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Möten som berör
Möten har alltid varit viktiga. Vad är
det då som kan göra att ett möte berör
och hur kan ett möte leda till nya vägar för människor?
Det som kan göra ett möte berörande är
bland annat deltagarna, förväntningarna,
attityderna, sättet att mötas på och ibland
även rummet/platsen. Mötet med Herren
har alltid varit berörande och alltid lett till
nya vägar/början på ett nytt liv.
Bibeln innehåller många exempel på
berättelser om sådana möten: Moses
möte med Gud vid den brinnande busken,
Natanaels upplevelse vid det första mötet
med Jesus, Jesu besök hos Marta och Maria, Petrus båda möten med Jesus på stranden - den första gången fick Petrus ett löfte
om att bli människofiskare och nästa gång
en utmaning att föra Herrens får på bete
och så vidare.
Andra berörande möten i Bibeln gäller människor emellan. Adams möte med
Eva blev en grund för familjebildning
och människornas fortsatta liv på jorden.
Jakobs återträff med sin bror Esau under
förlåtelse och försoning skapade en ny
framtid för dessa två syskon. Marias besök
hos Elisabeth blev en stark upplevelse för
dem båda. Alltså, när Herren finns med i
ett möte förvandlas hela livet.
Så var det för den samariska kvinnan
vid brunnen. Samarierna undveks i regel
av judarna, men Jesus valde att gå just
igenom Samarien. Nya vägar kan alltså
leda till överraskningar. Jesus inledde ett
samtal med kvinnan, vilket berörde och
förändrade hela hennes liv. I stället för att

hämta vatten, så lämnade hon sin kruka och
sprang hem till sin by för att berätta vad
hon upplevt. Kvinnan med ett brokigt förflutet blev alltså evangelist. Hennes möte
med andra bybor blev annorlunda, vilket
hade till följd att dessa tog emot Jesu budskap och bad honom och lärjungarna (alla
judar) att stanna kvar några dagar.
Om ett möte känns berörande och viktigt, är också mycket en fråga om deltagarnas vilja, öppenhet och förtroende för
varandra. Detta gäller förstås även den
kristna församlingen. Frågan gäller alltså
inte om vi ska våga möta andra människor
utan hur vi gör detta. Den som är öppen
söker och tar emot, den som lyssnar är
tillgänglig, blir berörd och får ny inspiration. Detta gäller i alla möten i den kristna
församlingen till exempel gudstjänst, bibelsamtal, bönegrupp, veckogrupp, kör
och så vidare, samt även utanför kyrkan i
äktenskap, vänskap, föreningar med mera.
Nu är sommaren här med nya tillfällen att
få mötas.
Trevlig sommar!
Josef Nsumbu

Framsidan:
”Händer” – collage framställt av barn och vuxna på Familjelördag i S:t Eskilskyrkan.
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Gud skapade inget avfall

Gud skapade inget avfall. Det är ett
av många tänkvärda diskussionsämnen i cirkeln God jord som pågått i
S:t Eskilskyrkan under våren.
Från en skapelse i perfekt balans till
en värld där både himmel, hav och land
dränks i sopor. Hur det gick till och vad
vi ska göra åt det har väckt stort intresse
bland de 15 deltagarna i cirkeln.
Jorden är en ovärderlig gåva som vi fått
att vårda och använda. Under många tusen
år har det gått bra, men de senaste hundra
åren har människans övermod gjort att vi
sätter hela systemet i fara. Vi stickar ett
täcke av koldioxid som värmer polerna
och svämmar över haven. Vi tillverkar
produkter som inte kan användas i jordens
kretslopp och nu översvämmas vi av koldioxid i atmosfären, plast i haven och gifter i jorden.
Cirkeldeltagarna är alla besjälade av
att ta ansvar för att vända utvecklingen.
Vi är överens om att vägen tillbaka till
en blomstrande planet är enklare liv med
mindre girighet och frosseri och mer andlig utveckling och mänsklig gemenskap.
Eva Rönnebratt har med mild hand och
en vandrande sten lett den pratglada för-

