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Församlingsboken
Till Herrens vila:
Bengt Bergman 
Född: 7 maj 1930
Död: 20 juni 2017

Allan Karlsson
Född: 16 januari 1946
Död: 23 augusti 2017

Ruth Andreasson
Född: 4 februari 1923
Död: 23 augusti 2017

Vigsel:
Erik Karlsson &  
Josefine Olsson
Rydboholms kyrka 27 maj 

Josefin Henrysson &  
Matthew Wilkins
Sundholmens kursgård 24 juni 

Dop:
Ludvig Erik Hansson 
Leijonhufvud
Son till Maria och Hans 
Leijonhufvud, 5 augusti 2017

Matrikeländring:
Xin Luo
nytt mobilnr: 0765673022

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 24 november och sträcker sig till den 25 februari. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 29 oktober. Vill du bidra med ett 
längre, icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

Pastor, församlingsföreståndare
Ronny Augustsson.
Tel. 0703-37 63 12.
I tjänst: Tisdagar, torsdagar, vissa söndagar.
ronny.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Pastor
AnnBritt Eriksson.  
Tel. mobil 073-151 76 13
Ledig: Måndag.

Församlingsmusiker
Jan-Olof Hermansson. 
Tel. bost. 12 90 17, mob. 0730-88 94 11. 
Ledig: Måndag.
janolof.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Diakon
Eva-Marie Claesson. 
Tel. mob. 0739-755434 
I tjänst: Tisdagar, onsdagar, vissa söndagar.
evamarie.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Ordförande
Anders Claesson. Tel. 15 87 44.

Equmenias ordförande
Henrik Yrlid. Tel. 0768-05 65 20.

Ekonomiadministratör
Ann-Marie Blomdahl. Tel. 033-12 54 80.

Församlingsexpedition 
Sturegatan 45, 503 42 Borås
Tel. 12 54 80, Fax 033-13 90 50. 
Måndag-torsdag 9.00-12.00

Kaffestugans öppettider 
Måndag 18-20, onsdag 16.30-18
i samband med samlingar.

Församlingens bankgiro: 820-0982
Equmenias bankgiro: 5466-6490
Swishnummer: 123 174 2626

www.immanuelskyrkan.nu
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Församlingsbladet: 
Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
Ansvarig utgivare: Ronny Augustsson. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

Kalendariet, notiser och annan information hittar 
du även på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu

Första sidans bild är från Norrlandalägrets lägerbålsplats. Norrlandalägret 
är f.d. Metodistkyrkans, numera Equmeniakyrkans lägerplats på Gotland. 
Det var i år åttionde året i följd som Norrlandalägret anordnades. I år var 
det 200 barn och ungdomar med.
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Insidan
Våga något nytt
I oktober 1955 hade vi folkomröst-
ning i Sverige. Det gällde om vi 
skulle köra på höger eller vänster 
sida av vägen. Vi hade ju alltid kört 
på vänster sida och det hade ju 
alltid gått bra. Varför ändra på nå-
got som kändes invant och tryggt. 
Om du röstade då, så är chansen 
mycket stor att du röstade nej till 
högertrafik. Det gjorde nämligen 
nästan 83 procent. Vi kunde andas 
ut. Vi behövde inte ta oss upp ur 
de gamla vanliga och invanda hjulspåren. 
 Dåvarande kommunikationsministern i Sverige, 
Gösta Skoglund, försökte att se lite längre och 
hävdade att för framtidens skull var högertrafik 
det som man skulle satsa på. Efter en lång debatt i 
riksdagens båda kamrar år 1963, 9 timmar i första 
och 4 timmar i andra kammaren, beslutades att 
högertrafik skulle införas.
 Så kom den stora dagen, 3 sept 1967, dagen H, 
då förändringen skulle äga rum. Det är 50 år sedan 
i år.
 Allt gick bra och det är få av oss som längtar 
tillbaka till den gamla ordningen med vänstertrafik.
 Att våga göra något nytt har visat sig vara något 
gott.

