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Det innebär att hon är värd ära och res-
pekt, får inte dödas och inte förbannas hel-
ler. Som Guds avbild räknas hon som rätt-
färdig, helig och kunnig. Hon är kronan i 
hela skapelsen. Gud såg, efter skapandet 
av människan, att allt som Han hade gjort 
var (inte bara gott), utan mycket gott.

Den position som människan fick i Guds 
skapelse innebär för henne en ära, men 
också ett ansvar. En ära, 
eftersom åt henne gavs 
en delegerad suveräni-
tet för att härska över 
allting genom att bruka 
jorden; och ett ansvar 
(en uppgift), genom att 
vårda Guds skapelse. 
För en kristen hand-
lar det om ett liv i god 
harmoni med hela ska-
pelsen, ett liv i fred, i 
kärlek med möten som 
berör och naturligtvis 
även i respekt och om-
sorg för naturen. 

Nu är julen här och 
även det nya året. Låt oss påminnas om 
Guds stora kärlek för skapelsen och det 
stora undret att Han själv blev människa 
(inkarnationen). Firandet bör vara ett spe-
ciellt tillfälle, för varje kristen, att vittna 
om denna kärlek, om fred och hopp. Men 
tyvärr, trots bildandet av många kristna 
kyrkor och organisationer idag, fortsät-

Skapad till avbild, för att vara förebild

Illustration: ”Skapelsemorgon”  Foto: Bengt Strandberg 

ter våldet att öka i världen. Flera länder 
befinner sig i krig. Även våra egna gator 
har blivit osäkra. Medan kriser vad gäller 
klimat, ekonomi, hälsa med mera skakar 
samhällen, bör varje litet ljus som tänds i 
år betyda glädje och tacksamhet till Gud, 
men också en tanke till någon man känner, 
en bön för människor i nöd eller ett enga-
gemang för ett bättre liv på jorden.

Även om alla männis-
kor skapades till Guds 
avbilder, så är de krist-
na kallade till att också 
bli förebilder för sina 
medmänniskor. Det vill 
säga, de ska vara mo-
deller, exempel, ideal, 
föredömen. Jesus själv, 
Guds son, ”Människa-
Gud”, den perfekta 
modellen, rekommen-
derade sina lärjungar 
att bli ljus eller vägvi-
sare (Matt. 5:13, 15). 
När Gud, i begynnel-
sen, skapade himmel 
och jord så började han 

med ljuset. Världen behöver också idag 
ljuset. Den kristne skall vara det andliga 
ljuset för ett fortsatt skapelseverk på nya 
vägar tillsammans.

God jul och gott nytt år 2023!

Josef Nsumbu

Människan är skapad till Guds avbild (1 Mose 1:26). Det vill säga, hon är lik 
Gud, i alla avseenden, men är inte Gud.
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Viktigt för dig på julen

Idag jobbas det med cernitlera. Scouter 
(och ledare) gör handtag till bestick. Krea-
tiviteten och arbetsglädjen är påtaglig. 
Några blir färdiga lite tidigare än de andra 
och då hinner de leka en omgång kurra-
gömma. 

Sen är det avslutning av kvällen. Alla 
slår sig ner vid ljusbäraren. Tänder ljus. 
Det är vackert med alla ljusen i det svagt 
upplysta kyrkorummet.

Så är det dags för kvällens fundering:
”Berätta om något du tycker är viktigt på 

julen!”
Alla får en stund att fundera och så blir 

det dags att dela med sig. 
Det märks att det finns en trygghet i 

gruppen. Att det är lätt att våga berätta i en 
så stor grupp.

Och här kommer nu några tankar om ju-
len!

Elias: ”Jesu födelse och godis, paket och 
jultomten.”

Nico: ”Vänner och familj och finsk mo-
rotslåda. Det är gott!”

Isabelle: ”Att vara med flera som man 
tycker om.”

Inez: ”Att träffa släkt och familj.”
Lydia: ”Musik.”
Adrian: ”Att vara med familj och besöka 

släktingar. Maten och julklappar.”
Vincent: ”Vänner och familj och godis.”
AnnaMaria: ”Det är inte jul för mig utan 

julsångerna och julpsalmerna.”
Roland: ”Mailänderli, chräbeli och zim-

mensternli, alltså schweiziska julkakor. 
Mina föräldrar kommer från Schweiz.”