Foto: Carl-Johan Olofsgård
samlingen genom Johannes Widlunds bok
om hållbart liv. Bibelcitat och böner har
avlösts av handfasta råd om hur man bäst
viker en mjölkkartong för den ska bli så
liten som möjligt.
Teori och praktik måste av nödvändighet gå hand i hand eftersom vi inte har så
många år på oss innan klimatförändringarna är ostoppbara. Cirkeln har samtidigt
med diskussionerna också skrivit upprop
om Gallakgruvan och remissvar till Eskilstuna kommuns klimatprogram, ordnat
möte med Johan Ehrenberg och lovat leda
en gudstjänst med tema klimat. Just kombinationen av att vika mjölkpaket, att försöka nå fler människor och att skriva till
regering och kommunledning om åtgärder
för klimatet är den väg jag tror kan leda till
att vi lyckas hejda det som sker.
Vi är några stycken i cirkeln som inte är
medlemmar i församlingen. För mig har
det varit en stor glädje att möta så engagerade människor i ett sammanhang jag inte
trodde fanns. Att se att gudstro och kamp
för att rädda jorden går hand i hand ger
mig hopp och stärker min tro. Det tackar
jag för!
Anna Jerdén
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Fikafredag
En fredagskväll i maj inbjöd S:t Eskilskyrkans Ungdom (SEU) ungdomar i
Elimkyrkan och i S:ta Mariakyrkan till Fikafredag i S:t Eskilskyrkan. Det blev
en helkväll för de cirka 50 tonåringar som hörsammande inbjudan.
SEU har tonårssamling varannan fredag,
växelvis Foodfriday, där maten står i centrum, och Fikafredag, med fika, lek & spel
samt andakt. I Elimkyrkan och S:ta Mariakyrkan träffas också tonåringarna på
fredagskvällarna, men detta var den första
gemensamma tonårskvällen.

släppte eventuella hämningar snabbt och
alla gick in för tävlandet med liv och lust.
Vid den avslutande ”äggstafetten” runt
kyrkan såg det ut som om alla i de olika
lagen känt varandra sedan länge.
Kvällen avslutades, som alltid på Fikafredag, med andakt i kyrksalen. Micke
berättade om sin tro och AnnaMaria Rose
ledde sången. När alla till sist, ledda av
SEU:s tonåringar, strömmade till ljusbäraren för att tända ljus var stämningen
mycket andaktsfull och stilla.

SEU:s ordförande Micke Sporrong hälsade alla välkomna till S:t Eskilskyrkan
och gladde sig över att så många kommit.
Efter fikat (saft och mackor) tog Jonas
Rönnebratt vid som lekledare. Det började
lite trevande med en frågesport, då tonåringarna satt tillsammans med kompisarna
från ”sin egen” kyrka. Men när ungdomarna delades in i blandade lag för att tävla
mot varandra i olika samarbetsövningar,

En av ledarna i S:ta Mariakyrkan tackade för att de blivit inbjudna och överlämnade gåvor till SEU. Det var första gången
de blivit inbjudna till en annan kyrka! Att
ungdomarna i de tre kyrkorna kommer att
träffas fler gånger känns självklart.
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Text och foto: Bengt Strandberg

En intervju med en av deltagarna på Fikafredag finns att läsa på sidan 10.

Scoutkväll på Skölbytorp
Vilket ställe! Fågelkvitter, vårgrönska och
ledare välkomnar ett gäng scouter en vanlig scoutkväll i maj.

dre bitar, lämpliga att elda. Det går galant
för alla.

Idag är det Sam Thai som ansvarar för
programmet. Lugnt och pedagogiskt visar och berättar han om sågen, yxan och
kniven. Hur man handskas med dem på ett
säkert sätt. Vad delarna heter. Sen är det
dags att leta upp en gren, och såga av den.
Alla sågar frenetiskt. Sen spetsa den med
kniven. Den lugna kvällen blir ännu lugnare när var och en koncentrerat använder
sin kniv.

