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Insidan
Om konsten att ha tråkigt!
”Mormor jag har tråkigt”, sa barnbarnet upp-
fordrande och såg på mig. ”Gör något roligt”, sa 
jag tankspritt. ”Det finns inget roligt att göra”, 
sa barnbarnet uppgivet.
 Detta samtal utspelade sig för många år sedan. 
Nu är det jag som har tråkigt. Men att ha tråkigt 
är ingen sjukdom. Så jag borde vara glad i stället!
 I dessa tider skall man hålla social distans. 
Vilket avskyvärt begrepp. Jag tycker bättre om 
att säga fysisk distans för det är detta det handlar 
om och som Folkhälsomyndigheten uppmanar 
oss att göra.
 Vi människor är sociala varelser och våra kon-
takter med andra människor betyder så mycket 
för oss. Att uppleva ensamhet sliter på psyket i 
längden. Sociala kan vi fortsätta att vara varje 
dag. Vi har ju våra TELEFONER!
 Jag har aldrig älskat min telefon så mycket 
som i dessa Coronatider, så tack gode Gud 
för telefonen!!! Jag tackar också Gud för mina 
”ömma” väninnor! Med den ena väninnan blir 
det raska promenader i skogen, backe upp och 
backe ner. Tungan hänger som en slips utanför 
munnen. Utmattade sjunker vi ner på en bänk 

för att hämta andan innan vi fortsätter prome-
naden i samma tempo. Tillsammans med en 
annan väninna varvar vi en sjö i ett meditativt 
tempo. Tack gode Gud för alla vackra sjöar som 
finns i Boråsområdet! Så andlöst vackert land-
skapet breder ut sig! Himlen är blå, solen skiner, 
molntussarna rör sig sakta och allt speglas i det 
klara vattnet. Mina tankar går till några rader i 
Psaltaren 32. ”Herre upp i himmelen räcker din 
nåd och din trofasthet upp till skyarna. Hos dig 
är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus.”
 Av mina barn och barnbarn har jag fått en 
fantastisk klocka med en stegräknare. Detta är 
en rolig grej. Nu vet jag exakt hur många steg 
jag går varje dag. 
 Allt detta gående,och all denna friska luft jag 
andas in gör att jag nu äter som en häst och sover 
som en stock. Till sist kära läsare fortsätt att hålla 
fysisk distans men odla dina sociala kontakter.
 Ring dina vänner! Ett telefonsamtal betyder 
så mycket!

PS Telefonnumret till himlen är: Psaltaren 
50:51.

Ingela Hallgren

Trollskogen.
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Jan-Olof Hermansson
Efter att ha arbetat i Im-
manuelkyrkans församling 
i nästan 35 år går Jan-Olof 
Hermansson nu i pension. 
Det känns konstigt. Han 
har ju alltid funnits i vår 
kyrka och har satt sin prä-
gel på musiklivet. Jan-Olof 
har spelat orgel och piano 
i gudstjänsterna, han har 
lett barnkör, Musik och 
Lek, Förälder/barn-sång, 
U-sing, Immanuelkyrkans 
kör och Veteransångarna. Han har arbetat med 
projektkörer tillsammans med Anders Nilsson och 
Mattias Lyckelid och han har engagerat sångare 
och musiker. 
 Vi som har varit med i Immanuelkyrkans kör 
under denna tid känner stor tacksamhet för allt 
han har gjort. 
 Körens repertoar bestäms av årets och kyrkoår-
ets växlingar. Vid påsk, Valborg, vår, kulturnatt, 
allhelgonatid, advent och jul sjunger kören tradi-
tionella sånger. Sånger som är viktiga för oss och 
för livet i kyrkan. Kyrkans körarkiv innehåller en 
stor mängd sånger från olika tider och sånger i olika 
stilar. Ur detta arkiv har Jan-Olof valt sånger och 
till arkivet kompletterat med nya som efter hand 
har dykt upp. Utöver dessa sånger som kommer 
tillbaka år efter år har kören medverkat i en rad 
olika satsningar, ofta mer än ett nytt projekt varje 
år. Det har handlat om körmässor, konserter med 
olika teman eller projekt tillsammans med en gäst.
I maj varje år, oftast i samband med Kristi Him-
melsfärdshelgen, har kören gjort en resa, alltid 
tillsammans med en grupp av körens vänner, sup-
portrarna. Vartannat år har resan varit lite längre 
och under flera dagar, vartannat år till närmare 
resmål och under en dag. Kören har sjungit till-
sammans med Jan-Olof i Norge, Danmark och 
Estland och gjort längre utflykter inom Sverige 
till Dalarna, Gotland, Öland, Skåne, Katrineholm 
och Stockholm. På dessa resor har kören svetsats 
samman och vi har fått dela med oss av de sånger 
som vi och Jan-Olof tycker om.
 Som en avslutning på sin tid i församlingen 
planerade Jan-Olof att den 16 maj i år genomföra 
en konsert med sånger från 1986 – 2020. För 
denna konsert var det tänkt att välja sånger som 
kören framfört i olika projekt. Till att vara med i 
konserten inbjöds även gamla körsångare. Många 
anmälde sig och övningarna började. Sen kom 
Coronapandemin och allt stannade av. All aktivitet 