 Det var modigt att ta beslutet 
om att gå över till högertrafik, alla 
olyckskorpar till trots.
 Det var också modigt beslut 
när våra tre samfund beslutade 
att bli ett, Equmeniakyrkan. Det 
är säkert för tidigt att göra en ut-
värdering av det ännu. Men visst 
känns det som att det var ett riktigt 
beslut med sikte på att bättre nå ut 
med budskapet om Jesus Kristus i 
vårt land och i vår värld.

 Ett modigt beslut var det också när Immanuel-
kyrkans missionsförsamling och Borås Metodist-
församling beslutade att gemensamt bilda en ny 
församling i Borås, Immanuelkyrkans församling. 
 Låt oss fortsätta med de här modiga beslutet även 
i våra egna liv. 
 Så här sa Gud till profeten Jesaja, och han säger 
det till oss;
 ”… glöm det som förut var, tänk inte på det för-
gångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, 
märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar 
i ödemarken.” Jesaja 43: 18 – 19

Ingvar Tranell

Om du vill läsa Bibeln 
är Markusevangeliet 
bra att doppa tårna 
i. Om du redan läst 
mycket är Markus-
evangeliet perfekt för 
en djupdykning.

Markus är det äldsta och kortaste evangeliet. Fullt 
av det glada budskapet om Jesus; som det berät-
tades av de första lärjungarna och lika relevant för 
oss idag.
  Under läsåret 2017/2018 firar vi gemensamt 
”Markusåret” i Equmeniakyrkan. Under året 
kommer vi att läsa, gestalta och upptäcka Jesus 
tillsammans med Markus. 
 ”Markusåret” i Immanuelskyrkan börjar tisdagen 
den 5 september. 18.00 serveras enkel fika i Kaffe- 

stugan (ingång från Sturegatan). 18.30 hålls en 
kort föreläsning som introduktion. Sedan läser vi  
Markus i mindre grupper och samtalar med avslut-
ning 20.00. Vi kommer att mötas till ”Markus-
samlingar” varannan tisdag (jämna veckor). Du 
kan gärna anmäla ditt deltagande i färväg till 
församlingsexp. Listor kommer också att finnas 
i kyrkan. Föranmälan är inget krav och du kan 
också välja att vara med enstaka tisdagkvällar. På 
Equmeniakyrkans hemsida finns mer information 
och material om Markusåret: equmeniakyrkan.se/
markusaret Här finns t.ex. en bibelläsningsplan 
som också kan laddas upp som appen ”Bibelstund” 
i din telefon.
 Välkommen med på Markusåret!

Ronny Augustssson
Pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan

Markusåret
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Styrelsen informerar
Rekryteringstankar
Är det nåt speciellt med Ulricehamn?
 Jovisst – till exempel Världscup, Hanna Falk och 
U-Port.
 Det verkar också finnas ett samband med Im-
manuelskyrkan i Borås. Våra senast rekryterade 
pastorer har en koppling till Ulricehamnstrakten. 
Ronny Augustsson bor i Alboga, vars närmaste stad 
är Ulricehamn. Vår vakanspastor Sara Häggström 
bor i Timmele och AnnBritt Eriksson, som ska ta 
över som vakanspastor, har tidigare varit pastor i 
Ulricehamn.
 Så här kan det ju slumpa sig ibland. För några år 
sedan hade ”alla” våra anställda ett förnamn som 
börjar på bokstaven j. – Jan-Olof, Jenny, Johanna, 
Johannes och Josef var då gångbara namn.
 I höst blir trenden dubbelnamn – Ann-Marie, 
AnnBritt, Eva-Marie och Jan-Olof. Ronny har väl 
inget dubbelnamn, vad jag vet.
 Man kan skoja om sådana här samband men 
det är mest kuriosa. Sanningen är att vi är mycket 
tacksamma för alla våra anställda, som vill göra 
tjänst för Gud och vår församling. Sedan får de ha 
vilket namn eller vilken bakgrund som helst.