Fernando: ”Julklappar.”

Så avslutas kvällen med scoutbönen och 
scouternas lösen.

Jag träffar två glada mammor som kom-
mer för att hämta sina döttrar. De går ner 
till köket där tjejerna visar upp sina fina 
bestick. Så är det dags att gå ut i novem-
berkvällen där månen lyser över stad och 
land.

Text och bild: Boël Olsson 

Det är scoutkväll en onsdag några veckor innan advent. När jag kommer till 
kyrkan strax före klockan sju är aktiviteten i full gång.
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Öppen kyrka

Berit och Bror-Erik Gillerstrand är de som 
ser till att dörrarna är öppna.

De berättar att de började gå hit på ons-
dagarna och att det betydde så mycket 
för dem. Så det blev naturligt att ta över 
ansvaret för kvällarna. Och de bor ju så 
nära. Bara sju minuters promenad. 

På onsdagen går de hit. Tänder mar-
schaller vid ingången, några lampor i kyr-
kan och Kristus-ljuset i ljusbäraren. Och 
så finns de där.

Det har hänt att någon kommit och frå-
gat: “Kan man gå in här? Jag har gått förbi 
så många gånger.” Och när de kommer in: 
”Åh, det är så fint!”

“Den här timmen är värdefull för oss. Jag 
är lite beroende av tystnad”, säger Berit.

Och Bror-Erik håller med: “Det tror jag 
alla är på sätt och vis. Det känns rofyllt att 
sitta i kyrkan. Ingenting händer utom att 
jag finns där. Jag tror man kommer när-
mare Gud på något sätt. Det här att sitta 
ensam i kyrkan, kanske med ett par tre 
stycken som också är här.”

Och det varierar hur många som kom-

Varje onsdag mellan klockan 17 och 18 bjuder S:t Eskilskyrkan in till Öppen 
kyrka. Då finns tillfälle att titta in, slå sig ner en stund, tända ljus, be, andas ut, 
helt enkelt bara vara i tystnad i kyrkorummet.

mer. Ibland är det bara Berit och Bror-Erik 
där. Ibland en, två eller tre, ibland några 
fler.

Men huvudsaken är att möjligheten 
finns och att kyrkan står öppen vecka efter 
vecka.

“Någon kan komma in helt tyst, ibland 
när klockan är 18, säger Berit, men då 
stannar vi kvar. 

För några år sen kom flera kvinnor hit 
och de tände ljus för sina släktingar i hem-
landet. Så det blev så många ljus i ljusbä-
raren! Det var så fint.” 

“Det är stort. De tänker på alla de sina. 
Och då får var och en sitt ljus. Jag ryser”, 
säger Bror-Erik. 

Både Berit och Bror-Erik uttrycker att 
de tycker uppgiften de har är så rolig och 
meningsfull. Att de känner ett behov av att 
gå hit. 

Sen finns ju alltid möjligheten att sätta 
sig i sin lilla vrå hemma och på det viset 
vara en del av Öppen kyrka.

Text och foto: Boël Olsson
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Ljusbärare
Att tända ett ljus är för många den van-
ligaste handlingen man utför i en kyrka. 
Sedvänjan har dock endast några få år-
tionden på nacken. Den allra första ljus-
bäraren för ett svenskt kyrkorum beställ-
des till Uppsala domkyrka i samband med 
världskyrkomötet år 1968. Upprinnelsen 
var alltså ekumenisk. Under årtionden 
som följde började ljusbärare dyka upp i 
kyrkor runt om i landet.

På sina håll betraktades nog de nya ljus-
bärarna först med viss skepsis: att tända 
ljus, inne i kyrkorummet, uppfattades som 
främmande. Samtidigt hade sedvänjan att 
tända ljus på gravar under Allhelgonahel-
gen blivit etablerat och omtyckt. Under 
åren som följde blev ljusbäraren ett själv-
klart inslag i kyrkorna. Vi tycker om att 
tända ljus i Sverige!

Den idag så självskrivna ljusbäraren har 
få motsvarigheter i andra länder. Till skill-
nad från katolska och ortodoxa kyrkor, där 
ramper av ljus är placerade framför sär-
skilda kapell och helgonbilder, utgör de 
svenska ljusbärarna sin egen medelpunkt. 

