-
matet”.

25 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.
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30 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e s. e tret-
tondedagen) ”Jesus är vårt hopp” 
Joh. 5:1 – 9. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Maria Fahlén Eriksson. 
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 
5. Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella samarbete avslutas. 
Församlingsmöte.

 15.00 S:t Lukas. Samtal kring ”Skat-
ter i ett lerkärl”.

31 Må 19.00 Studiecirkel ”Vi och kli-
matet”.

Februari

1 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

4 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 SEU:s årsmöte med fika-

fredag.

6 Sö 11.00 Gudstjänst med natt-
vard (Kyndelsmässodagen/
Jungfru Marie kyrkogångsdag) 
”Uppenbarelsens ljus” Luk. 2:22-
40 alt. Joh. 1:14 –18. Pred. Miriam 
Arrebäck. Medv. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 6.

7 Må 19.00 Studiecirkel ”Vi och kli-
matet”.

8 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

10 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.  Års-
möte.

13 Sö 11.00 Gudstjänst (septuagesima) 
”Nåd och tjänst” Luk. 17:7–10. Pred. 
Josef Nsumbu. Sång o. musik Helene 
och Staffi Lontos. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 7.

14 Må 19.00 Studiecirkel ”Vi och kli-
matet”.

15 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

18 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Foodfriday.

19 Lö 16.00 Familjelördag.

20 Sö 11.00 Gudstjänst med kon-
firmanderna. (sexagesima/refor-
mationsdagen) ”Det levande ordet” 
Joh. 7:40–52. Medv. AnnaMaria 
Rose. Org. Stefan Silversten. 
Kyrkfika. Veckogr. 1.

21 Må 19.00 Studiecirkel ”Vi och kli-
matet”.

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

24 To 18.00 Bibelsamtal :  ”Vår 
Fader”.

27 Sö 11.00 Mässan Mellanrum 
(fastlagssöndagen). Josef Nsumbu. 
Kören Corazon m. musiker. Sön-
dagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.

28 Må 19.00 Studiecirkel ”Vi och kli-
matet”.

Mars

1 Ti 9.30 Morgonbön.
 19.00 Corazon.

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

 18.00 Scout.

3 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Childs 
friends – med hjärta för de utsatta 
barnen i Thailand”. Madeleine och 
Inge Ekelyck.

4 Fr 17.00 Konfaundervisning.
 18.30 Fikafredag.

6 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen 
i fastan) ”Kärlekens väg” Matt. 
16:21–23. Pred. AnnaMaria Rose. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

Bibelsamtal
S:t Eskilskyrkan bjuder till en serie bibel-
samtal kring Herrens bön, ”Vår Fader”. 
Vad är meningen med den bönen och vad 
betyder den för oss idag? Under vårter-
minen möts vi den 24/2, 31/3 och 28/4. 
Anmälan till 070-313 06 01 eller josef@
eskilskyrkan.se.

Vi inbjuder till studie/samtalscirkel om 
klimatet, utifrån Johannes Widlunds bok 
God jord och ett hållbart samhälle, sju 
måndagar kl. 19.00-20.30 med start 17/1 
2022. 
Anmälan senast 20/12 till Eva Rönnebratt 
(samtalsledare), 0730-53 82 32 eller eva.
ronnebratt@gmail.com.
(Anmälningsdagen så tidigt pgr. av att vi 
måste ta hem litteraturen före start).

Studiecirkel om 
klimatet
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Konfahajk på Boda Borg 
          Foto Josef Nsumbu

Scout
Scout börjar sin verksamhet onsdagen den 
19 januari kl.18.00 på Skölbytorp och fort-
sätter så varje vecka.

Vi hälsar Magdalena Dammström väl-
kommen som vår nya kårchef och ser fram 
emot samarbetet.

Vi kommer att ha ”Lördagshäng” på Sköl-
bytorp ca 1 gg/mån kl.10-14 med start 4 
december. Någon aktivitet är planerad och 
resten av tiden är fri aktivitet. Välkomna, 
gamla och nya scouter!

Söndagsskola
Söndagsskolan kommer att börja söndagen 
den 16 januari kl.11.00 och fortsätter så var-
annan vecka jämna veckor.

Ungdom 12-20 år
Ungdomsverksamheten börjar fredagen den 
21 januari kl.18.30 med Foodfriday. 
4 februari Fikafredag
18 februari Foodfriday
4 mars Fikafredag
18 mars Foodfriday
1 april Fikafredag
22 april Foodfriday
6 maj Fikafredag
20 maj Foodfriday

SEU-gudstjänst 

Familjelördag
Vid fyra tillfällen under våren: 15 januari, 
19 februari, 12 mars och 9 april, samlas fa-
miljer för att sjunga och leka, äta tillsam-
mans, skapa och vi avslutar med en andakt. 
Anmälan till annamaria@eskilskyrkan.se.