Körens projekt under åren
1987 Visst skall våren komme 
  S Tveit/E Skeie
1987 Psaltaren – program
1990 Tanzaniasånger med Gunno Palmqvist
1991 Sjung min själ önskesånger
1992 Hunger Tomas Boström
1993 Gloria Vivaldi
1993 Bo Setterlind-program presenterat av 
 Sten Furhammar
1993 Kungars kung
1994 Sånger ur Messias Händel
1995 På sångens vingar Per Harling
1995 Peoria Jazz Band
1996 Sångdag Börge Ring
1997 Himlen inom A Nyberg
1998 Gospeldag med Adan Brown
1999 Kärnord Margareta Melin
1999 Nicaraguanska bondemässan
2000 Gloria-mässan T W Aas
2000 Gospeldag med Adan Brown
2002 Den första av flera ekumeniska 
 julkonserter på Åhaga
2004 Hela världen sjunger
2005 Gotländsk Psaltarmässa Tomas Boström
2006 Taizé-mässa med Ulla Käll
2006 Minns du sången
2008 Mässa för småfolk (tillsammans med 
  U-sing och barnkör)
2009  Viskan River
2009 Gospeldag med Ulf och Åsa Nomark
2009 Atle Burman program
2011 Leonard Cohen-sånger Tomas Boström
2013 Frälsarkransen J L Bell
2013 Jazzprogram med Anna Skagersten
2013 Sånger av Charles Wesley 
 Tomas Boström
2014 Resa mellan tvivel och tro Ulf Nomark
2015 Sånger som förändrar Diakonia 
 med Carin Åkesson
2015 Sånger från 1970-talet
2016 Andrae Crouch sånger
2018 Markusmässan
2019 I evig tid M Åsander
2020 Epistelsånger Tomas Boström
2020 Sångkväll med sånger från Jan-Olofs 
 tid 1986-2020
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forts.

Tack Immanuelskyrkans församling…
…för åren som jag har fått arbeta hos er som församlingsmusiker. Det har 
varit intressanta, lärorika och givande år på många sätt. Nu i coronatid 
har jag den senaste månaden städat på mitt kontor och gått igenom en 
del papper i mappar och pärmar som påminner om vad som hänt så långt 
tillbaka som på 1980-talet. Påmints om många upplevelser som jag har fått 
vara med om tillsammans med er och som jag kommer att bära med mig.
 Jag har haft förmånen, att i vår kyrka möta människor från 0 till 100 
år, i sång och spel, i samtal och möten, både från Sverige och andra delar 
av vår värld. Detta har berikat mig mycket. Tack alla! 
 Tack också alla medarbetare, anställda såväl som frivilliga, för samar-
betet. Ingen nämnd och ingen glömd.

Jan-Olof Hermansson

upphörde och planerad verksamhet ställdes in. Detta 
var mycket tråkigt eftersom konserten skulle ge en 
sammanfattning och ett avslut av Jan-Olofs tid i 
församlingen.
 Vi kommer att sakna Jan-Olof. Hans sätt att diri-
gera kören, hans pianospel, hans orgelspel och hans 
uppsjungningar. ”Prålle, pralle, prille”, ”Mia och 
Maria”, ”Trillade Pelle omkull, ja men han klättrade 
upp igen”, ”Stå upp för Elfsborg, för våra färger” – se 
där några uppsjungningsrader som har etsat sig fast.
 Jan-Olof vi önskar dig sköna dagar framöver. Tack 
för din inspiration, ditt goda humör och att du delar 
med dig av din breda musikalitet.

Ingemar Samuelson, körens ordförande
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Nyfiken på...
Sjukhuspastor
Vad gör egentligen en sjuk-
huspastor i ”Coronatider?
 Har arbetsuppgifterna 
förändrats? 
 Mina tankar och funde-
ringar var många. 
 Jag slog telefonnumret 
till Ronny Augustsson och 
ställde fem frågor till ho-
nom.

1. Hur ser din arbetssitua-
tion ut i Coronatider?
Nu arbetar jag heltid i sjuk-
huskyrkan. Sjukhusledningen 
ställde en fråga till försam-
lingen om att stärka upp sjukhuskyrkan under 
rådande pandemi. Församlingsstyrelsen ställde 
enhälligt upp på denna förfrågan. Det betyder 
att församlingen lånar ut min halvtids försam-
lingstjänst till sjukhuskyrkan. Jag blev glad 
över församlingens generösa svar till sjukhus-
ledningen.
 Jag arbetar nu heltid i sjukhuskyrkan tills 
vidare.
 Svenska kyrkan har skjutit till ca. 1,5 resurs-
tjänst.
 Våra arbetsuppgifter handlar mycket om 
personalvård.
 Vi befinner oss ofta i personalrummen och 
frågar hur de har det. Det är tungt och krävande 
att arbeta med de allra sjukaste patienterna. 
Arbetsinsatserna för vårdpersonalen är ansträng-
ande på många sätt. Det är viktigt att sitta med 
i personalrummen och höra hur de har det.

2. Vilka utmaningar möter du som sjukhus-
pastor i nuläget?
Det gäller framför allt ”att göra rätt saker i 
rätt tid” i ett krisläge. Sjukhuskyrkan är en del 
av sjukhusets krisorganisation PKL. Denna 
organisation är skapad för att med kort varsel 
kunna ställa upp vid oförutsedda händelser som 
t.ex. svåra trafikolyckor och dylikt. Här ingår 
sjukhuskyrkan som stöd till personal, anhöriga 

och ”offer” Då är det viktigt 
att hjälpen blir rätt och inte en 
belastning. Det handlar om att 
göra rätt saker i rätt tid.