Ljuständningen kan förena över sam-
fundsgränserna. Man kan på så vis säga att 
den i vårt mångkulturella samhälle är en 
förverkligad ekumenik – ett eko av upp-
rinnelsen 1968.

Från kyrkans sida beskrivs ljuständ-
ningen ibland som ordlös bön. Påfallande 
är det odefinierade – några kanske skulle 
säga vaga – i det som sker vid ljusbäraren. 
Vilken betydelse handlingen har för den 
som tänder ett ljus förblir privat. När per-
sonen lämnar platsen, brinner ljuset ännu 
en lång stund. Lågan blir till spår av när-
varo av den som nyss stod där i bön eller 
eftertanke.

S:t Eskilskyrkan
Sedan 1996 finns en ljusbärare i S:t Es-
kilskyrkan. Den är skapad av församlings-
medlemmen Arne Sörliden. Han fick in-
spiration till utformningen en gång när han 
gick på en isbelagd sjö och såg de frusna 
starruggarna, som sträckte sig mot öster. 

”Ljushållarna representerar frökalkarna. 
Ljusbäraren vänder sig mot ljuset, mot 
kyrkans fond och korset”, berättade Arne 
i församlingsbladet för några år sedan. Ett 
strå har nästan vikt sig. ”Det handlar om 
att värna det svaga, om att också de svaga 
och knäckta behövs i gemenskapen”, fort-
satte Arne.

Text och foto: Bengt Strandberg

Källor:
S:t Eskilskyrkans hemsida, www.eskilskyrkan.se 
Kyrkornas hemligheter, Ann Catherine Bonnier och 
Ingrid Sjöström 
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November

26 Lö 11 - 14 Julstuga.

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

 18.00 Scout.

December

1 To 14.00 Julblomfest för våra 
årsrika.

2 Fr 18.30 Foodfriday.

3 Lö 10 – 16 Dagretreat i kyrkan.

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

6 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

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

 18.00 Scout.

8 To 18.00 Studiecirkel – Färdplan 
Enhet och identitet.

10 Lö 16.00 Familjelördag.

11 Sö  11 .00  SEU-Gudst jäns t . 
Terminsavslutning (3:e s. i advent) 
”Bana väg för Herren”. Luk. 3:1–15. 
Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1.

 15.00 S:t Lukas. Stina Dalmalm om 
konstens betydelse i hennes liv.

13 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

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

15 To. 14.00 RPG i Elimkyrkan. Lucia 
med Djurgårdsskolans musikklass.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e s. i 
advent) ”Herrens moder”. Luk. 
1:39–45. Pred. Bengt Gustavsson 
(Västerås). Org. Maria Fahlén 
Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 2.

20 Ti 18.00 Vi sjunger in julen.

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

24 Lö 11.00 Julafton ”Samling vid 
krubban”. AnnaMaria Rose. Org. 
Stefan Silversten. Veckogr. 3.

Kalender
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 16.00 Julbön. Fors kyrka. Kaffe i 
församlingshemmet från kl. 15.

 23.30 Julmässa i Fors kyrka.

25 Sö 7.00 Juldagen Julotta med 
efterföljande julfrukost i Fors 
kyrka.

 16.00 Musik i Tunafors. Julens 
sånger och psalmer, Fors Sacrales, 
Patrik Jansson flöjt och sång. Fors 
kyrka.

26  Må 15.00 Annandag jul Mässa med 
julens psalmer. Kören Con Spirito. 
S:t Andreas kyrka med efterföljande 
kaffe.

31 Lö 17.00 Nyårsbön gemensamt med 
Ortodoxa församlingen. Org. Mats 
Ernvik.

Januari

1 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(nyårsdagen) ”I Jesu namn” Joh. 
2: 23–25. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Mats Ernvik. Veckogr. 4. 

5  To 18.00 Trettondedagsafton 
Musik i Tunafors. ”Från advent till 
trettondag”, kören Con Spirito. S:t 
Andreas kyrka.

6 Fr 15.00 Trettondedag jul. Julens 
psalmer och sånger med dur & 

mollkören. Gry Kaijankoski, Wilma 
Graaf och instrumentalister.

8 Sö  11 .00  Gudst jäns t  (1 . e . 
trettondedag jul) ”Jesu dop” 
Mark. 1:9–11. Pred. Birgitta Keller. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 5.

