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En trotjänare vänder hemåt
1

Vår Gud är mångfald
Efter tre år med coronapandemin
börjar myndigheterna minska på restriktionerna. Även om viruset inte är
försvunnet, vilket innebär fortsatt försiktighet, längtar alla efter ett ”normalt liv”, ett liv i frihet och återseenden. Mötet människor emellan är så
viktigt, eftersom olikheter är avgörande för livet. Det handlar om mångfald,
eftersom Gud själv är mångfald.
En mångfaldig gudomlighet
Enligt Bibelns skapelseberättelse, skapade
Gud i begynnelsen Adam, som var ensam.
Mötet med Eva, en ”annorlunda Adam”,
blev källan till glädje, välsignelse och liv
(1 Mose 1:18-24).
Också David förstod att Gud välsignar i
mötet. ”... Där skänker Herren välsignelse, liv i alla tider”, skriver han (Ps. 133:3).
Hela den kristna församlingen har sin
mening i samlingen/mötet. ”Där två eller
tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”, säger Jesus (Matt. 18:20). När
Jesus skulle lämna sina lärjungar, sa han
till dem: ”... gör alla folk till lärjungar...”
(Matt.28:19). Det var ett uppdrag i mångfald med en detaljerad plan: Jerusalem,
hela Judeen, Samarien ända till jordens yttersta gräns (Apg. 1:8).
Även det dop som lärjungarna skulle
förkunna grundade sig på ett ”mångfaldigt
namn”: Faderns, Sonens och den helige
Andens.
”Har ni tre gudar?” undrade för flera år
sedan någon, som hade svårt att begripa
treenigheten eller hur en Gud kan vara
både Fader, Son och Ande. I sina tal och
böner betonade Jesus ofta, att han var i

Fadern och Fadern i honom. Detta är en
mångfaldig gudomlighet, ett mysterium.
Mångfaldsteologin
Nu återöppnas samhället, likaså kyrkan.
Vi återgår till mötet med varandra. Det
blir inte i likformighet utan i mångfald.
En av lärdomarna efter covidpandemin är
att ingen människa kan klara sig själv och
inget land heller. Mångfald är för samhället och kyrkan grunden för liv och tillväxt.
Detta kallas ”mångfaldsteologin”, där mötet mellan olikheter gynnar alla. Det gäller
även samspelet och harmonin mellan människan och hela skapelsen. Det innebär ansvar, respekt, acceptans och kärlek.
Ett samhälle med våld och diskriminering, en kyrka med splittring och brist på
förtroende mm., saknar både tillväxt och
enhet. Därför utmanas vi alla till öppenhet
i våra hjärtan för möten i mångfald. Ty det
mångfaldiga samhället utvecklas och den
mångfaldiga kyrkan består och växer. I
mångfald finns liv. Vår Gud är mångfald!
Josef Nsumbu
Collage: Bengt Strandberg
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S:t Eskilskyrkan – en Grön kyrka
Vad innebär det att S:t Eskilskyrkan
är en del av nätverket Grön kyrka?
Vi ringer upp Hans-Erik och Lena
Åkerlund, ordförande i kyrkans fastighetsråd respektive kökssamordnare.
De berättar att det redan hänt väldigt
mycket de senaste åren.
Kyrkans bostadshus (Vita huset) har fått
bergvärme så att energiförlusterna i kulverten mellan byggnaderna försvunnit.
Det har installerats solceller på kyrkans
tak, vilket innebär att kyrkan är självförsörjande när det gäller el. En stor del av
kyrkans belysning är utbytt mot energisnåla LED-lampor. Kontorsdelen har fått
nya energisnåla fönster och tidsstyrning
på fläktsystemet. Cirkulationspumpen till
golvvärmen i kyrksalen är avstängd sommartid i besparingssyfte.
Församlingsvåningen på nedre plan har
också fått nya fönster. Utomhus finns nu
ett 3-fasuttag som kan användas till laddning av elbilar.
Återbruk
Vid renovering finns alltid en tanke om
återbruk. Istället för att köpa helt ny köksinredning när köket renoverades, målades
köksluckor om och blev som nya.
Varför köpa nytt när det finns bra saker på till exempel Retuna! På så vis har
kyrkan fått en tvättmaskin i källaren där
golvmoppar tvättas. Toalettstol, handfat
och mycket annat har också köpts in begagnat.
Skulle allt detta arbete enbart utförts av
inhyrda hantverkare hade det blivit väldigt
kostsamt, så därför är allt frivilligt arbete,
till exempel det som fastighetsrådet gör,
ovärderligt.