3. Pratar människor du mö-
ter mer om döden i dessa 
tider?
Det beror mycket på vem man 
pratar med. Många samtal 
handlar om vad som händer 
efter krisen och det handlar 
om livets mening. Vad går 
livet ut på? Det är kanske inte 
så viktigt om vi kommer till 
Spanien i år. Det är kanske 
gott nog att ta en promenad 

i skogen. Vad är det som är viktigt egentligen? 
Det handlar om prioriteringar.

4. Vad betyder det kristna hoppet för en 
människa i en trängd situation?
I kollegiet talar vi ofta om detta. Vilka åtgärder 
skall vi vara engagerade i? Vad är andlig vård? 
Vad är vårt uppdrag? Andlig vård finns med i 
samtalet. Det är viktigt att livet blir en helhet 
där kropp själ och ande hör ihop. Det uttrycks 
kanske inte i specifika religiösa termer. Det 
handlar om hur livet hänger ihop och blev en 
helhet och ett sammanhang som blev vår plats.
I konventionell teologi talat man om anden som 
en person, Är anden själva livet som binder ihop 
fadern och sonen, kärleken mellan människor, 
allt det som gör att vi upplever livet som en 
helhet?

5. Det goda samtalet! Vad är ett bra samtal 
enligt dig?
Ett bra samtal är där båda parter eller alla parter 
kan behålla en positiv nyfikenhet och ett intresse 
för den andre eller de andra. Det handlar om 
att gå in i ett samtal med grundinställningen 
att ingen av oss har alla sanningar, men där vi 
tillsammans förstår och begriper mer än vi gör 
själva!

Ingela Hallgren
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Pastorn har ordet Porträttet
Siri Klingström
Ingenting är sig likt i vårt samhälle! Det är fysisk 
distans som gäller! Vi har fått lära oss ett nytt be-
grepp, Corona eller Covid 19 som det heter. En 
hel värld är påverkad av detta virus.
 Eftersom jag nu inte får träffa någon person 
fysiskt för att göra min lilla intervju gäller det att 
tänka utanför ramarna. Lika bra att göra det radi-
kalt. Med teknikens hjälp beger jag mig till Skåne, 
och där träffar jag Siri Klingström 
 Hon är pastorsdotter, född i Värmland, men likt 
alla pastorsbarn fått flytta ett antal gånger. Siri är 
utbildad dietist och arbetar nu på Helsingborgs 
Lasarett.

- På vilket sätt märker du av Covid 19?
I mitten av mars ”gick startskottet” för oss. Vi 
skulle försöka att styra om så många mottagnings-
besök som möjligt till telefonkontakter. Några 
veckor senare öppnades det för möjligheten att ha 
videosamtal med patienterna. Detta hade vi långt 
tidigare efterfrågat.
 Dörren till mottagningarna och avdelningarna är 
nu stängda. Man måste ringa på en klocka för att bli 
insläppt. Anhöriga är inte välkomna att följa med 
på besök som tidigare. På vårt avdelningsarbete 
märker vi ingen skillnad ännu. Vi träffar patien-
terna som vanligt, men sjukhuset känns ödsligt i 
och med besöksförbud och att mottagningarna 
ändrat sitt arbetssätt.
 För oss medarbetare gäller samma riktlinjer som 
för alla andra i samhället. Har du minsta symptom 
från luftvägarna stanna hemma. Var symptomfri 
48 timmar innan du återgår till arbetet. De första 
veckorna var frånvaron hög ca.30% bland medar-
betarna. Alla har nu även fått möjlighet att arbeta 
hemifrån om arbetet så tillåter.

- Är dina patienter oroliga nu?
Jag tycker inte att jag märker av att patienterna 
är oroliga. Man följer rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten och förlitar sig på att vi 
med gemensamma krafter skall rida ut stormen.

- Vilken åldersgrupp är det som mest söker 
dietisthjälp?
Eftersom jag arbetar på sjukhuset med vuxna 
kommer endast patienter till oss, som har sin 
läkarkontakt på sjukhuset. De kommer till oss på 
remiss från sin specialistläkare. Åldern är från 20 
år och uppåt. 