Ny utmaning för Sara
I en intervju för BT be-
rättade Sara Häggström 
att varje predikan är 
en utmaning. Som en 
skänk från ovan kom 
hon till oss när vi fick 
en vakans på en pas-
torstjänst i julas. Under 
2017 har Sara fungerat 
som vakanspastor i Im-
manuelskyrkan Hon har 
varit en mycket uppskattad predikant och pastor 
och funnit sig väl tillrätta i vår församling. Vi har 
glatt oss åt hennes raka budskap och fina tilltal i 
predikningar och andakter och hade gärna sett en 
fortsättning. 
 Tidigt förstod vi att hon haft siktet inställt på en 
helt annan tjänst och hon kunde därför bara lova 
att vara kvar till och med augusti. Under våren har 
hon sökt och fått den tjänst som hon eftersträvat. 
 Det innebär att i och med augusti månads slut, så 
avslutar Sara sin tjänst hos oss och börjar en dok-
torandtjänst på Teologiska Högskolan i Bromma. 
Doktorandtjänsten omfattar fyra års forskning i 
ämnet bibelvetenskap. Lycka till med denna nya 
utmaning!

Välkommen AnnBritt!
Som ni förstår har vi hittat en ersättare till Sara som 
vakanspastor – AnnBritt Eriksson. Under tiden 
som rekryteringen av ny pastor fortsätter har hon 
lovat att ställa upp. Tjänsten blir på halvtid och 
omfattar i första hand gudstjänster, andakter och 
bibelstudier (Markusåret). 

Fortsatt rekrytering
Rekryteringen av ny pastor har fortsatt under som-
maren och samtal pågår med en sökande. Det tar 
dock tid. Om det går smidigt kan det bli aktuellt 
med ett församlingsmötesbeslut om tjänsten 1 
oktober.
 Fortsätt att be för församlingen, våra anställda 
och rekryteringsprocessen!

På gång i styrelsen/utskotten
Styrelsen träffas en gång i månaden men mellan 
dessa möten pågår mycket i utskotten. Uthyrning, 
ekonomi och fastighetsskötsel måste fungera. 
Personalutskottet är drivande i rekryteringen och 
arbetar för att stödja våra anställda.
 Framtidsarbetet är fortsatt mycket viktigt. 
Samtalen i de tre grupperna pågår även i höst. Det 
innebär nya idéer och tankar kring gudstjänsten. Vi 
vill fortsätta att engagera ännu fler som är beredda 
att vara med i det arbetet. En annan grupp funderar 
på de kontakter vi som församling har. Hur kan vi 
fördjupa dem? Den tredje gruppen vill inspirera 
fler att delta i en smågrupp för samtal och bön. 
Det kan vara engagemang som gruppledare eller 
deltagare. 
 Markusåret är namnet på den bibelstudiesats-
ning som kommer från Equmeniakyrkan. Kom och 
var med och läs Markusevangeliet tillsammans med 
andra.
 Årets Regionfest för Region Väst av Equme-
niakyrkan är förlagd till Immanuelskyrkan lörda-
gen 7 oktober. Programplaneringen är klar men 
nu gäller det att många från oss kan ställa upp som 
värdar och på olika sätt ta hand om våra gäster från 
hela regionen.
 Styrelsen har beslutat att vi ska satsa på att hösten 
2018 arrangera ett nytt Boråsmöte. Missions-
utskottet startar därför i höst ett samtal med Boda-
kyrkan och Myråskyrkan för att tillsammans med 
dem om möjligt planera för ett nytt missionsmöte.
 Renoveringen av Sturehallens omklädningsrum 
har startat i sommar. Arbetet med läktaren har 
slutförts.
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forts.

