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Den berörde berör
Viktiga möten som berör
Höstens möten
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Den berörde berör
I det förra numret skrev jag om möten som berör, till exempel om Moses möte
med Gud vid den brinnande busken och samtalet mellan Jesus och en kvinna vid
en brunn i Samarien. Möten med Herren och/eller i Herrens namn berör alltid.
Ett möte som berör får bättre effekt, när
den berörda finner en ny väg att gå, styrks
i sin tro eller förvandlas i sitt liv. Effekten
blir ännu tydligare när den berörde också
får sin omgivning att bli berörd. Det var
det som hände med Mose, vars möte med
Herren ledde till Israels befrielse. Likaså
var det när kvinnan vid brunnen fick sin by
att lyssna till och tro på Jesus.
I början av en ny
termin kan vi redan räkna in flera
tidigare
möten
som vi kanske
aldrig kommer att
glömma. Dessutom längtar vi nog
efter nya möten
som vi hoppas blir spännande. Hur kan vi
göra de möten som berör oss till oförglömliga upplevelser?
Vittnesbördet
Vittnesbördet är viktigt för både händelser och förkunnelser. Det gör de berörda
själva till ”berörare”. Det var meningen
med Jesu ord till kvinnan vid brunnen:
”Det vatten jag ger skall i honom bli en
källa, som flödar fram och ger evigt liv”
(Joh. 4:14).
Även Andreas, en av Jesu lärjungar, berättade Johannes döparens vittnesbörd om
Messias, vidare för sin bror Simon. Tillsammans gick de till Jesus, som välsig-
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nade Simon med ett nytt namn, Kefas eller
Petrus (Joh. 1:40-42).
Likaså berättade också Filippos för
Natanael och sa: ”Vi har funnit honom
som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret …
Följ med och se” (Joh. 1:44, 46). Natanaels bekännelse visar hur han själv blev berörd: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung” (Joh.
1:49). En liknande bekännelse
finner man senare
bara hos Petrus
(Matt. 16:13-20)
och Tomas (Joh.
20:28).
Våga vittna
För oss idag innebär det att vi skall våga
vittna för andra om Jesus, om vi vill åstadkomma förändring av världen. Den som
blir berörd är samtidigt kallad till att beröra andra, genom ord, genom en enkel
inbjudan som ”Kom och se”, eller genom
goda gärningar, som talar mer än ord. Men
till allt detta krävs vår egen övertygelse.
Låt det möte som berör beröra och må
den berörde också beröra andra!
Josef Nsumbu
Illustration: Bengt Strandberg

Kyrkokonferensen 2022
Equmeniakyrkan höll sin kyrkokonferens – kyrkans högsta beslutande möte – i
Vårgårda den 12–14 augusti. Birgitta och Roland Keller var S:t Eskilskyrkans
församlings bägge ombud vid kyrkokonferensen.

Roland och Birgitta Keller i en matpaus på
kyrkokonferensen.
Foto: Boël Olsson

Här kommer några rader från två varma
ombud som varit i Vårgårda.
Så många intryck, så många från Equmeniakyrkan samlade fysiskt på samma ställe. Häftigt! Att vara med på förhandlingar
med konsensusbeslut, gå på seminarier
och vara med på gudstjänster. Stort!
Under konferensen fick vi också vara
med om avtackningen av alla 67-åringar,
så även vår egen sjukhusdiakon, Carina
Thörn.

Under ett bibelstudium fick vi lyssna till
Magnus Malm, retreatledare och författare, som pratade 45 minuter i sträck och
hade oss lyssnare med sig hela tiden. Han
lyfte bland annat fram att vår tro förändras
med tiden, från den första förälskelsen nyfrälst - till en tro i livet och i vardagen
Oavsett hur vår tro ser ut, så är det viktigt
att vi försöker visa på den genom handling
och att vi tar hjälp av varandra och av Jesus. Jesus ser oss. Ensam är inte stark.
Ett mycket intressant seminarium med
rubrik ”Kristen i klimatnödläge” hann vi
också med, där vi fick både inspiration och
hopp inför framtiden.
Birgitta och Roland Keller

Framsidan: Årets konfirmander i S:t Eskilskyrkan och deras ledare:
fr. v. Josef Nsumbu, Samuel Daniel (hjälpledare), Kiden Andarea Ladu, Linnea Gillström, Rose-Mary Stephen, Gabriela Berhane, Sarah Kiden, Happy Daniel (hjälpledare), AnnaMaria Rose					
Foto: Boël Olsson
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Viktiga möten som berör
Mål och inriktning för församlingens verksamhet har rubriken ”En växande
gemenskap” och årets tema är ”Viktiga möten som berör”. Här berättar några
olika personer om viktiga möten som berört dem.