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, 
ty från det utgår livet. Ords 4:23
 ”Ibland behöver man unna sig en Trumpfri 
vecka” så sa en av mina andliga vägledare en gång 
till mig. Vad han menade med detta hade egentli-
gen inte med hur mycket man lyssnar på Donald 
Trump eller inte, utan att nyhetsrapportering i stor 
dos kan överbelamra en och vill det sig illa förlama 
och stjäla all glädje. Någon måtta får det liksom 
vara. Behöver det vara. Kanske skulle han idag säga 
”Ibland måste man få unna sig en Coronafri dag.”? 
 Det är inte oviktigt att fråga sig vad jag fyller mig 
med. I alla tider, men kanske särskilt i kristider. Det 
är inte oviktigt att påminna sig om att jag också är 
fri att välja mitt intags proportioner. Nog är det 
gott att hålla sig lite uppdaterad om nuläget. Men 
minst lika viktigt att inte uppfyllas av nuläget. Hur 
mycket vill du se på nyhetsrapportering, analyser 
och presskonferenser om Corona? Vad mår du bra 
av? Vilka notifikationer vill du att din mobil skall 
uppmärksamma dig på?
Det hjärtat är fullt av det talar munnen, lär ordsprå-
ket oss. Det upptar liksom allt. Vishetsskribenten 
i ordspråksboken ger oss ytterligare vägledning 
i Ordspråksboken 4:23 ”Framför allt som skall 
bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår 
livet.” Utan liv orkar vi varken möta livets fram el-
ler baksidor, vi förlamas. En hel del kristen andlig 
vägledning uppmanar till att se till eftersmaken. 
Om det så handlar om ett beslut, nyhetsintag eller 
saker man sysselsätter sig med eller upplever. Vad 
ger en god eftersmak? Vad ger dig en eftersmak av 
liv, av frid, glädje, tålamod, mod o.s.v.? 
 Nu när sommaren närmar sig och restriktioner i 
skrivande stund inte verkar upphävas i någon större 
grad kan det vara en fråga att återvända till på kväl-
larna inför en ny dag. Hur kan jag ge rum för det 
som idag gav eftersmak av liv mitt i en oviss och 
begränsande tid. För nog finns liv, ljus och glädje 
mitt i det som är livet just nu. Prioritera det och 
ge med gott samvete rum för det. 
 Avslutningsvis måste jag säga att jag saknar att 
kunna mötas i kyrkan och kunna ta varandra i 
hand och dela gemenskapen i gudstjänst och runt 
fikaborden. Det ger mig alltid en god eftersmak, 
jag längtar efter den dag vi kan mötas fysiskt igen 
som församling. För den dagen kommer, det är 
viktigt att vi påminner oss om det. Detta kommer 
inte vara för alltid.
 Gud välsigne dig!

Johanna Buller, pastor och föreståndare
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Porträttet forts.

Lax med kubanska tillbehör
4 port
4 portionsbitar lax
Stek i stekpanna, krydda med salt och svartpep-
par. Efterstek i ugn 175 grader i ca 10 min

Sofrito
1 gul paprika
1 röd paprika
1 gul lök
1 färsk chili
2 msk olivolja
1 msk vitvinsvinäger
¼-1/2 dl vitt matlagningsvin
Saft av ½ lime
1-2 vitlöksklyftor
2 tomater
1 msk tomatpuré
Salt, peppar
Färsk persilja, basilika och oregano

Fräs paprika och lök samt chilli tillsammans i 
olivoljan. Tillsätt vinäger, matlagningsvin, lime 
pressade vitlöksklyftor, tomatpuré och tomat 
skuren i mindre bitar, låt allt puttra ihop. Smaka 
av med salt, peppar och örtkryddor.

Papaya och mangosalsa
1 mogen papaya
1 mogen mango
Saft av ½ lime
Salt, peppar och en nypa socker

Serveras med kokt ris och kokt broccoli.

- Vad är ”bra mat” enligt dig för yngre respek-
tive äldre personer?
Jag antar att din fråga rör bra mat om man i övrigt 
är frisk? Bra mat ur ett friskhetsperspektiv är inte 
alltid bra mat om du blivit sjuk t.ex. om du har en 
tarmsjukdom kan du inte äta lika mycket fibrer, 
som du bör göra om du är frisk. Vad som gäller för 
gammal och ung är att fylla sitt sinne med positiva 
tankar, sin själ med ett gott budskap och sin kropp 
med bra bränsle. Bra bränsle är att fylla tallriken 
med färg. Ju fler färger desto mer variation på 
näringsämnen.
 Se dessutom till att äta regelbundet, frukost, 
lunch och kvällsmat och gärna 1- 2 mellanmål. 
Mellanmål kan vara t.ex. frukt eller bär. För dig 
som är äldre så tänk på att du har du ett ökat be-
hov av protein. Det kan du enkelt fixa genom ett 
”matigare” pålägg på din smörgås t.ex. ägg och sill, 
köttbullar, keso. Vad som också är viktigt är att vara 
i rörelse. Då underhåller vi vår muskelmassa och 
skulle vi bli sjuka återhämtar vi oss lättare om vi 
har en god grundkondition sen tidigare. Dessutom 
visar forskning att rörelse kan motverka nedstämd-
het.
 Att ta en promenad ute när det grönskar och 
blommar i trädgårdar och på fält och mossor och 
lavar skimrar trolskt i skogen är välgörande för 
både kropp och själ.
 Psaltaren 8 blir så levande då!

Ingela Hallgren
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Kalendariet

Juni
Vecka 23 - Ansvarsgrupp 5
 7 Söndag
  11.00 Konfirmationsgudstjänst. Johanna 

Buller, konfirmanderna medverkar. Sång 
och musik: Using.

 Vecka 24 - Ansvarsgrupp 6
 14 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Vårt dop”. Anne 

Grudeborn. Tomas Grudeborn.

Vecka 25 - Ansvarsgrupp 7
 21 Söndag
  18.00 Midsommargudstjänst ”Den hög-

stes profet”. Ronny Augustsson. Sång och 
musik Lars Sjögren.

Vecka 26 - Ansvarsgrupp 1
 23 Tisdag
  15.00 Sommarcafé, grupp 1.
 28 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Förlorad och åter-

funnen”. Anne och Tomas Grudeborn. 

Vecka 27 - Ansvarsgrupp 2
 30 Tisdag
  19.00 Sommarcafé, grupp 2.