10 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

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

12 To 18.00 Studiecirkel – Färdplan  
I sin tid.

14 Lö 16.00 Familjelördag.

15  Sö 11.00 Gudstjänst (2.e. tretton-
dedag jul) ”Livets källa” Joh. 
5:31–36. Pred. Josef Nsumbu. Org. 
Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 6.

 15.00 S:t Lukas. Samtalscirkel uti-
från Stefan Einhorns bok Konsten 
att göra skillnad.

17 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

18 On 18.00 Ekumenisk bönevecka 
(Inledningsgudstjänst).

 18.00 Scout.

19 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. 
Krister Nilsson om Kiruna.

 18.00 Ekumenisk bönevecka.

20 Fr 18.00 Ekumenisk bönevecka.

Eftersom S:t Eskilskyrkans församling 
samarbetar med Tunafors församling 
finns några av jul- och nyårshelgens 
gudstjänster i Fors kyrka och Andreas-
kyrkan med i kalendern.
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20 Fr 18.30 Foodfriday.

21 Lö 18.00 Ekumenisk bönevecka.

22 Sö 11.00 Gudstjänst (3.e. trettonde-
dag jul) ”Jesus skapar tro” Joh. 
4:46–54. Pred. AnnaMaria Rose. 
Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. 
Veckogr. 7.

 18.00 Ekumenisk bönevecka.

23 Må 18.00 Ekumenisk bönevecka.

24 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.
 18.00 Ekumenisk bönevecka.

25 On 18.00 Ekumenisk bönevecka 
(avslutningsgudstjänst).

 18.00 Scout.

29 Sö  11 .00  Guds t jäns t  (4 . e . 
trettondedag jul) ”Jesus är vårt 
hopp” Matt.  14:22–33. Pred. 
Iván Czitrom. Org. Maria Fahlén 
Eriksson. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Församlingsmöte. Veckogr. 1.

31 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

Februari

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

 18.00 Scout.

3 Fr 18.30 Fikafredag.

5 Sö 11.00 Gudstjänst (kyndels-
mässodagen) ”Uppenbarelsens 

ljus” Matt. 13:31–33. Pred. Josef 
Nsumbu. Org. Stefan Silversten. 
Corazon. Kyrkfika. Veckogr. 2.

7 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

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

 18.00 Scout.

9 To. 14.00 RPG i Pingstkyrkan. 
Daniel Viklund.

 18.00 Studiecirkel – Färdplan  
För världens skull.

12 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard 
(sexagesima) ”Det levande ordet” 
Joh. 6:60–69. Pred. Josef Nsumbu. 
Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. 
Kyrkfika. Veckogr. 3.

 15.00 S:t Lukas. Samtalscirkel uti-
från Stefan Einhorns bok Konsten 
att göra skillnad.

14 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

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

 18.00 Scout.

17 Fr 18.30 Foodfriday.

18 Lö 16.00 Familjelördag.

19 Sö 11.00 Gudstjänst (fastlags-
söndagen) ”Kärlekens väg” Mark. 
10:32–45. Pred. Birgitta Keller. Org. 
Stefan Silversten Kyrkfika. Veckogr. 4.



9

21 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

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

26 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i fastan) 
”Prövningens stund” Mark. 1:12–13. 
Pred. Sven Andersson. Org. Rachel 
Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. 
Veckogr. 5.

28 Ti 9.30 Morgonbön.
 18.00 Corazon. Körövning.

Mars

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

 18.00 Scout.

3 Fr 18.30 Fikafredag.

5 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. i fastan) 
”Den kämpande tron” Mark. 14:3–9. 
Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan 
Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 6.

Födelsedag

Den dag du föddes
till denna jord
är värd några goda ord

Att leva och finnas till
känna och tänka efter
      vad man vill
ta emot omsorg och kärlek
      från andra
- det är att lycklig vandra

Men, även sorg och bittra dagar
      hör till livets lagar
Och trots allt, berikar de

Tack för både väl och ve

Viveka Silversten
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Scout
Scout träffas varje onsdag kl.18.00 på Sköl-
bytorp.
Efter jullovet börjar scout igen onsdagen 
den 18 januari.

Söndagsskola
Vi träffas varannan söndag, jämna veckor, 
kl.11.00.
Efter jullovet börjar söndagsskolan igen 
den 15 januari.