Ekonomin i kyrkan bygger till största delen på frivilliga gåvor. Därför är det viktigt
att använda pengarna på ett ansvarsfullt
sätt.
Inköp
Kaffe och te köps in av veckogrupperna.
Målsättningen är att det ska vara ekologiskt och Fair Trade.
Källsortering har införts i kyrkan, men
där har inte kommunen riktigt hängt med.
Utanför kyrkan finns bara två kärl. Ett för
matavfall och ett för övrigt hushållsavfall.
Därför finns det behållare för papper, glas,
metall osv intill köket.
Hans-Erik och Lena tycker att det är roligt att jobba tillsammans. Vid inköp av
förbrukningsmaterial håller de ögonen
öppna när det dyker upp extrapriser. Men
det måste vara kvalitet, säger Lena.
En spännande tanke är att dra ner på
traditionella rengöringsmedel och istället
använda såpa, ättika och vatten.
Det är inspirerande att höra om allt som
gjorts och görs i kyrkan på detta område
och det kan också ge oss alla inspiration
till miljötänk i vardagen.

Boël och Bertil Olsson
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En trotjänare vänder hemåt
Efter många år som söndagsskollärare, ledamot av församlingsstyrelsen, ordförande för Sjukhuskyrkan, drivande i insamlingen till Världens barn och många
andra uppgifter, lämnar Gunnel Lejdeby nu sitt engagemang i S:t Eskilskyrkan
och vänder hemåt.
Gunnel Lejdeby är född och uppvuxen i
Rönningen i Folkärna, strax utanför Krylbo, och har tagit sitt efternamn från sin
mammas by: Lejde by. Sedan några år tillbaks bor Gunnel åter permanent i sitt forna
föräldrahem. Nu lämnar hon sitt mångåriga engagemang i S:t Eskilskyrkan.
Lars Collmars bok Evangelium enligt
Johannes Larsson har en speciell betydelse för Gunnel, eftersom hennes pappa
hette Johannes Larsson.
- Hans sätt att tolka det kristna budskapet till praktisk kristendom och vardagsliv
betydde mycket för mig. Det var inga dogmer, säger Gunnel
Hur hamnade du i Eskilstuna?
Efter avslutad utbildning till socionom i
Umeå 1969, funderade Gunnel på var hon
skulle vilja jobba.
- I Eskilstuna socialförvaltning var man
lite moderna och hade infört något som
kallades för familjevårdsprincipen. Man
såg till familjen i helhet, i stället för att
dela upp vården mellan nykterhetsbyrån,
socialbyrån och barnavårdsbyrån. Det intresserade mig.
En av de första saker som Gunnel engagerade sig i var RIA-kontakten (ett ekumeniskt arbete för personer med drogproblem). ”Det hade väl lite att göra med mitt
jobb”, berättar Gunnel.
Vilka olika uppgifter har du haft i S:t
Eskilskyrkan?
- Till att börja med, var jag nyingeledare
(det som idag kallas spårarscout) i Häll-