Juli
 5 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard ”Att 

inte döma”. Ronny Augustsson. Eva-
Marie Claesson. Musik Åke Alewall.

Vecka 28 - Ansvarsgrupp 3
 7 Tisdag
  15.00 Sommarcafé, grupp 3.
 12 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Sänd mig”. Lars

  Polbäck. Marja Järvinen. Sång och musik 
Elisabeth Davidson.

 Vecka 29 - Ansvarsgrupp 4
 14 Tisdag
  19.00 Sommarcafé, grupp 4.
 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Efterföljelse”. Ronny 

Augustsson. Sång och musik Anders Jaa-
sund. 

Vecka 30 - Ansvarsgrupp 5
 21 Tisdag
  15.00 Sommarcafé, grupp 5.  
 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Jesus förhärligad”. 

Ronny Augustsson. Marita Cronqvist. 
Sång Birgitta Felle.

Vecka 31 - Ansvarsgrupp 6
 28 Tisdag
  19.00 Sommarcafé, grupp 6.

Augusti
 2 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard ”Andlig 

klarsyn”. Ronny Augustsson. Ingemar 
Samuelsson. Sång och musik Ingrid och 
Lars-Åke Emanuelsson. 

Vecka 32 - Ansvarsgrupp 7
 4 Tisdag
  15.00 Sommarcafé med Café 7:an.
 9 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Goda förvaltare”. 

Ronny Augustsson. Ingela Hallgren. Sång 
och musik av Qvintus.

Vecka 33 - Ansvarsgrupp 1
 16 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Nådens gåvor”. Anne 

Grudeborn.  

Ibland blir det inte som man tänkt sig! Om vi inte visste det innan så har denna tid av virus-
spridning lärt oss det. Inför framtiden har vi lagt en planering, men vi gör den med reserva-
tion att saker och ting kan komma att ändras, ställas in eller ställas om. Den 9 juni fattar 
styrelsen beslut om verksamhetspausens förlängning eller förändring. Vi ber er därför att 
hålla extra uppsyn på predikoturer, våra sociala medier och hemsidan. Tack för tålamodet.
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Kalendariet forts.
Vecka 34 - Ansvarsgrupp 2
 23 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Tro och liv”. Anne 

Grudeborn. Maja Brunnegård. Sång och 
musik av The Pilgrims.

Vecka 35 - Ansvarsgrupp 3
 25 Tisdag
  Personalens gemensamma uppstartsdag.
 28 Fredag
  Sista anmälan till konfan.

 30 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Friheten i Kristus”. 

Ronny Augustsson. Marianne Savhammar. 
Sång och Musik Deborah Helsing.

September
 Vecka 36 - Ansvarsgrupp 4
 5 Lördag
  Tillsammansdag Storsjöstrand.
 6 Söndag
  11.00 Samlingssöndag. Anne Grudeborn. 

Staffan Odhagen. Sång och musik  
Deborah Helsing.

Information från styrelsen
Corona har för mig varit ett namn på solens 
yttersta atmosfär men mest på ett trevligt säll-
skapsspel, där det värsta som kunde hända var 
att man förlorade en spelomgång. Då var det 
bara att börja på nytt. 
 Nu förknippas Corona med social distanse-
ring, smittsamhet, sjukdom och intensivvårds-
behandling.
 Detta Coronavirus har påverkat även vår för-
samling. Vi ställer om, pausar verksamheter men 
startar även nya. Då handlar det om websända 
gudstjänster, öppen kyrka och att anställda och 
personer ur ansvarsgrupper visar omsorg mot 
många genom telefonsamtal och stöd med in-
köp. Det är viktigt att vi tar hand om varandra! 
Själv saknar jag verkligen gemenskapen. Möta 
Gud kan jag göra var som helst, men det är ett 
stort värde att få göra det ihop med och genom 
andra människor.
 För församlingen ser vi en tydlig påverkan på 
ekonomin genom att intäkter från uthyrning 
och servering sjunker. Däremot gläds vi åt att 
viljan att ge av sina ekonomiska resurser till 
församlingen består och till och med verkar öka. 
Det sker nu dessutom många förändringar i vår 
personalgrupp. En grupp som verkligen visat 
flexibilitet och anpassning under denna period 
av omställningar. På grund av verksamhetsför-
ändringar och ekonomi korttidspermitteras de 
under några månader enligt den modell som 
riksdagen gett möjlighet till. 

 Under april och maj har pastor Ronny Au-
gustsson arbetat heltid i sjukhuskyrkan. Försam-
lingen stöttar på detta sätt sjukhuset, under en 
tuff period, genom att stå för en halvtidstjänst. 
Vår pastor och församlingsföreståndare, Jo-
hanna Buller, är föräldraledig från mitten av 
juni och cirka ett år framåt. Som vakanspastor 
träder då Anne Grudeborn in.
 Efter många år av trogen och uppskattad tjänst 
som församlingsmusiker går Jan-Olof Hermans-
son i pension i samband med semestern. Vi är 
många som vill tacka honom, men den planerade 
avtackningen måste vi skjuta på och planerar att 
genomföra den under hösten. Församlingens 
årsmöte beslutade att anställa Deborah Helsing 
från Långared som ny församlingsmusiker. Hon 
har stor erfarenhet som körledare och är även 
duktig pianist och sångare. Introduktion i tjäns-
ten har skett några dagar i vår och hon startar 
sin tjänst hos oss den 25 augusti. 
 Jag vill uppmana oss alla att be för och stötta 
våra anställda i gamla eller nya uppgifter!