Ungdom 12-20 år
samlas varannan fredag kl.18.30.
2 december Foodfriday
20 januari Foodfriday
3 februari Fikafredag
17 februari Foodfriday
3 mars  Fikafredag
17 mars  Foodfriday
31 mars  Fikafredag
21 april  Foodfriday
5 maj  Fikafredag
26 maj  Foodfriday

Familjelördag
den 10 december, 14 januari, 18 februari, 18 
mars, 15 april, 13 maj kl.16-18. Vi sjunger, 
leker, äter tillsammans och avslutar med en 
andakt. 25kr/pers. max 100kr/familj. 
Anmälan till annamaria@eskilskyrkan.se.

SEU Årsmöte

GudstjänsterUngdomskör
SEU-gudstjänst med terminsavslutning sön-
dagen den 11 december kl.11.00. 

Samling vid krubban lördagen den 24 de-
cember kl.11.00.

Bibeläventyrs-gudstjänst söndagen den 
16 april kl.11.00 med Annika Nilsson från 
Skolkyrkan. Information om skolkyrkan. 
Insamling till skolkyrkan.

SEU-styrelsen inbjuder till Årsmöte freda-
gen den 10 februari kl.18.00. Fika. Varmt 
välkommen!

S:t Eskilskyrkans ungdomskör är redan i 
gång. Övning varannan fredag (dvs jämna 
veckor). Är du mellan 10 och 20 år och är 
intresserad, ring Tutonda Nsumbu (070-095 
35 25). Välkommen!

Familjelördags nya hjälpledare i ring.  
Foto: AnnaMaria Rose
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Till Herrens vila:
Per Nilsson avled den 22 augusti 2022. 
Begravningsgudstjänst hölls i S:t Eskils-
kyrkan den 9 september.
Anders Granberg avled den 21 septem-
ber 2022. Begravningsgudstjänst hölls i 
S:t Eskilskyrkan den 21 oktober.

Församlingsboken

Musik i Jultid
20 december kl. 18.00 
Vi sjunger in julen. Corazon med solister 
och musiker.

6 januari kl. 15.00 
Julens psalmer och sånger med dur& 
mollkören, Gry Kaijankoski, Wilma Graaf 
och instrumentalister.

Välkomna!

Styrelsemöten

Ekumenik
Ekumeniska böneveckan
Varje år firas den kristna enheten i 120 
länder i världen, genom en ekumenisk bö-
nevecka, i år den 18 – 25 januari. 

Temat i år blir: ”Gör det goda, sträva 
efter rättvisa” (Jes. 1:17). Materialet är 
från Minnesota, en av de platser i USA 
som härbärgerat flest rasistiskt motiverade 
orättvisor. Ett detaljprogram för Eskilstu-
na kommer med affischer och tidningsan-
nons. Välkommen!

14 december, 11 januari och 15 februari.

Välkommen att vara med i studiecirkeln 
”Färdplan” där vi samtalar om hur det är 
att vara församling. Vi ser ett videoklipp, 
delar något bibelord och samtalar utifrån 
ett färdigt material. Vid behov delar vi in 
oss i mindre grupper. Vi träffas en gång i 
månaden, torsdagar kl.18.00 – 19.30. Bir-
gitta Keller och AnnaMaria Rose ansvarar 
för studiecirkeln som sker i samarbete 
med Bilda.
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, annama-
ria@eskilskyrkan.se.

Färdplan

Församlingsmöten

Ledighet
De anställdas ledigheter under jul och nyår:
AnnaMaria Rose: vecka 50 – 52.
Stefan Silversten: vecka 52
Josef Nsumbu: vecka 1.

Se, jag vill bära ditt budskap, 
Herre.
Equmeniakyrkans insamling till det interna-
tionella samarbetet: 1 advent – 31 januari 
2023. Swish: 900 32 86 eller genom för-
samlingens konto (markera: Mission).

Församlingens styrelse kallar till försam-
lingsmöte den 29 januari och årsmöte den 
25 mars.



12

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: 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
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

Tips
På Equmeniakyrkans hemsida: 
equmeniakyrkan.se finns mycket att ta del 
av. Här kommer två tips!

Kyrkkaffe med Lasse Svensson

Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om 
aktuella ämnen med intressanta gäster.
 

Brittas mellanrum

Britta Hermansson, evangelist i Equme-
niakyrkan. Vardagsnära föredrag och be-
traktelser. 
Klicka på Vårt arbete och sen på
Livesändningar och podcasts.