Rose-Mary Stephen och Linnea
Gillström
En av sommarens varmaste dagar träffar
jag två av årets konfirmander, Linnea Gillström och Rose-Mary Stephen, i svalkan
i kyrkan. Det blir ett långt, trevligt samtal
på temat ”Möten som berör”. Konfirmationstiden, med allt vad den inneburit, har
varit så positiv. De kände alla i gruppen
eftersom de redan träffats på Fikafredag
respektive Food Friday, men starten på
Boda Borg med både matlagning och att
lösa problem i grupp gjorde att de direkt
svetsades samman ännu mer. Här fick de
också skriva ett brev till sig själva där de
till exempel skrev ner förväntningar på
konfirmationstiden. Linnea och Rose lärde
känna varandra på mellanstadiet.
Andakterna som avslutar fredagskvällarna, med sånger, ljuständning och möjligheten att skriva bönelappar är något
som de tycker är fint. De berättar om konfirmandlägret på Lärsätersgården tillsam-
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mans med ungdomar från andra kyrkor.
Det var lätt att lära känna nya personer eftersom de direkt blev uppdelade i grupper
som de sedan behöll hela lägret, plus att
de delade rum med personer de inte kände
från början. De har fortfarande kontakt
med lägerdeltagarna och i höst blir det en
efterlängtad återträff.
Konfirmationsåret har varit väldigt omväxlande med undervisning, fika, utflykter,
planering av gudstjänster och påskdramatisering för söndagsskolan. Barnen tyckte
väldigt mycket om det.
När konfirmationsdagen kom var det lite
nervöst. Det var en stor högtid med familj
och släktingar i kyrkan. Men nervositeten
övergick snart i glädje. Alla konfirmander
fick bland annat ett kors som tillverkats
av fångar. Linnea berättar att hon nu har
det på sitt rum. I våras fick de tillbaka sina
brev som de skrivit. Det blev som de hade
hoppats. Jag blev lite tårögd, säger Rose.
Att tiden varit betydelsefull märks. ”Vi
vill bli hjälpledare nästa gång det blir konfirmation!”
Text och foto: Boël Olsson

Göran Israelsson
Göran har varit med om viktiga möten
som berört honom i alla de kyrkor han tillhört: ”mitt kära baptistkapell i Mora, där
jag växte upp, baptistkyrkan i Uppsala där
Bert Franzén var pastor, Jakobsbergskyrkan i Järfälla, min kära kyrka i Sveg, Pilgrimskyrkan och till sist S:t Eskilskyrkan i
Eskilstuna”.

”Det var en trevlig tid med familjen i Jakobsbergskyrkan. Vi hade en god omsorg
och kärlek. Vi har haft många goda vänner och många djuplodande kontakter. Så
även i Pilgrimskyrkan i Sveg, som dock
var upplöst några år.”

Göran berättar att han varit med i körer
i alla församlingar han tillhört. ”Sången
och musiken är viktig, både modern och
klassisk musik”, säger Göran. ”Jag har
levt med musiken, även tillsammans med
mina två söner. Jag har spelat piano, jag
spelade orgel i tonåren och jag har spelat
tenorsaxofon i ett blåsband med ett gäng
grabbar”, berättar Göran, och i ett hörn av
vardagsrummet står även en näverlur!
Göran nämner att han bland annat sjungit
med baptisternas världsallians och att han
varit med på en körsamling under ledning
av Eric Ericson.
Text och foto: Bengt Strandberg

Nuha Lulo och Hayam Ilo
Häromdagen var jag med på ”Sommarknytis”. Det var första gången för mig
och även för Hayam Ilo. Hennes kompis
Nuha Lulo hade tipsat henne. En fin kväll
med god mat från olika håll. Efter mat och
glass pysslar barnen och vi andra fortsätter

ett givande samtal runt bordet innan det är
dags för en kort andakt.

Efteråt sätter sig Hayam och jag ner för
en pratstund. Hon har bott i Sverige i 5 år.
Hennes man kom hit först. Hon berättar
om flykten, om den osäkra tiden i Turkiet
där de bodde 27 personer i ett trångt rum
i 1½ år och om rädslan för maffian. I Syrien var hon lärare i kemi, fysik och biologi. Nu pluggar hon till fritidsledare. Hon
tycker att det varit en fin kväll.
”Jag känner trygghet och säkerhet här.
När jag pratar är andra lyhörda och snälla.”
Så ropar vi på Nuha som tillsammans
med de andra snyggar upp efter kvällen.
Det märks att de är nära vänner. Nuha
tycker också om att bo i Sverige. Hon
berättar att när hon på sin utbildning här
i Sverige fick uppgiften att hålla ett föredrag om sin bästa vän valde hon att berätta
om Jesus. Om friheten han ger.
Det blev en kväll med möten som berörde oss.
Text och foto: Boël Olsson
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Augusti

Kalender

27 Lö 11.00 - 14.00 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. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 7.
30 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
31 On 18.00 Scout.