Den lilla gruppen i den stora
I många församlingar finns det smågrupper, 
livsnära smågrupper, basgrupper, hemgrupper, 
cellgrupper… ja, kärt barn har många namn. Vad 
de än kallas så är dessa små grupper en viktig del 
av församlingen. Även vår församling har genom 
åren haft olika små grupper och just nu har vi 
åtminstone en ”livsnära smågrupp” som är aktiv. 
I förra församlingsbladet kunde vi läsa ett porträtt 
av Barbro Robertsson där hon bland annat talar 
om vikten av och glädjen med att vara med i en 
liten grupp. 
 De små grupperna är viktiga för både försam-
lingen som sådan och för de människor som är med 
i grupperna. Som sociala varelser har vi människor 
ett behov av att få prata, dela med oss och tillhöra 
ett sammanhang. Församlingen är en stor och god 
gemenskap men den djupare personliga gemenska-
pen med Gud och varandra växer bäst i en liten 
grupp. Smågrupper är mer än bara små grupper, 
de är en väg till en djupare tro och gemenskap 
med andra kristna. Där kan vi skapa förtroende 
för varandra och börja prata mer på djupet. Där 
kan vi sätta ord på vår tro och lyssna på varandra. 
Vi kan ”prata varsamt med varandra” som pastor 
Ronny säger.
 I en smågrupp kan man samtala om det som be-
rör oss här och nu, läsa Bibeln och be för varandra 
eller olika böneämnen. Man kan också samtala över 
en bok som man läser gemensamt. Det finns också 
exempel på att grupper har hjälpt varandra med 
praktiska saker eller lagat mat tillsammans. Var och 
när man träffas kan variera. Många grupper träffas 
i hemmen på kvällstid men man kan också träffas i 
kyrkan, antingen på kvällstid eller dagtid. Så länge 
gruppen är en personlig och andlig gemenskap så 
kan de yttre formerna se olika ut. 
 Vem som helst kan vara med i en smågrupp. Man 
kan vara alldeles ny i sin tro eller vara troende sedan 
barnsben, ny i stan eller infödd, gammal, ung, blyg, 
hemtam i kyrkan - vem som helst som vill komma 

närmare Gud och lära känna andra på ett djupare 
plan kan vara med.
 Vår diakon Eva-Marie kommer att samordna 
smågrupperna. Hon kan hjälpa till att bilda nya 
grupper, leda in nya människor i befintliga grupper 
eller ibland dela grupper som blivit stora. Självklart 
kan man också gå samman några stycken spontant 
och bilda en smågrupp men då bör man säga till 
Eva-Marie så att hon vet att gruppen finns.
 Anmälningstalonger kommer att delas ut första 
gången på Tillsammansdagen den 2 september och 
därefter finnas på kyrktorget. Man kan också tala 
med Eva-Marie själv.
 Smågrupper kan fungera utan en utsedd ledare 
men de blir bäst om någon tar ansvar för grup-
pen och dess utveckling. De som vill vara ledare 
kommer att få utbildning och vägledning för detta 
uppdrag. Anmäl dig som ledare på anmälningsta-
longen eller genom att prata med Eva-Marie.
 Visst vill väl du vara med i en smågrupp!?

Kersti Johnson

Styrelsens framtidsarbete under 2016 och 2017 
ledde fram till att vi under våren 2017 beslöt 
att inbjuda hela församlingen att arbeta med 
temat ”tillväxt genom att skapa mötesplatser”. 
Under detta tema skapades tre arbetsområden; 
”ta tillvara på våra kontakter”, ”uppmärksamma, 
utveckla och bekräfta den lilla gruppen” och 
”gudstjänst för och med alla åldrar, bakgrunder 
och språk”. 
 En arbetsgrupp har arbetat med att ”upp-
märksamma, utveckla och bekräfta den lilla 
gruppen”. Det arbetet har nu lett fram till att 
vi vill starta flera smågrupper i församlingen för 
att stärka både församlingen som sådan och de 
enskilda medlemmarna. 
 Deltagare i gruppen är Anders Claesson, 
Barbro Robertsson, Erland Johnson, Kersti 
Johnson, Mikael Järvinen, Elisabeth Hagen, 
Berit R Emanuelsson och Bernt Emanuelsson. 

 Kommunikationsutskottet vill att fler kommer 
med tips och bilder till hemsidan. Via hemsidan 
kan man numera i efterhand lyssna på predikan. 
Utskottet fortsätter arbeta med att konsekvent få 
in vår logo på all information och alla skyltar. Vi 
vill synas och bli igenkända.