Anders Claesson

Insamlingsresultat 2020
 Budget Insamlingar Differens
Januari 104 250 99 904 -4 346
Februari 104 250 94 684 -9 566
Mars 104 250 114 884 10 634
April 104 250 109 842 5 592
Jan - april 417 000 419 314 2 314
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Årsmötet  Guds ord
Juni  
 1 Joh 16:7
 2 Apg 1:4-5
 3 Apg 2:1-8
 4 Apg 2:14-17
 5 Apg 2:18-21
 6 Apg 2:32-33
 7 Matt 5:14-16
 8 Matt 16:16-18
 9 Apg 4:32-35
 10 Apg 2:42-47
 11 Apg 6:1-4
 12 Apg 5:12-16
 13 Apg 11:19-21
 14 Tit 2:11-14
 15 1 Kor 12:12-14
 16 Ef 2:14-18
 17 Ef 2:19-22
 18 Ef 4:2-6
 19 Fil 2:1-4
 20 1 Pet 2:9-10
 21 Hagg 1:7-9
 22 Upp 7:13-15
 23 Upp 7:16-17
 24 Upp 21:1-5
 25 Ps 121:1-8
 26 Jes 40:28-31
 27 Jes 41:10
 28 Ps 46:2-4
 29 Ps 125:1-2
 30 2 Mos 15:2

Juli 
 1 Jes 35:3-4
 2 Jos 1:7-9
 3 Dom 6:12-14
 4 Ef 6:10-13
 5 Ef 6:14-18
 6 Ps 91:1-2
 7 4 Mos 6:22-27
 8 Joh 14:27
 9 Matt 11:28-30
 10 Ords 3:5-6
 11 Matt 6:31-34
 12 Ps 37:3-7
 13 Fil 4:12-13
 14 2 Kor 12:9-10
 15 Ps 33:20-22
 16 Ps 34:5-9

 17 Jes 43:1-2
 18 Pred 3:1-4
 19 Jes 40:1-3
 20 Sef 3:16-17
 21 2 Kor 1:3-5
 22 Fil 1:19-21
 23 Jak 1:12
 24 Heb 11:1-3
 25 Rom 5:3-5
 26 Rom 8:18-21
 27 Rom 8:25-27
 28 2 Kor 4:7-10
 29 2 Kor 4:16-18
 30 Rom 8:28-30
 31 2 Thess 2:16-17

Augusti 
 1 Joh 12:23-25
 2 Upp 14:12-13
 3 Rom 15:13
 4 1 Sam 2:1-2
 5 Rut 1:1-2
 6 Rut 1:3-5
 7 Rut 1:15-18
 8 Rut 1:19-20
 9 Rut 2:1-4
 10 Rut 2:17-18
 11 Rut 2:19-20
 12 Rut 2:21-23
 13 Rut 3:2-5
 14 Rut 3:8-9
 15 Rut 3:10-13
 16 Rut 3:16-18
 17 Rut 4:2-6
 18 Rut 4:9-10
 19 Rut 4:13-17
 20 1 Sam 2:6-8
 21 Jes 55:1-2
 22 Ps 63:2-5
 23 1 Kung 8:27-30
 24 Ps 86:1-7
 25 Ps 5:2-4
 26 Esr 8:22-23
 27 Ps 42:2-4
 28 2 Kung 19:17-19
 29 Matt 6:9-13
 30 Matt 7:7-8
 31 Matt 7:9-11

www.bibeln.se

Immanuelskyrkans församling höll årsmöte 
söndagen den 15 mars. Efter kyrkkaffet inledde 
ordförande Anders Claesson årsmötet. Med 
utgångspunkt från ett besök i Luleå där han och 
Eva-Marie inbjöds att åka bil på isen rakt ut till 
en ö i Bottenviken talade Anders om att vi ibland 
måste våga ta steg ut i det okända och lita på Jesus 
som säger att han är vägen. Om vi inte vågar ta 
nya vägar ibland får vi inte heller uppleva att isen 
faktiskt bär. Världen förändras ständigt och vi 
måste förändras med den. Låt oss leva till Guds 
ära, låt oss delta i Guds skapelse varje dag.
 Före förhandlingarna valdes Erland Johnson 
till ordförande och Marita Hallberg till sekre-
terare för årsmötet.
 Församlingsföreståndare Johanna Buller 
berättade att församlingen har minskat med 
nio personer under året så att vi nu är 376 
medlemmar. Vi haft en vigsel, tre dop och fyra 
begravningar. Hon citerade 1 Kor12:7 ”hos 
var och en framträder Anden så att den blir till 
nytta” och menade att detta framgår tydligt när 
man läser årets verksamhetsberättelse.
 Verksamhetsberättelsen presenterades av 
Anders Claesson till bilder som Ingemar Samu-
elsson satt samman. Resultat- och balansräkning 
presenterades av Anders Stoltz. Budget och 
verksamhetsplan för 2020 beslöts redan under 
hösten 2019.
 Anders Claesson valdes till ytterligare ett år 
som församlingens ordförande. I årets val till 
styrelsen omvaldes Henrik Yrlid, Marja Järvinen 
och Marita Cronqvist för två år samt Ingela 
Hallgren för ett år på egen begäran. Övriga 
styrelseledamöter kvarstår ett år. 
 Styrelsen tackades för sitt stora arbete under 
året som gått. Valberedningen tackades också för 
sitt arbete att ta fram förslag på ansvariga till det 
stora antalet uppgifter som finns i församlingen. 
 Mötet avslutades av pastor Ronny Augustsson. 
Han läste ur Judasbrevet vers 20 ”ni ska bygga ert 
liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande”. 
Ylva Eggehorn anknyter till detta när hon säger 
att hennes tro är som ett grundvatten som gör att 
hon blir mer människa. Minns att du är ett tempel 
för Guds Heliga Ande och att Anden leder dig så 
att du hittar en grund att bygga ditt liv på.