Här får alla plats från de yngre till de
som varit scouter i flera år.
Nu sprakar elden. Det är dags att få användning av pinnarna som spetsats vassa.
Nej, det vankas inte korv men däremot
marshmallows. Smaskigt att avnjuta mellan kex.
Så lider kvällen mot sitt slut. AnnaMaria tar fram boken ”Det är aldrig kört” och
läser ett kapitel som fängslar oss allihop.
Den handlar om en pojke som mist en arm
men ändå tränar judo. Hans mästare lär
honom bara ett kast. När han sen ställer
upp i en tävling vinner han till slut hela
mästerskapet. Hur gick det till? Jo, hans
svaghet visar sig vara hans styrka. En fin
bild av att även våra svagheter kan bli till
något betydelsefullt. Så ber vi scoutbönen
och det är dags att åka hem. Men först
måste vi kolla upp trädet där en spillkråka
tittat fram. Mycket riktigt. Där i den höga
aspen har den sitt bo.
Under kvällen inser jag att jag faktiskt
missat något, jag som aldrig varit scout.

Nästa uppgift är att hugga vedträn i min-

Text: Boël Olsson, Foto: Bertil Olsson
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Juni
1

Kalender

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

3

Fr 17.00 Konfa.

4

Lö 16.00 Samkväm för konfirmander.
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Sö 11.00 Konfirmationshögtid
(pingstdagen) Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 2.

8

On 17.00 Församlingens bönestund.

9

To 14.00 Vårträff för våra årsrika.

12 Sö 11.00 Gudstjänst (Heliga
trefaldighets dag eller missionsdagen) ”Gud – Fader, Son och
Ande”. Matt. 28:16–20. Pred. Sven
Andersson. Org. Mats Ernvik.
Kyrkfika. Veckogr. 3.
14 Ti 17.00 Sommarknytis.
15 On 17.00 Församlingens bönestund.
18 Lö 10.00 Dagretreat.
19 Sö 11.00 Gudstjänst (1: a s. e.
trefaldighet) ”Vårt dop”. Joh.
1:29-34. Pred. Birgitta Keller. Org.
Maria Fahlén Eriksson. Kyrkfika.
Veckogrupp 4.
21 Ti 17.00 Sommarmusik med Helene
& Staffi Lontos, se sidan 12.
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22 On 17.00 Församlingens bönestund.
26 Sö 18.00 Gudstjänst (Den helige
Johannes döparens dag) ”Den
Högstes profet”. Luk. 1:57-66.
Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel
Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 5.
28 Ti 17.00 Sommarknytis.
29 On 17.00 Församlingens bönestund.

Juli
3

Sö 18.00 Gudstjänst (3:e s.
e. trefaldighet) ”Förlorad och
återfunnen”. Luk. 15:8–10. Pred.
Josef Nsumbu. Org. Timothy
Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 6.

5

Ti 17.00 Sommarmusik. Orgelstund
med Mats Ernvik, se sidan 12.
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On 17.00 Församlingens bönestund.

10 Sö 18.00 Gudstjänst (4:e s. e.
trefaldighet) ”Att inte döma”. Joh.
8:1–11. Pred. AnnaMaria Rose. Org.
Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 7.
12 Ti 17.00 Sommarknytis.
13 On 17.00 Församlingens bönestund.
17 Sö 18.00 Gudstjänst (apostladagen)
”Sänd mig”. Matt. 16:13–20. Pred.
Kristina Färdeman. Org. Stefan
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1.

19 Ti 17.00 Sommarmusik med Gry
Kaijankoski, Wilma Graaf, Bertil
Olsson och Hans Murman, se sidan
12.
20 On 17.00 Församlingens bönestund.
24 Sö 18.00 Gudstjänst (6:e s. e.
trefaldighet) ”Efterföljelse”. Matt.
16:24–27. Pred. Pastorskandidat
Hope Bizimungu. Org. Stefan
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 2.
26 Ti 17.00 Sommarknytis.
27 On 17.00 Församlingens bönestund.
31 Sö 18.00 Gudstjänst (Kristi
förklarings dag) ”Jesus förhärligad”.
Mark. 9:1–13. Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 3.

Augusti
2

Ti 17.00 Sommarmusik. Pelle Mårdh
och Mats-Olov Säfström, se sid 12.

3

On 17.00 Församlingens bönestund.
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Sö 18.00 Gudstjänst (8:e s. e.
trefaldighet) ”Andlig klarsyn”.
Matt. 7:22–29. Pred. Birgitta Keller.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 4.
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Ti 17.00 Sommarknytis.