September
2

Fr 18.30 Foodfriday.

4

Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
(12:e s. e. trefaldighet) ”Friheten i
Kristus”. Luk. 13:10–17. Pred. Josef
Nsumbu. Org. Stefan Silversten.
Kyrkfika. Veckogr. 1.

6

Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.

7

On 18.00 Scout.

10 Lö 16.00 Familjelördag.
11 Sö 11.00 Gudstjänst (13:e s. e.
trefaldighet) ”Medmänniskan”.
Matt. 5:38–48. Pred. Birgitta Keller.
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 2.
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13 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
14 On 18.00 Scout.
15 To. 14.00 RPG i Johannebergs
baptistkapell. Vår ungdoms musik
med Barbro & Gunnar Ståhlberg.
16 Fr 18.30 Fikafredag.
18 Sö 11.00 Gudstjänst (14:e s. e.
trefaldighet) ”Enheten i Kristus”.
Luk. 22:24–27. Pred. AnnaMaria
Rose. Org. Mats Ernvik. Kyrkfika.
Veckogr. 3.
15.00 S:t Lukas. Skatter i lerkärl.
20 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
21 On 18.00 Scout.
25 Sö 11.00 Gudstjänst (15:e s. e.
trefaldighet) ”Ett är nödvändigt”.
Matt. 11:28–30. Pred. Pastor Rimon
Murad (från Katrineholm). Org. Mats
Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika.
Församlingsmöte. Veckogr. 4.
27 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
28 On 18.00 Scout.
29 To 18.00 Bibelsamtal: Vår Fader.
30 Fr 18.30 Foodfriday.

Oktober
2

Sö 11.00 Taizé-Temagudstjänst
med nattvard (Den helige Mikaels
dag) ”Leva varsamt”. Pred. Josef
Nsumbu. Org. Stefan Silversten.
Kyrkfika. Veckogr. 5.

4

Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.

5

On 18.00 Scout.

8

Lö 16.00 Familjelördag.

9

S ö 11 . 0 0 Te m a g u d s t j ä n s t
(Tacksägelsedagen) ”Leva varsamt”.
Pred. Bengt Strandberg. Org. Stefan
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika.
Veckogr. 6.

11 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
12 On 18.00 Scout.
13 To. 14.00 RPG i Pingstkyrkan. En
dag på dialysen – filmvisning med
Håkan Johansson.
14 Fr 18.30 Fikafredag.
15 Lö 9.30 Sy-Lan.
16 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst i
Fors kyrka (18:e s. e. trefaldighet)
”Att lyssna i tro”. Mark. 18:17–27.
Kyrkfika. Veckogr. 7.
18 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.

19 On 18.00 Scout.
20 To 18.00 Bibelsamtal: Vår Fader.
23 Sö 11.00 Temagudstjänst (19:e s.
e. trefaldighet) ”Leva varsamt”.
P r e d . L e n a B e rg s t r ö m ( f r å n
Equmeniakyrkan). Org. Stefan
Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika.
Församlingsmöte. Veckogr. 1.
25 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
26 On 18.00 Scout.
27 To 18.00 Information Färdplan Stefan Klingberg. Se sidan 9.
28 Fr 18.00 Foodfriday.
30 Sö 11.00 Temagudstjänst (20:e s. e.
trefaldighet) ”Leva varsamt”. Pred.
AnnaMaria Rose. Org. Mats Ernvik.
Kyrkfika. Veckogr. 2.
15.00 S:t Lukas. Meditation i
rörelse.

November
1

Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
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L ö 11 . 0 0 G u d s t j ä n s t m e d
ljuständning (Alla helgons
dag) ”Helgonen”. Matt. 5:13–16.
Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 3.

6

Sö 18.00 Musik till tröst. Stefan
Silversten med Corazon. Veckogr. 3.

7

8

Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.

9

On 18.00 Scout i kyrkan.