4

berga. När verksamheten där lades ner,
fortsatte jag inne i S:t Eskilskyrkan.
Gunnel berättar att hon alltid har varit
ledare, ända sedan ungdomsåren i Krylbo,
och även under studietiden i Umeå.
Söndagsskolan var nerlagd i början av
1990-talet, men då startade Gunnel, tillsammans med några andra, den på nytt.
- Vi skickade ut ett brev till församlingens
småbarnsföräldrar och frågade om de ville
ha söndagsskola och i så fall hur ofta.
Svaret var varannan söndag. Så blev det
också, och så har det fortgått i snart trettio
år!
Med söndagsskolans närvaro ”lär sig
församlingen att se barnen”, säger Gunnel.
Många föräldrar har kommit med sina barn
till S:t Eskilskyrkan för att de hört talas om
söndagsskolan, och det har medfört att inte
enbart barnen, utan även föräldrarna funnit
sin plats i kyrkan.
Vad har söndagsskolan gett dig tillbaks?
- De första åren använde vi oss mycket
av dramatisering av det kristna budskapet.
Att översätta det till vardagen, som pappa
gjorde en gång, berättar Gunnel.
Utklädda till olika bibliska gestalter dramatiserade söndagsskolledarna olika bibelberättelser.
- Det var roligt – även för gudstjänstbesökarna, fortsätter Gunnel.
- Sen började det komma fler och fler
”nysvenskar”, precis som idag. En gång
var det till och med ett barn som frågade:

”Får man vara med i den här söndagsskolan, fast man är vit?”
Du har gjort en stor insats för Världens barn. Hur kom det sig att du engagerade dig i detta?
- Världens barn väckte gehör i vår församling. För mig var det naturligt att använda mig av söndagsskolan.
Gunnel har varit ledamot i församlingens
styrelse i 37 (!) år, varav 13 år som ordförande. Ett svårslaget rekord i församlingens 156-åriga historia.
Du måste tycka att det är kul med
sammanträden?
- Det jag har gjort mest och bäst i styrelsen är att vara sekreterare, svarar Gunnel.
- Ansvarskänslan har jag väl hemifrån.
Pappa var ju ordförande i hur många år
som helst. Det har varit lite ”stretigt” vid
några tillfällen, men då tyckte jag att det
skulle vara fel att ”kliva av”. Det är väl
ansvarskänslan igen, förklarar Gunnel.
Hur tycker du att församlingen har
förändrats under dina 52 år i S:t Eskilskyrkan?
- När jag kom hit var det en ganska stel
och strikt församling. Det skulle inte ändras något. Så är det inte längre, säger Gunnel.
- Den största förändringen är nog alla
nysvenskar som kommer, vilket inte minst
gäller söndagsskolan.
Om du nu skulle ge ett råd till S:t Eskilskyrkans församling, vad skulle det
då vara?
- Att fortsätta att vara en öppen och välkomnade kyrka, svarar Gunnel.
Du har också varit engagerad i sjukhuskyrkan i många år.
- Jag har varit ordförande i sjukhuskyrkan väldigt länge, och bestämde mig för

Söndagsskolan och SEU avtackade
Gunnel på tredje söndagen i advent.
att vara kvar så länge Carina Thörn var
kvar som sjukhusdiakon. Vi gick tillsammans in för att hitta en bra ersättare till
henne – och det gjorde vi – så nu kan både
Carina och jag gå, förklarar Gunnel.
Vad blir din nya församlingstillhörighet
och vilka uppgifter får du där?
- Jag har redan kontakt med min gamla
församling Centrumkyrkan i Avesta. En
mycket liten församling men med några
eldsjälar, som gör insatser för de mest utsatta i stan. Kyrkan har stor betydelse för
en eritreansk och en syrisk församlingsgrupp. Och så har jag redan kommit med
i ett språkcafé i Pingstkyrkan. Där träffar
jag invandrare från bland annat Eritrea,
Etiopien och Afghanistan, avslutar Gunnel.
Text och foto: Bengt Strandberg
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Mars

Kalender

1

Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.

2

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

3

To 14.00 RPG i Elimkyrkan.

4

Fr 17.00 Konfa.
18.30 Fikafredag.

6

Sö 11.00 Gudstjänst (1: a söndagen
i fastan) ”Prövningens stund” Matt.
16:21–23. Pred. Pastorskandidat
Teresia Lenngren. Medv. AnnaMaria
Rose. Org. Psalmorkestern. Insamling
till pastors- och diakonutbildning.
Kyrkfika. Veckogr. 3.

8

Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.