10 On 17.00 Församlingens bönestund.

14 Sö 18.00 Gudstjänst (9:e s. e.
trefaldighet) ”Goda förvaltare”.
Luk. 12:42–48. Pred. AnnaMaria
Rose. Org. Stefan Silversten.
Kyrkfika. Veckogr. 5.
16 Ti 17.00 Sommarmusik. Bosse
Lundkvist och Adam Nätt, se sid 12.
17 On 17.00 Församlingens bönestund.
21 Sö 18.00 Gudstjänst (10:e s. e.
trefaldighet) ”Nådens gåvor”. Matt.
18:18–22. Pred. Samuel Lindholm.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 6.
23 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon.
27 Lö 10.00 Nyforsdagen.
28 Sö 11.00 Samlingssöndagen.
Gudstjänst (11:e s. e. trefaldighet)
”Tro och liv”. Matt. 21:28–31.
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan
Silversten. Corazon. Kyrkfika.
Veckogr. 7.
30 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon.
31 On 18.00 Scout.

September
4

Sö 11.00 Gudstjänst (12:e s. e.
trefaldighet) ”Friheten i Kristus”.
Luk. 13:10–17. Pred. Josef Nsumbu.
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika.
Veckogr. 1.
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Pastorspraktikant Teresia Lenngren
Teresia Lenngren har vid två tillfällen i vår varit ”pastorspraktikant” i S:t Eskilskyrkan, som ett av de sista inslagen i hennes pastorsutbildning.
Teresia Lenngren har läst 2½ år på THS
och i sin tidigare utbildning till lärare läst
religion i 1½ år på Göteborgs universitet.
Under sammanlagt cirka tio dagar har
Teresia fått följa alla verksamheter i S:t
Eskilskyrkan och predikat två gånger.
- Därutöver har jag haft samtal med Josef, förstås, men även med AnnaMaria
och Stefan, berättar Teresia. Jag kommer
kanske att få jobba även med diakoner och
församlingsmusiker och då är det bra att få
höra vad de säger.
Du har predikat på två gudstjänster i
S:t Eskilskyrkan. Hur var det?
- Jag tycker att det har varit bra att predika här, säger Teresia. Jag har inte varit
nervös och det tyder på att jag känt mig
hemma och välkommen. Att predika är
den uppgift jag har fått jobba mest med
under mina studier. Det finns grundläggande saker som är rätt och fel, men därutöver finns det så mycket tolkningar, där
man måste kunna stå för det man sagt i en
predikan.
Har du fått någon respons från gudstjänstbesökarna?
- Det känns som att responsen varit bra
och den har varit konstruktiv, så inför den
andra predikan tog jag med mig tankar
som jag fick efter den första.
Vad har du tagit med dig från dina besök i Eskilstuna?
- Equmeniakyrkan har en väldig bredd,
både vad avser verksamheten, hur man talar om tro och hur man förhåller sig till
samhället där man verkar. Med Josef som
handledare har jag också fått ett perspek-
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tiv på vad kyrkan kan vara i olika delar av
världen.
Morgonbönerna på tisdagarna, som
alla är välkomna till, där man samtalar
om kommande söndags bibeltexter, gillar
Teresia. ”Det har varit väldigt spännande
samtal.”
Tydliga tankar om vad man väljer för
sånger i gudstjänsterna har Teresia också
fått med sig, tack vare samtalen med Stefan Silversten.
Hur ser dina framtidsplaner ut? Har du
fått pastorstjänst och i så fall var?
- Jag ska jobba som halvtidspastor uppe
i Gällivare och den andra halvtiden ska jag
jobba som SO-lärare på en högstadieskola.
Jag vill ha variation och tror att jag kommer lätt in i en ny situation om jag har fötterna i två världar, avslutar Teresia.
Text och foto: Bengt Strandberg

Ukrainaflyktingar i
Eskilstuna

Sommarknytis

Sommarknytis i S:t Eskilskyrkan
tisdag 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli och
9 augusti, klockan 17.00.
Tag med lite mat med hemlandsrecept,
eller kom bara. Vi äter tillsammans under
samtal eller enkel underhållning.
Välkommen!