 Ekonomin mår bra av många regelbundna 
givare via till exempel autogiro och kyrkoavgift. 
Ekonomiutskottet fortsätter att inspirera fler till 
detta.
 Equmenia satsar på en julstuga även i år. Den 
blir lördagen 9 december.

Anders Claesson
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Porträttet
AnnBritt Eriksson
Vem är hon – Immanuelskyrkans nya vakans-
pastor - AnnBritt Eriksson?

Det var med spänd förväntan som jag slog hen-
nes telefonnummar. 
 Rösten som svarade i andra ändan lät pigg 
och glad. Jag presenterade mig och bad om en 
intervju för församlingsbladet. 
 Vi fick ett trevligt samtal och jag blev mer och 
mer intresserad av vad hon hade att berätta:
 ”Jag är lantbrukardotter från Gråbo gift med 
Ingmar, mamma till fyra barn, fostermamma till 
två, mormor till snart sex, farmor till snart tre 
barn. Jag har arbetat som undersköterska, pastor 
och samtalsterapeut. Nu är jag konsthantverkare 
och bor i Mölndal. Det är svårt att beskriva sig 
själv, Min man föreslog orden - omtänksam, 
analytisk och tolerant. Jag är nog både team-
människa och ensamvarg. Jag tycker mycket 
om människor och är intresserad av dem och 
deras berättelser men är också i stort behov av 
ensamhet.”
 - Har du träffat några ”besvärliga människor”? 
Hur brukar du tackla dem i så fall?
 ”Det har jag så klart gjort och hur jag hanterar 
dem beror mycket på vad det handlar om. Det är 
stor skillnad på om jag själv blir utsatt för något 
eller jag ser att någon annan blir illa hanterad. 
Det är mycket lättare att ta strid för någon  
annan. Gäller det mig själv kanske jag hellre 
backar än att ge mig in i något, som kan bli en 
konflikt.”
 - Vad gör dig glad?
 ”Solsken, musik, barn, min familj och en 
massa annat. Jag är för det mesta en ganska glad 
person.”
 - Du är en kreativ person har jag hört. Vad 
sysslar du med?
 ”Sedan mycket tidigt i livet har jag tyckt om 
att arbeta med textil på olika sätt. Just nu är det 
stickning. Jag designar och stickar plagg i ull 
och lin på mina stickmaskiner. Det jag tillverkar 
säljer jag på marknader och i en butik i Alingsås.
För att göra en predikan eller ha samtal med 
människor behöver man också kreativitet, 
tänker jag, även om den kanske är av en annan 

typ. Samtidigt så är det ju så att mina gåvor och 
förmågor har jag ju fått av Gud och Han är med 
mig när jag använder dem antingen jag gör en 
kofta eller en predikan.”
 - Vad brinner du för eller vad ligger dig när-
mast om hjärtat?
 ”Det som är viktigt för mig både på arbetet 
och privat är att ha goda relationer till dem som 
finns i min närhet. Allt blir krångligt om inte 
relationerna fungerar och det mesta blir lätt och 
roligt när det är bra”
 - När känner du mest glädje och tillfredsstäl-
lelse i livet?
 ”En klok man sa en gång att det man väljer att 
arbeta med skall vara sådant att det är till nytta 
för andra och glädje för en själv. De sakerna 
hänger oftast ihop. 
 Hjälper jag någon så har den personen nytta 
av det och jag blir glad. Stickar jag en tröja, som 
någon tycker är snygg och köper blir den perso-
nen glad, varmare och kanske lite mera välklädd 
och jag blir glad. Håller jag en predikan som gör 
att någon får tröst eller uppmuntran så blir jag 
också glad.”
 - Vad önskar du av den närmaste framtiden?
 ”Jag hoppas att min tid i Borås blir spännande 
och intressant och att jag kan vara till nytta och 
glädje för er med mina gåvor.”