10 To 18.00 Studiecirkel - Färdplan
Leva tillsammans. Se sidan 9.
11 Fr 18.00 Fikafredag.
12 Lö 16.00 Familjelördag.
13 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
(söndagen före domsöndagen)
”Vaksamhet och väntan”. Luk.
12:35–40. Pred. Samuel Lindholm.
Org. Staffi Lontos och Helene
Lontos. Kyrkfika. Veckogr. 4.

23 On 18.00 Scout i kyrkan.
24 To 18.00 Bibelsamtal: Vår Fader.
26 Lö 11 - 14 Julstuga. Se sidan 12.
27 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i
advent) ”Ett nådens år”. Matt.
21:1–9. Pred. Josef Nsumbu. Sång
& musik: Corazon. Psalmorkestern.
Kyrkfika. Veckogr. 6.
29 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
30 On 18.00 Scout.

December

15 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.

2

Fr 18.30 Foodfriday.

16 On 18.00 Scout i kyrkan.

3

Lö 10 – 16 Dagretreat i kyrkan. Se
notis nedan.

4

Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
(2:a s. i advent) ”Guds rike är nära”.
Mark. 1:14–15. Pred. Carina Thörn.
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola.
Kyrkfika. Veckogr. 7.

17 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan
Naturen som kraftkälla - fotograf,
stresspedagog, överlevnadsinstruktör
Mikael Andersson.
19.00 Ekumenisk församlingsledarträff i S:t Eskilskyrkan.
19 Lö 9.30 Sy-Lan.
20 Sö 11.00 Gudstjänst (Domsöndagen) ”Kristi återkomst”. Joh.
5:22–30. Pred. Birgitta Keller.
Org. Staffi Lontos. Söndagsskola.
Kyrkfika. Församlingsmöte.
Veckogr. 5.
22 Ti 9.30 Morgonbön.
18.00 Corazon. Körövning.
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Dagretreat

i S:t Eskilskyrkan lördagen 3 december kl.10-16 med temat ”Leva varsamt”. Gemensam inledning och avslutning. Avgift 100 kr, lunch och fika
ingår. Anmälan senast 27 november
till AnnaMaria Rose, 		
annamaria@eskilskyrkan.se.

Färdplan
Stefan Klingberg, församlingsutvecklare
i region Svealand, kommer till S:t Eskilskyrkan torsdagen den 27 oktober kl.18 och
håller en informationsträff för att inspirera
inför studiecirkeln Färdplan.

Församlingen igår, idag och i
morgon
En samling omkring församlingens utveckling, förnyelse och växt. Samlingen
utgör en start på samtalskvällarna om
Färdplan, men är öppen för alla som är
intresserade.
Vi kommer lite övergripande se vilka
utmaningar församlingen möter i vår tid,
men också vilka Guds möjligheter är.
Vilka förändringar ser vi i församling och
samhälle? Hur kan församlingens styrkor
utvecklas? Hur ska fler människor i Eskilstuna upptäcka den kristna tron och bli del
av församlingsgemenskapen?
Efter informationsträffen följer församlingens studiecirkel på torsdagar kl.18
med följande datum och rubriker:
10/11 Färdplan – Leva tillsammans
8/12
Färdplan – Enhet och Identitet
12/1
Färdplan – I sin tid
9/2
Färdplan – För världens skull
9/3
Färdplan – Dela tron vidare
13/4
Färdplan – Heliga vanor
11/5
Färdplan – Ledarskap och herdeskap
Anmälan till AnnaMaria Rose,
annamaria@eskilskyrkan.se

Tillfället
Tillfället
pärlemorskimrande
skört som en fjärilsvinge
snabbt som tornseglaren
Jag fångade det
i min hand
Carpe Diem!
Och det fick
evighetsgestalt
Viveka Silversten

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 sidan 12, så kan den komma
med i något av de kommande numren.
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Scoutläger

Ungdom 12-20 år

Under sommaren åkte våra scouter på två
läger. Det första lägret var Equmenias regionsläger ”Tro hopp och hängmatta” som
hölls på Skräddartorp. Tillsammans med
Malmköping fick vi testa olika aktiviteter
från de olika Equmeniaverksamheterna såsom Puls, Equmenia gaming och Scouterna.
Även om det regnade en del under veckan
badade scouterna glatt i sjön.

samlas varannan fredag kl.18.30.
2 september
Foodfriday
16 september
Fikafredag
30 september
Foodfriday
14 oktober
Fikafredag
28 oktober
Foodfriday
11 november
Fikafredag
2 december
Foodfriday

Scout

Scout träffas varje onsdag kl.18.00 på Skölbytorp.
Lördagen den 22 oktober kommer Eskilstuna att anordna Tassenatta.

Söndagsskola

träffas varannan söndag jämna veckor
kl.11.00.