SEUs årsmöte 2022

SEU-gudstjänst med terminsavslutning 
söndagen den 12 december.

SEU kallar till föreningens årsmöte freda-
gen den 4 februari kl.18.30.
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Avlidna:
Rolf Svanerö avled den 3 oktober 2021. 
Begravningsgudstjänst hölls i S:t Eskils-
kyrkan den 22 oktober 2021. 
Annika Forsman avled den 3 november 
2021. Begravningsgudstjänst hålls i S:t 
Eskilskyrkan den 3 december 2021.

Adressändring
Bobette och Tutonda Nsumbu har flyttat 
till Mätvägen 6, 724 76 Västerås.
Gilllis Gilliam Nsumbu M. har flyttat till 
Bofinkvägen 5B, lgh 1302, 734 34 Hall-
stahammar.
Maud och Arne Sörliden har flyttat till 
Strimlusevägen 19, lgh 1503, 633 63 Es-
kilstuna.

FörsamlingsbokenMusik i jultid

RPG betyder Riksförbundet Pensio-
närsGemenskap. 

RPG är landets enda pensionärsförbund som 
klart deklarerar människans värde utifrån 
kristna värderingar och särskilt vikten av 
god existentiell hälsa dvs andlig hälsa. RPG 
centralt har plats i regeringens pensionärs-
kommitté med överläggningsrätt i viktiga 
frågor. RPG har också plats i regionens och 
kommunens pensionärsråd och vår förening 
finns med där. RPG har ca 10 000 medlem-
mar fördelade i 150 olika föreningar.

Du som är pensionär eller dagledig: Varmt 
välkommen till RPG i Eskilstuna som sker 
i samarbete mellan Elimkyrkan, Pingstkyr-
kan och S:t Eskilskyrkan och några gånger 
per år ordnas stormöte med andra RPG-före-
ningar i kommunen. Programmet är varie-

RPG - Ekumeniskt samarbete för pensionärer 
och daglediga

rande med tonvikt på gemenskap och sker i 
samarbete med studieförbundet Bilda. 

Medlemskap kostar 220 kr per år och sista 
kvartalet på året är gratis. Avgiften betalas 
in till församlingen. Du får en medlemstid-
ning SeniorPosten fem gånger per år. Även 
om du väljer att inte bli medlem är du väl-
kommen på samlingarna och bjud gärna 
med flera. På årsmötet i september valdes 
Catharina Dahlén till ordförande för RPG i 
Eskilstuna och som ansvarig för RPG i S:t 
Eskilskyrkan. Hör av dig till Catharina om 
du har frågor mobil 072 323 0036.

Nästa möte är 9 december kl. 14.00 i 
Elimkyrkan: LUCIA med Djurgårdsskolans 
musikklass

Varmt välkommen!
Catharina Dahlén

Semestrar

19/12 kl. 17 Vi sjunger in julen. 
Kören Corazon m.fl.
24/12 kl. 11 Samling kring krubban med 
kända julsånger. Mats Ernvik spelar.
6/1 kl. 16 Trettondagsmusik med Stefan 
Silversten, Bertil Olsson och Hans Mur-
man.

De anställdas semestrar: 
AnnaMaria Rose: vecka 51 (men jobbar 
den 25/12), vecka 52 och vecka 1.
Stefan Silversten: vecka 51.
Josef Nsumbu: vecka 52, vecka 1 och 
vecka 2 (men jobbar 31/12, 2/1 och 9/1).
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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

Ekumeniska böneveckan

Böneveckan för kristen enhet med temat: 
En stjärna i Öster – vi kommer för att 
tillbe Kristus är världens största ekume-
niska manifestation som genomförs varje 
år, 18–25 januari, i cirka 120 länder. Den 
påminner oss om att vi ingår i en större 
verklighet – Kristi världsvida kyrka. 

I en tid av klimatnödläge, politisk pola-
risering och sviter av en global pandemi 
som ännu inte släppt taget, enas kristna 
runt hela världen i bön om att stjärnans 
ljus än en gång ska leda mänskligheten på 
rätta vägar.

Materialet för veckan är utarbetat av 
Mellanösterns kristna råd.

Temat andas tillit till att stjärnan i öster 
alltjämt lyser i mörkret.

Vi påminns om de svårigheter som krist-
na syskon i Mellanöstern lever under och 
som utsatta människor över hela jorden 
kan känna igen sig i, flykt undan tyranni 
och omöjliga livsvillkor. 

Kyrkans uppgift är att i ord och hand-
ling, bön och arbete lysa upp vägen till 
Kristus: ömhetens, fredens och kärlekens 
kung, världens ljus. 

Ett detaljerat program kommer senare 
på affischer och på hemsidan.