9

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

10 To 19.00 Samtal S:t Eskil. Se notis,
sidan 11.
11 Fr 17.00 Konfa.
12 Lö 9.00 Sy-Lan.
13 Sö 11.00 Taizé-gudstjänst (2: a
söndagen i fastan) ”Den kämpande
tron” Luk. 7:36–8:3. Pred. Birgitta
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Keller. Org. Stefan Silversten.
Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.
15 Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.
16 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Ledarutbildning ”Trygga möten” med Anja Wändal.
18 Fr 17.00 Konfa.
18.30 Foodfriday.
19 Lö 10.00 Lördagshäng på Skölbytorp.
16.00 Familjelördag.
20 Sö 11.00 Temagudstjänst (3:e
söndagen i fastan) ”Vi och klimatet”.
Medv. Studiecirkeln. Org. Rachel
Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 5.
22 Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.
23 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
26 Lö 16.00 Församlingens årsmöte.
27 Sö 11.00 Församlingens årshögtid.
Nattvard (Jungfru Marie bebådelsedag) ”Guds mäktiga verk” Luk.
1:26-38 alt. Luk. 1:39-45. Pred.
Klas Johansson (Equmeniakyrkans
kyrkosekreterare). Org. Stefan

Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika.
Veckogr. 6.
29 Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.
30 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
31 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan.
18.00 Bibelsamtal ”Vår Fader”.

April
1

Fr 17.00 Konfa.
18.30 Fikafredag.

3

Sö 11.00 Mässan ”Mellanrum”.
Corazon. Stefan Silversten m.fl.
Kyrkfika. Veckogr. 7.

5

Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.

6

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

9

Lö 10.00 Lördagshäng på Skölbytorp.
16.00 Familjelördag.

10 Sö 11.00 Gudstjänst (palmsöndagen) ”Vägen till korset” Luk.
19:28-40. Pred. Birgitta Keller. Org.
Stefan Silversten. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 1.

11 Må 18.00 Andakt i påskveckan. Led.
Josef Nsumbu. Org. Maria Fahlén
Eriksson. Veckogr. 2.
12 Ti 18.00 Andakt i påskveckan. Led.
AnnaMaria Rose. Org. Timothy
Stayton. Veckogr. 2.
19.00 Corazon. Körövning.
13 On 18.00 Andakt i påskveckan.
Led. Josef Nsumbu. Org. Timothy
Stayton. Veckogr. 2.
14 To 18.00 Nattvardsandakt i påskveckan (skärtorsdagen). Led.
AnnaMaria Rose. Medv. Josef
Nsumbu. Org. Stefan Silversten.
Veckogr. 2.
15 Fr 11.00 Gudstjänst (långfredagen)
”Korset” Luk. 23:26-49. Pred. Josef
Nsumbu. Musik Staffi Lontos. Kyrkfika. Veckogr. 2.
17 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
(påskdagen) ”Kristus är uppstånden”
Luk. 24:1–12. Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Corazon.
Kyrkfika. Veckogr. 2.
18 Må 16.00 Gudstjänst med Sjukhuskyrkan i Munkhagskyrkan,
Mariefred (Annandag påsk) Pred.
Mattias Gustavsson.
19 Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.
20 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
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21 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.
22 Fr 17.00 Konfa.
18.30 Foodfriday.
23 Lö 9.00 Sy-Lan.
24 Sö 11.00 Gudstjänst (2: a söndagen
i påsktiden) ”Påskens vittnen”
Joh. 21:15-19. Pred. Ivan Czitróm.
Org. Mats Ernvik. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 3.
26 Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.
27 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
30 Lö 20.00 Valborgsmässofirande på
Båtsmansbacken. Vårtal Eskilstuna
Stadsmissionens ordförande Lars
G. Linder. Vårsång Corazon m.fl.
Lotteri. Servering från kl. 19.00.

Maj
1

Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen
i påsktiden) ”Den gode herden”
Joh. 10:11-16. Pred. Pastorskandidat
Teresia Lenngren. Org. Stefan
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 4.

3

Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.

4

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

To 18.00 Bibelsamtal ”Vår Fader”.

6

Fr 17.00 Konfa.
18.30 Fikafredag.