Ingela Hallgren
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Kyrkokonferensen
Gud gör något nytt
Gud gör något nytt. Det var temat för årets kyr-
kokonferens i Equmeninakyrkan. Årets konferens 
hölls i Vårgårda under Kristihimmelsfärdshelgen.
 Vi som representerade Immanuelskyrkans för-
samling i Borås var: Ingrid och Joel Yrlid, Ingela 
Hallgren och jag, Ann-Marie Klockars.
 Många undrade nog hur en liten ort som Vår-
gårda skulle klara att genomföra ett så stort arrang-
emang. Att den oron var helt obefogad förstod vi 
när vi såg resultatet. Vårgårda är en kommun på 
drygt 10 000 invånare och har en stor Equmenia-
församling i centralorten. Inom en radie på drygt 
en mil finns ytterligare ett par stora församllingar 
och ett antal mindre. Tillsammans med den entre-
penörsanda som finns i kommunen klarade man 
uppgiften att ordna en kyrkokonferens med glans.
 Tånga hed, I 15:s gamla övningsfält, utgjorde 
navet för konferensen. Där fanns förutom Tånga-
hallen, de gamla militärbarackerna omgjorda till 
vandrarhem, ett äventyrsland för barn, swimming-
pool och inte att förglömma Bröderna Fåglums 
cykelmuseum.
 I Tångahallen hölls alla förhandlingar och där 
fanns reception och utställningar. Intill hallen hade 
man ett stort tält som utgjorde konfensdeltagarnas 
matsal. Där kunde man köpa både lunch och mid-
dag. Utbudet på maträtter var väl inte så stort, det 
påminde mer om en skolmatsal. Men det fanns 
andra möjligheter att få mat. Inom själva konfe-
rensområdet fanns både korv och hamburgerkiosk 
och att promenera till Vårgårda centrum tog inte 
lång tid.
 Programmet såg ungefär likadant ut varje dag. 
Dagen började med morgonbön och därefter följde 
ett bibelstudium. Klockan 10 började förhandling-
arna och de pågick tills dagordningen var avbetad. 
Man gjorde ett ordentligt lunchavbrott men kaffe 
fick man smyga iväg och ta under förhandling-
arnas gång. Klockan 16.00 började de valbara 
seminarierna och till dem kom vi som var ombud 
alltid sist. På kvällen hölls en offentlig gudstjänst, 
som filmades av SVT, och dessa kvällgudstjänster 
sändes som förmiddagsgudstjänster i TV under 
juni månad.
 I år prövade man för första gången att under 
förhandlingarna följa konsensusmodellen. Detta 
innebar i korthet att man genom en lite annorlunda 
förhandlingsmodell ville undvika majoritetsbeslut 
och i stället nå enighet i besluten. 
 De flesta frågorna var ganska lättbehandlade och 
besluten lätta att ta. En av de frågor som krävde  

mer tid var en oanmäld fråga om att be konferensen 
skicka en vädjan om ensamkommande flykting-
barn, främst pojkar från Afghanistan som nu var 
utvisningshotade, till regeringen och be om att 
särskild hänsyn skulle tas till dessa barn. Efter ett 
antal turer enades alla om en formulering och att 
vi från Equminiakyrkans konferens skulle skicka 
en vädjan till Sveriges regering.
 En annan fråga, som jag har funderat mera på 
efter konferensen än under den stund frågan dis-
kuterades är: Offrandets roll i gudstjänsten. Nu för 
tiden har vi andra sätt att ge vårt offer än att lägga 
en slant i kollekten. Vi har kollektomater, swish, 
automatisk överföring m.m. Hur kommer detta in 
som en del i gudstjänsten? Eller är offrandet bara 
ett sätt att få in pengar till församlingens verksam-
het? Frågan fick aldrig något svar utan den fick följa 
med oss hem.
 Eftermiddagarnas seminarier var oerhört intres-
santa. Jag är så imponerad över all den kunskap 
och allt engagemang som finns i vår kyrka. De 
seminarier jag var på handlade om: Islam. Islams 
historia och skillnaden mellan de olika riktning-
arna. Hur möter vi muslimer i vara församlingar? 
Ska vi döpa eller inte? Hur påverkar det personens 
fortsatta liv? Vad händer om personen inte får up-
pehållstillstånd och utvisas till hemlandet? Kristna 
homosexuella i våra församlingar. Hur öppna är vi 
och hur kan vi visa att vi verkligen välkomnar alla 
i våra gemenskaper?
 När livet stramas åt skärps blicken. Detta är 
titeln på en bok skriven av biträdande kyrkoledare 
Sofia Camnerin och den handlar om hennes egen 
livssituation. Hon berättar själv utifrån sin bok 
hur är det att leva med ett barn, som har flera 
nevropsykriatiska diagnoser? Hon väljer själv att i 
stället för att se ett barn med handikapp kalla sitt 
barn för ”Mitt underbara barn”.
 När jag nu tre månader efter konferensen ser 
tillbaka på dagarna i Vårgårda känner jag bara stor 
glädje och tacksamhet. Glad över att jag fått vara 
med och se och uppleva vilken fantastisk kyrka 
jag får vara en del av. Vi har så oerhört mycket 
kunskap och engagemang och vi vill verkligen vara 
en del av världen. Min tacksamhet riktas också till 
församlingen som lät mig vara dess representant.
Tillsammans med alla i vi vår stora gemenskap 
Equmeniakyrkan kan vi både be och konstatera 
Gud gör något nytt!