Resor med RPG

En samverkansgrupp bestående av Stadsmissionen, Röda Korset, Pingstkyrkan,
Elimkyrkan, S:t Eskilskyrkan och Frälsningsarmén planerar att erbjuda en typ av
dagverksamhet. Verksamheten ska bedrivas i lokalen där Brothers på Kungsgatan
låg. Kommunen har tecknat avtal och hyran är gratis för verksamheten. Planerade
öppettider kl. 10 – 16, måndag – fredag.
På bästa sätt hjälps vi åt med detta. Det
kommer att behövas leksaker, pysselgrejer, handarbetsmaterial, kläder, fikabröd,
möbler med mera.
Migrationsverket har informerat om att
det kan komma ca 400 ukrainare, varav
många barn, i början på juni. Dessa kommer hit på EU flyktingdirektiv vilket innebär att de inte får söka uppehållstillstånd
och inte heller gå på SFI. Planeringen blir
mer precis under de kommande samverkansträffarna och kontinuerlig info kommer att ges allteftersom.
Församlingen består av oss individer,
som kan skänka saker, pengar eller vår
tid och ork. Var och en gör bara efter SIN
förmåga!
Eva Rönnebratt

RPG-distriktet anordnar trevliga resor.
Är du intresserad och vill och anmäla dig?
Hör av dig snarast till Sören Öhlund ordförande i RPG-distriktet, 070–797 4 8 76.
Dagsutfärd 7 augusti, Start 10.00 med
guidning i Söderköping, bil till Stegeborg,
båtfärd och guidning på Capella Ecumenica och avslutning med mat på Stegeborgsgården.
Bussresa till Jämtland och Trondheim
11–16 september. Anmälan senast 7 augusti.
Skön sommar önskar RPG.
Catharina Dahlén, ordförande i Eskilstuna
kommunförening av RPG.

- Gamle skrutt! sa en fru ifrån Vi,
varpå mannen han svarade si:
- Må så va’, kära du,
men så ung jag är nu
det kommer jag aldrig mer bli!
Stefan Silversten
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Eskilskonfa

Vår konfirmationsläsning är slut för det här
året och vi firar konfirmationshögtid söndagen den 5 juni. Lördagen den 4 juni har vi
samkväm för konfirmandernas familjer.

6 juni

SEU kommer att delta på kommunens
nationaldagsfirande på Strömsholmen
kl.11.30-17.00. Vi kommer att ha aktiviteter för barn och unga samt korvgrillning
till försäljning.

Scout

Under sommaren kommer vi att åka på två
läger. Equmenia Svealands regionsläger
Tro, hopp och hängmatta på Skräddartorp
5-9 juli samt Jamboree 22 i Norra Åsum
30 juli-6 augusti.

Tyckt om Fikafredag

Ella, en av SEU:s tonåringar, svarar:
Hur har du hittat till S:t Eskilskyrkan
och Fikafredag?
- Jag har gått i kyrkan sedan barndomen,
först i söndagsskolan och nu på tonår.
Vad gör ni på Fikafredag?
- Vi fikar, spelar spel, som ”Hänga gubbe” och Kurragömma. Vi har andakt då vi
sjunger, ber och tänder ljus.
Vad tycker du om Fikafredag?
- Det är bra att vi ungdomar har något
att göra på fredagskvällar. Vi får träffa nya
människor och vi får lära oss om Gud.

Nyforsdagen

Vi kommer att delta på Nyforsdagen lördagen den 27 augusti. Scouterna träffas i kyrkan onsdagen den 24 kl.18 för planering.

Terminsstart i höst

Söndagsskola söndagen den 28 augusti
kl.11 och fortsätter jämna veckor.
Scout onsdagen den 31 augusti kl.18 på
Skölbytorp och fortsätter varje vecka.
Foodfriday fredagen den 2 september
kl.18.30 och fortsätter ojämna veckor.
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Hajk på Skölbytorp 13-15 maj.
		