7

Lö 10.00 Trädgårdsloppis. Se sid.
12.

8

Sö 11.00 Gudstjänst (4:e söndagen
i påsktiden) ”Vägen till livet” Joh.
14:1–14. Pred. Josef Nsumbu. Org.
Rachel Sidestam. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 5.

10 Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.
11 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
12 To 14.00 RPG i Johannebergs baptistkapell.
14 Lö 10.00 Pilgrimsvandring.
15 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e söndagen
i påsktiden) ”Att växa i tro” Joh.
15:10–17. Pred. Josef Nsumbu. Org.
Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 6.
17 Ti 9.30 Morgonbön.
19.00 Corazon. Körövning.
18 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
18.00 Scout.
19 To RPG-resan - heldags bussutflykt.
Anmälan krävs.

20 Fr 17.00 Konfa.
18.30 Foodfriday.
22 Sö 11.00 Gudstjänst med SEU
(bönsöndagen) ”Bönen” Luk.
11:1–13. Pred. AnnaMaria Rose.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 7.

5

Sö 11.00 Konfirmationshögtid
(pingstdagen) Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 2.

24 Ti 9.30 Morgonbön.
25 On 17.00 Församlingens bönestund.
Öppen kyrka för bön, stillhet och
ljuständning.
26 To 8.00 Friluftsgudstjänst på Båtsmansbacken (Kristi himmelsfärdsdag) ”Herre över allting” Luk.
24:49-53. Veckogrupp 1. Musik
Stefan Silversten. Fika (ta med egen
fikakorg).
29 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen
före pingst) ”Hjälparen kommer”
Joh. 16:23–33. Pred. Carina Thörn.
Org. Maria Fahlén Eriksson.
Kyrkfika. Veckogr. 1.
31 Ti 9.30 Morgonbön.

Juni
1

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

3

Fr 17.00 Konfa.

4

Lö 16.00 Samkväm för konfirmander.

Inte ens när sorgen är som störst
Inte ens när mörker täcker jorden
Inte ens när världen är på väg att
ge upp, ska ensamheten få sista ordet
Inte ens när skyddet är som sämst
Inte ens när smittan drabbar jorden
Inte ens när länder är på väg att ge upp,
ska utsattheten få sista ordet.
För vi ska stå där mitt i kampen
med det sista vi har kvar.
Vi ska äga världens trotsigaste hopp.
Vi ska tro att allt är möjligt,
vi ska satsa allt vi har.
Vi ska hoppas allt i skuggan av ett kors.
Vi ska älska allt och längta efter påsk.
Inte ens när värmen är som värst
Inte ens när vanvård plågar jorden
Inte ens när folken är på väg att ge upp,
ska hopplösheten få sista ordet
Inte ens när muren är som högst
Inte ens när orätt präglar jorden
Inte ens när mänskor är på väg att ge
upp, ska maktlöshet få sista ordet.

Sven Hillert

Med tillstånd av psalmförfattare S. Hillert.
Dikten finns tonsatt av Leif Nahnfeldt.
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Scout

Scout träffas varje onsdag kl.18.00 på Skölbytorp

Lördagshäng

Lördagshäng med scoutaktiviteter på Skölbytorp 19 mars och 9 april kl.10-14.

Scoutgudstjänst

SEUs årsmöte 2022

SEU hade digitalt årsmöte 4 februari med
18 deltagare. Tre nya ungdomar valdes in i
styrelsen. Års-tema för 2022 är ”Nya vägar
tillsammans”
Mål och inriktning:
- Arbeta med ledarvård och ledarutveckling
- Ta fram en rekryteringsplan för att få fler
deltagare i SEU:s verksamhet
- Färdigställa, utveckla och förbättra våra
lokaler.

Scoutgudstjänst onsdagen den 6 april
kl.18.00. Plats meddelas senare.

Scouthajk

Scouthajk 13-15 maj på Skölbytorp.