Ann-Marie Klockars
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Kalendariet
September
 2 Lördag
  10-18 Tillsammansdag Sämsjöborg. Anmälan.
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Sam-

lingssöndag.” Ronny Augustsson. Immanu-
elskyrkans kör. Extra insamling till försam-
lingen. Kyrkkaffe.

Vecka 36 - Ansvarsgrupp 2
 5 Tisdag
  18.30 Uppstart ”Markusåret”. Enkel måltid, 

föredrag. Läsning ur Markus evangelium i 
grupper, samtal.

 6 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång
  15.00 Dagledigträff. Rodney Sjöberg. ”Gam- 

maldags musik vid köksbordet.” Andakt 
AnnBritt Eriksson. Veteransångarna.

  18.00 Scout. Terminsstart.
 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Medmänniskan” Ann-

Britt Eriksson, Lars Polbäck. U-sing. Kyrk-
kaffe.

  18.00 Kvällsgudstjänst på Sävsjövik, Vänga. 
AnnBritt Eriksson. Sång Birgitta Felle och 
Jan-Olof Hermansson.

Vecka 37 - Ansvarsgrupp 3
 12 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Sommarminnen och 

syföreningens sångkör.”
  18.30 Mässa mitt i veckan.
 13 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 16 Lördag
  16.00-20.00 Bibellördag med Roland Hell-

sten. Föreläsning, kvällsmacka, avslutande 
kvällsgudstjänst 19.00. (Se notis.)

 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Enheten i Kristus”. 

AnnBritt Eriksson. Marita Hallberg. Sång 
av Andreas Nordin. Kyrkkaffe.

Vecka 38 - Ansvarsgrupp 4
 19 Tisdag
  18.30 ”Markusåret”.

 20 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 21 Torsdag
  15.00 Dagledigträff. Gemensam träff i Boda-

kyrkan. Bertil Johansson ”Med buss genom 
Iran”.

 23 Lördag
  Styrelsedag.
 24 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Ronny Augustsson, Eva-Marie Claesson. 
Musik och lek, barnkören. Kyrkkaffe.

Vecka 39 - Ansvarsgrupp 5
 26 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Visst kan kvinnor” med 

Ann-Marie Klockars.
 27 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång
 30 Lördag
  18.00 Musik vid helgsmål. Sara Svensson och 

Annette Jaasund spelar fagott.

Oktober
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Ann-Britt 

Eriksson. U-sing. Kyrkkaffe.
  12.30 Församlingsmöte (efter kyrkkaffet).

Vecka 40 - Ansvarsgrupp 6
 3 Tisdag
  18.30 ”Markusåret”.
 4 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. Lars Gunnar Wahl 

berättar och visar bilder. Andakt Ronny 
Augustsson. Veteransångarna.