Familjelördag

den 10 september, 8 oktober, 12 november
och 10 december kl.16-18. Vi sjunger, leker, äter tillsammans och avslutar med en
andakt. 25kr/pers. max 100kr/familj.
Anmälan till annamaria@eskilskyrkan.se.

Ungdomskör

Vi planerar för att starta en ungdomskör
varannan fredag kl.17-18.30, innan ungdomssamlingarna. Intresseanmälan till Stefan Silversten, stefan@eskilskyrkan.se.
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Det andra lägret vi åkte på var Jamboree
nere i Skåne tillsammans med Malmköping
där scouter från hela Sverige samlades. På
lägret besökte vi olika världar där vi lärde
oss om hur man kan göra en bättre värld.
Vi skaffade nya kontakter med scouter från
andra kårer och hade väldigt roligt.
Julie Rönnebratt

Lördagshäng

med scoutaktivitet på Skölbytorp 1 oktober
och 5 november kl.10-14.

Höstlov

Vi anordnar en öppen scoutaktivitet för
höstlovslediga på Skölbytorp måndagen
den 31 oktober kl.10-14.

Corazon på turné

S:t Eskilskyrkans kör Corazon åker på
turné i höst med mässan Mellanrum. Söndagen den 18 september kl. 11.00 är vi i
Olivehällskyrkan, Strängnäs och kl. 16.00
i Munkhagskyrkan, Mariefred. Söndagen
den 13 november är vi i Equmeniakyrkan,
Hallstahammar.

Ekumenik

Den 16 oktober firar vi tillsammans med
Svenska kyrkan en gemensam gudstjänst
i Fors kyrka. Körerna från båda församlingar medverkar. Välkommen!
Torsdagen den 17 november kl. 19.00 tar
S:t Eskilskyrkan emot Eskilstuna församlingsledarträff.

Församlingsboken
Belysning i kyrksalen

Belysningen i kyrksalen har blivit betydligt bättre genom utbyte av alla de cirka
280 lamporna till LED-lampor.
Det låter ju relativt enkelt, men det har
inneburit mycket arbete. Alla takkronor
har lyfts ned med hjälp av en så kallad vikbomslift och takkronorna har skruvats isär
och kopplats om med cirka 500 meter ny
kabel. Som mest var det sju personer som
monterade. Efter tre dagar var det klart.
Nu är belysningen både starkare och
mycket energisnålare, helt i linje med kyrkans klimatmål. Resultatet blev lysande!
Församlingsstyrelsen uppmanar alla att
bidra till finansieringen av lampbytet genom att ”köpa” en eller flera lampor för
100 kr./st.
Text och bild: Bertil Olsson

Församlingsmöten

25 september, 23 oktober och 20 november.

Nya medlemmar:
Kiden Andarea Ladu, Körvelvägen14,
632 33 Eskilstuna.
Sarah Kiden, Körvelvägen 14,
632 33 Eskilstuna.
Gabriela Berhane, Nyforsgatan 28 B,
632 25 Eskilstuna.
Rose-Mary Stephen, Marielundsgatan 9,
632 28 Eskilstuna.
Adressändring
Magdalena Björk, Kungshamra 47,
170 70 Solna/Stockholm.
Meskela Elyias, Skallbergsgatan 38B,
722 21 Västerås.
Flyttat till ny församling
Mariann och Bertil Grudevall, Betlehemskyrkan i Göteborg.

Styrelsemöten

21 september, 22 september (med SEU),
19 oktober, 16 november, 14 december.

11

S:t Eskilskyrkans församling
En del av Equmeniakyrkan
S:t Eskilskyrkan
Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna
Tel: 070-313 06 01

Temagudstjänster

S:t Eskilskyrkan är med i nätverket Grön
kyrka och vi försöker varje termin uppmärksamma det på olika sätt. Under höstterminen firar vi våra gudstjänster hela oktober månad under temat: ”Leva varsamt”,
med fokus på klimatfrågor.

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: Diakonirådet
Eva Rönnebratt, tel. 0730-53 82 32,
eva.ronnebratt@gmail.com
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

Julstugan

Lördag 26 november
kl.11.00–14.00
Under tre timmar erbjuder vi försäljning
av hembakat bröd och godis, böcker, granar, granriskransar och blommor.
Lotterier och fina vinster.
Servering av kaffe, bakverk och smörgåsar.
Välkommen!
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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
ANSVARIG UTGIVARE
Bengt Strandberg
REDAKTÖRSGRUPP
Josef Nsumbu, Bertil Olsson,
Boël Olsson, Bengt Strandberg