Ungdom 12-20 år

samlas varannan fredag kl.18.30.
4 mars Fikafredag
18 mars Foodfriday – hamburgare
1 april Fikafredag
22 april Foodfriday – taco
6 maj Fikafredag
20 maj Foodfriday – kebab/falafel

Eskilskonfa

Eskilskonfa läser nu andra terminen.
Konfaläger 26-29 maj på Lärsätersgården.
Söndagen den 5 juni är det konfirmationshögtid.

Ledarutbildning

”Trygga möten”, onsdagen den 16 mars
kl.18.00 med Anja Wändal, föreningsutvecklare, Equmenia Svealand.
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Söndagsskola

Söndagsskola kl.11.00 varannan söndag
jämna veckor.

Familjelördag

den 19 mars och 9 april, kl.16-18. Vi sjunger, leker, äter tillsammans och avslutar med
en andakt.
Anmälan till annamaria@eskilskyrkan.se.

Mässan Mellanrum

Söndagen den 3 april kl. 11.00 kommer vi att fira mässan Mellanrum, som
blivit uppskjuten flera gånger. Det är en
nyskriven mässa av S:t Eskilskyrkans
församlingsmusiker Stefan Silversten,
med svängig latinamerikanskt inspirerad
musik och texter som vill leda oss mot en
djupare förståelse av mässans mysterium.
Corazon, solister och musiker från församlingen medverkar.

Sjung i kör!

”Det är så kul att sjunga!” ”Man blir upprymd av att sjunga kör.” Två citat från ett
reportage om kören Corazon i ett tidigare
nummer av Församlingsbladet. Så kom
med! Det finns plats för fler!
Corazon över på tisdagar kl. 19.00. Kontakta församlingsmusiker Stefan Silversten 073-251 14 12, stefan@eskilskyrkan.
se.

Dagretreat

Vi inbjuder till en dagretreat lördagen den
18 juni kl. 10.00, under ledning av Lina
Walin och AnnaMaria Rose. Anmälan till
annamaria@eskilskyrkan.se.

Årsmöte
Välkommen till S:t Eskilskyrkans församlings årsmöte lördagen 26 mars kl. 16.00.

Årshögtid

Söndag den 27 mars firar S:t Eskilskyrkans
församling sin årshögtid. Klas Johansson
predikar. Det blir hans sista uppdrag som
Equmeniakyrkans kyrkosekreterare.

RPG:s vårprogram

Torsdagen den 3 mars kl. 14.00 i Elimkyrkan. Childfriends - med hjärta för de
utsatta barnen i Thailand med Madeleine
och Inge Ekelyck.
Torsdagen den 31 mars kl. 14.00 i S:t
Eskilskyrkan. Min resa till Oberammergau - om passionsspelen 2010 med Tord
Dahlén.
Torsdagen den 21 april kl. 14.00 i Pingstkyrkan. Läsarsånger med Lennart Persson
Frälsningsarmén i Södertälje. RPG:s årsmöte.
Torsdagen den 12 maj kl. 14.00 i Johannebergs baptistkapell. RPG Eskilstuna kommunförenings stormöte. ”Strindbergskännaren” Tryggve Lund berättar och visar
bilder.
Torsdagen den 19 maj RPG-resan - heldags bussutflykt. Anmälan krävs.
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Valborsmässoafton
Det är dags igen! Låt oss fira valborgsmässoafton tillsammans på Båtsmansbacken!
Vårtal av Eskilstuna Stadsmissionens ordförande Lars G. Linder.
Vårsång med Corazon med flera.
Lotteri. Servering från kl. 19.00.
Lördagen den 30 april kl. 20.00.

Trädgårdsloppis

Lördagen den 7 maj kl. 10.00.
Trädgårdsloppis är en av S:t Eskilskyrkans mest jordnära mötesplatser, där man
kan träffas, fika hembakat, äta nygrillat
och köpa växter. Här finns både inne- och
uteblommor, plantor och buskar av olika
sorter, trädgårdsredskap och annat som
behövs för odlingen.
Trädgårdsloppisen blir till genom att
många skänker det som ska säljas.
Lämna det du vill skänka kl. 8.00 på lördagsmorgonen eller kontakta Lena eller
Hans-Erik Åkerlund.
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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