Kersti Johnson
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Konfirmation

Snart dags för konfirmation
Det är onsdag kväll och kyrkan som för ovanlig-
hetens skull har varit tom och tyst under dagen i 
dessa märkliga tider fylls av pladder, fnitter och 
liv då konfirmanderna anländer. Det är en härlig 
kontrast. Det närmar sig nu slutet på konfirma-
tionsåret 2019/20 och i slutet av vår kväll sätter 
vi oss för att summera året som gått. ”Jag är så 
glad att jag valde att konfirmeras, även om det 
kändes som ett naturligt val för mig eftersom 
mina föräldrar tidigare konfirmerats.” Säger 
Linnea och Stina håller med. ”Ja, asså jag vet 
inte om mina föräldrar konfirmerats men jag 
har liksom hört om dem som ångrat att de inte 
konfirmerats så då kände jag att detta kanske 
man inte borde missa” tillägger Julie. 
 I år har Immanuelskyrkan haft fyra konfirman-
der och tre av dem är samlade denna onsdags-
kväll. Kvällen har som de flesta onsdagar varvats 
med samtal, undervisning och tävling. Idag stod 
repetition på schemat. Rosanna, Julie, Stina och 
Linnea började sin läsning i höstas och har sedan 
dess möts varannan onsdag samt åkt på hajk 
och haft två heldagar ihop med Bodakyrkans 
konfirmander. ”Jag har verkligen lärt mig massa 
nya saker, fått nya perspektiv och blivit mer 
insatt i kristen tro” säger Stina. ”Ja verkligen, 
fast liksom med roligare metoder” säger Julie 
och Linnea nästan i mun på varandra. ”Ja, asså 
jag trodde liksom innan att konfa skulle vara typ 
som skola 2.0 med massa test efter test. Men så 
har det inte varit. Det har varit kul.” fortsätter 

Julie. ”Ja, när Johanna sa att vi fick ta med oss 
snacks och läsk till första hajken, jag ba’ ’jaha, vi 
ska få ha kul också.’” berättar Linnea förvånat 
och fortsätter. ”Men det värsta är att det snart 
är slut.” De andra två nickar instämmande. ”Det 
känns sorgligt att behöva säga hej då till de nya 
kompisar man har fått.” fortsätter Julie. ”Väldigt 
tråkigt” instämmer Stina. ”Asså, detta har varit 
jättekul. Man har ju hela tiden längtat tills nästa 
konfagång.” Tjejerna fastställer att det måste ha 
återträff i höst. Jag frågar avslutningsvis om de 
kan rekommendera någon annan att gå konfa. 
Alla tre utbrister i ett ”Ja” i mun på varandra och 
Julie tar tag i sin tumme ”Asså, för det första, 
du får chans att träffa nya kompisar. För det 
andra, ni kommer göra massa roliga saker. För 
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Foton: Anders Claesson

forts.

Livesändning

det tredje, du lär dig verkligen nya saker, ser 
nya perspektiv på saker du inte ens tänkt på.” 
De andra instämmer. 
 Den 7 juni är det dags för konfirmations-
högtid. På grund av smittoläget kommer den 
inte kunna firas öppen för alla på plats. Men 
konfirmanderna kommer få bjuda med sig 
några gäster var och så sänds högtiden på 
youtube så att alla som vill får vara med och 
fira på så sätt. Börjar man 8:an i höst och är 
sugen på att gå konfa så går det nu bra att 
anmäla sig via hemsidan. 

Johanna Buller

Det har varit en historisk vår i världen och i vår för-
samling. Ett exempel är att vi på grund av coronaviruset 
inte kan mötas till gudstjänst i vår kyrka. Däremot kan 
vi, tack vare mångas arbete, mötas till den webbsända 
gudstjänsten från vår kyrka varje söndag förmiddag. 
Tack alla ni som medverkar och som vi ser i bild. Tack 
också alla ni som inte syns, men som ser till att vi får 
bild, ljud och ljus förmedlat. Ansvariga för den tekniska 
delen av sändningarna är Lennart Axelsson, Patrik Bul-
ler och Bo Hellemar. De ska nu få förstärkning av Nils 
Davidsson, Henrik Hellemar och Jonas Pettersson. 
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Presentation
Anne Grudeborn
Anne Grudeborn kommer att 
vara vikarierande pastor under 
Johannas föräldraledighet.Hon 
startar sin tjänst i början av juni.
 Vi i församlingen är glada och 
tacksamma över att Anne kunde 
hjälpa oss.Vi hälsar henne hjärt-
ligt välkommen till vår försam-
ling.
 Vem är då Anne? Om du läser 
hennes presentation så får du 
veta lite mer.