Foto: Lydia Rönnebratt

Årsmötet 2022
Lördagen den 26 mars kunde församlingen
samlas till årsmöte, utan begränsning av
antalet närvarande, utan säkerhetsavstånd
mellan våra platser. Pandemirestriktionerna var borttagna. Glädjen var påtaglig
och det sorlade muntert vid borden i församlingssalen. Så tog församlingens ordförande Birgitta Keller till orda, hälsade
välkommen och bad för årsmötet, varefter
ordförande Bengt Strandberg förklarade
mötet för öppnat.
Verksamhet och ekonomi
Utifrån verksamhetsberättelsen diskuterades förra årets aktiviteter. Ett tillägg gjordes angående Annika Nilsson Skolkyrkan,
som genomfört att antal Bibeläventyr under 2021.
Utifrån en powerpoint presenterade och
kommenterade församlingens kassör Gun
Björk en översikt av församlingens ekonomi för år 2021. De största kostnaderna var
lönerna till de anställda. Positivt år 2021
har varit den ersättning som församlingen
fått från staten för arbetsgivaravgifterna.
De stora intäkterna kommer från veckooffren, uthyrning av kyrkan, hyror från
Vita huset samt från kyrkoavgifter.

Semestrar

De anställdas semestrar:
Stefan Silversten: v. 23 – 27.
AnnaMaria Rose: v. 29–31.
Josef Nsumbu: v. 29, 31–34.

Styrelsemöten ...

... i sommar och höst:
13 juni, 16 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.

Styrelse för 2022
Ny i församlingsstyrelsen är Afutu Ramadan. Övriga styrelseledamöter för 2022
är: Flora Godwin-Duku, Frida Sandberg,
Gun Björk, Maria Fahlén Eriksson, Roger Thörn samt ordförande Birgitta Keller.
Marianne Grudevall och Gunnel Lejdeby
avgick ur styrelsen och Birgitta Keller
framförde ett tack till dem. Ett tack fick
också Jonas Rönnebratt, Hans Murman
och Stefan Silversten för sitt arbete med
gudstjänstinspelningar under det gångna
året.
Hur går vi vidare?
Redan 2021 har besökare i kyrkan kunnat
ge förslag till hur vi kan gå vidare efter
pandemin.
Ordet möten återkom ofta bland förslagen. Klimatfrågor och samlingar kring
livsfrågor poängterades. Fest, musik samt
glädje över att kunna samlas igen betonades också.
Styrelsens förslag till tema var: Nya vägar – möten som berör, vilket också kan
uttryckas: Genom viktiga möten finner vi
nya vägar.
En intressant diskussion tog vid innan
styrelsens mål klubbades, en diskussion
som förhoppningsvis fortsätter under det
verksamhetsår vi har framför oss.
Birgitta Grohp

Equmeniakyrkans kyrkokonferens pågår 10–14 augusti 2022. Förhandlingarna
öppnar i det digitala verktyget VoteIT onsdagen den 10 augusti. Fredagen den 12
augusti övergår konferensen till förhandlingar i plenum på plats i Vårgårda.

11

Sommarmusik
Det blir Sommarmusik varannan tisdag
kl. 17.00 med början 21 juni. Om omständigheterna och vädret tillåter håller vi till i
trädgården, annars inne i kyrkan.
Tisdag 21 juni kl. 17.00 Helene och Staffi
Lontos bjuder på sång och musik ur den
klassiska repertoaren.
Tisdag 5 juli kl. 17.00 Mats Ernvik. Den
signade dag - en orgelstund kring ”Den
kristliga dagvisan”.
Tisdag 19 juli kl. 17.00 Gry Kaijankoski, Wilma Graaf, Bertil Olsson och Hans
Murman.

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

Tisdag 2 augusti kl. 17.00 Pelle Mårdh
och Mats-Olov Säfström. Blandad musik
från vår tid - allt från Dan Andersson till
Springsteen.

S:t Eskilskyrkans ungdom

Tisdag 16 augusti kl. 17.00 Bosse Lundkvist tillsammans med Janne Elvi, gitarr
och Adam Nätt, bas: På midnattstimmens
bakgård. Tankar och ord om samtid och
framtid.

ANSVARIG UTGIVARE
Bengt Strandberg
REDAKTÖRSGRUPP
Josef Nsumbu, Bertil Olsson,
Boël Olsson, Bengt Strandberg
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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