Hej!
 Anne Grudeborn heter jag och jag har fått 
den fina förmånen att vara pastor i er församling 
under tiden som Johanna är föräldraledig. Jag 
bor i Vallda med min man Thomas. Vi har två 
vuxna barn och sex barnbarn som skänker oss 
stor glädje i livet. 
 Det känns roligt på många olika sätt att få 
komma till er församling. Jag känner Johanna 
sedan tidigare då hon i sin förra tjänst haft 
många läger på Västkustgården där jag varit 
pionjärpastor i en församlingsplantering under 
sex år. Planteringen blev för fem år sedan en 
egen församling med namnet Equmeniakyrkan 
Lerkil. 
 Innan min tid som pionjärpastor i Equme-
niakyrkan Lerkil så var jag pastor i S:t Jakobs 
kyrka i Göteborg. Under min tid i S:t Jakob så 
tillbringade jag, redan då, ganska mycket tid 
på Västkustgården med konfirmationsläger, 
församlingsläger och kollo m.m.  
 Jag och min man Thomas är fortfarande 
medlemmar i Equmeniakyrkan Lerkil men jag 
överlämnade min pastorstjänst i slutet av maj 

2019. Under hösten 2019 och 
fram till mars 2020 har jag haft 
en projektanställning för att göra 
en förundersökning i Trestad, 
för att se om det finns behov av 
en församlingsplantering inom 
Equmeniakyrkan.
 Förutom att jag känner Jo-
hanna så har jag en annan relation 
till er församling. Min släkt kom-
mer ifrån Borås och min mormor 
och morfar, Lisa och Arvid Orre 
var medlemmar i församlingen och 
min mamma Lisbet och hennes 
syster Anna-Lena växte upp där. 

Så jag känner mig redan hemma på ett härligt 
sätt och jag tycker det skall bli väldigt roligt att 
få vara pastor i församlingen under ett år. 
 Jag känner mig tacksam över att jag redan, på 
något sätt, känner mig hemma i församlingen 
-nu när vi alla lever i en märklig tid. Jag för-
modar att vårt första möte kommer att vara i 
en Gudstjänst som sänds på webben. Det blir 
ett annorlunda möte som skildrar vår tid och 
det känns varken bra eller rätt men det känns 
ändå ok -för jag känner mig redan hemma och 
delaktig i er gemenskap. 
 Jag har länge levt med ett bibelord som jag fick 
på en ihop vikt lapp på en Gudstjänst för väldigt 
länge sedan. Det har följt mig genom livet och 
jag vill dela detta trösterika Gudslöfte med er.
 ”Herren skall själv gå före dig. Han skall vara 
med dig. Han sviker dig inte och överger dig 
inte. Var inte rädd, tappa inte modet!” 5 Mos. 
31:8
 En hälsning från Gud till oss alla!

Pastor Anne Grudeborn

Tillsammansdag
Vi planerar att kunna ha en Tillsammansdag den 5 september.
 Det ovissa läget, som påverkar det mesta av vår planering, gör att vi får komma med ytter-
ligare information om dagen på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu i början av augusti.
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Lars Böhm, Anna Lénberg, Linda Otteräng, Jan-Erik Selin, 
Roger Sandström och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Ledig annonsplats

Kontakta Fastighetsbyrån 
om du har frågor kring din bostad 
eller om du har planer på att sälja!

033-10 00 80 eller boras@fastighetsbyran.se

Om Du vill veta vad som händer i kyrkor och samfund, i Sverige och världen!



Posttidning B

Det händer i Immanuelskyrkan
Dagledigträffen
Onsdagar 15.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Iréne Mållberg 
Höststart 2/9

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 8/9
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Ronny Augustsson 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 7/9

Klädcafé
Tisdagar 13.00-16.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Inga-Lena Nordh, 
Maja Brunnegård
Höststart 25/8

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Henrik Yrlid
Höststart 2/9

Barnkyrka (4 år och 
uppåt)
Söndagar 11.00 
Kontakt: Marita Cronqvist
Höststart 13/9

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Henrik Yrlid
Höststart 31/8

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Diasilua Nsumbu
Vilande
  
KRIK
KRIK Sturehallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom

KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)

KRIK 20+
Sturehallen
Söndagar 19.00-21.00  
Varannan vecka (ojämna)

Konfirmation
Onsdagar 18.00-20.00  
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Anne Grudeborn
Höststart 9/9

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Eva-Marie  
Claesson

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Eva-Marie  
Claesson
Vilande

Barnkör (7-12 år)
Tisdagar ojämna veckor 
17.00
Kontakt: Deborah Helsing
Höststart 29/9

Kör
Tisdagar jämna veckor 
19.00-21.00
Kontakt: Deborah Helsing
Höststart 22/9

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 17/8

Immanuel String Band 
(ISB)
Torsdagar 17.30-19.00
Kontakt: Anders Stoltz
Höststart 10/9

Bön / Rollspel
Vissa söndagar 15.00
Kontakt: Nils Davidson
Höststart 27/9

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 29/8
 
Vävgrupp
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 8/9

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 8/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Vilande

Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen på 
tel. 033/12 54 80  - mån-tors kl 09-12

eller besök vår hemsida: www.immanuelskyrkan.nu

Välkommen att vara med! 

Församlingens 
studiearbete 
sker i 
samarr. med:

Immanuelskyrkan
Stureg. 45, 503 42 Borås