 7 Lördag
  13.30-21.00 Regionsfest. Regionråd, före-

läsningar m.m. 
  19.00 Kvällsmöte med Carin Dernulf och 

lovsångsbandet “Delight”. Se notis.
 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Tacksägelsedagen. 

Ronny Augustsson. Marita Cronqvist.  
Immanuelskyrkans kör. Insamling till 
Equmenia. Kyrkkaffe.
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forts.
Vecka 41 - Ansvarsgrupp 7
 10 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Teologi och textil” 

med AnnBritt Eriksson.
  18.30 Mässa mitt i veckan.
 11 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 14 Lördag
  11.30-13.30 Skördefest. (Se notis.)
 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Ukulelegruppen. Kyrk-

kaffe.
  12.30 Församlingsmöte (efter kyrkkaffet).

Vecka 42 - Ansvarsgrupp 1
 17 Tisdag
  18.30 ”Markusåret”.
 18 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Ingalill med vänner. 

Sång och musik. Andakt Maja Brunnegård.
  17.30 Hjärt-lungräddningkurs.

 21 Lördag
  18.00 “Take me back” André Crouch- 

konsert med Immanuelskyrkans kör, 
solister och kompgrupp. Öppet Café efter 
konserten. Samarr. med Bilda. (Se notis.)

 22 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Ronny Augustsson, Musik och lek, scouter, 
barnkör, Föräldra-Barn-Sång. Kyrkkaffe

Vecka 43 - Ansvarsgrupp 2
 24 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Söndagsskolminnen” 

med Håkan Jakobsson.
 25 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 28 Lördag
  16.00 Afternoon Tea. Eftermiddagsfika 

med enkelt program.
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst.”Att leva tillsammans” 

AnnBritt Eriksson. Sång och musik av “The 
Pilgrims”. Kyrkkaffe.

Skördefest 
i Immanuelskyrkan 

lördag 14 oktober kl. 11.30-13.30
Servering av sopplunch, kaffe och plommonkaka.

Försäljning av sylt, saft, marmelad, bröd och kakor m.m.
Lotterier.

Du som har skördat spara lite och skänk till vår försäljning, och du som älskar 
att baka, vi tar emot allt. Även penningbidrag för inköp till lunch och lotteri.

Välkommen!
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Kalendariet forts. Notiser
Vecka 44 - Ansvarsgrupp 3
 31 Tisdag
  18.30 ”Markusåret”.

November
 1 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Immanuelkyrkans 

personal. Sång och musik.
 4 Lördag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Alla Hel- 

gons dag. Ljuständning. Ronny Augusts-
son. Eva-Marie Claesson. Immanuels- 
kyrkans kör. Kyrkkaffe.

 5 Söndag
  18.00 Sånggudstjänst. “Toner för tröst och 

tanke” Helen Wallgren, sång, Anders Nils-
son, sång och klaviatur. Ronny Augustsson. 
Samarr. med Bilda. (Se notis.)

Vecka 45 - Ansvarsgrupp 4
 7 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Innanför och utanför 

murarna” med Per Kjellberg.
  15.00 Dagledigträff. Gemensam träff i 

Korskyrkan. Hans Andersson medverkar 
med tal och sång.

 8 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 11 Lördag
  17.00 Musikcafé. ”Sånger vi minns.”
 12 Söndag
  11.00 Gudstjänst. “Frälsningen” AnnBritt 

Eriksson. Staffan Odhagen. U-sing. Kyrkkaffe.

Vecka 46 - Ansvarsgrupp 5
 14 Tisdag
  18.30 ”Markusåret”.
 15 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. Bernt Sköld och Joel 

Yrlid ”Hälsa för alla i Kongo”.
 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Ronny Augustsson.Barnkör, Musik och Lek, 
Föräldra-Barn-Sång.

  12.30 Församlingsmöte (efter kyrkkaffet).

Vecka 47 - Ansvarsgrupp 6
 21 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Så har vi det i Skil-

linge missionshus” med Christina Hirsch.
  18.30 Mässa mitt i veckan.
 22 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 25 Lördag
  18.00 Konsert med Borås Brass Band. Dir. 

Magnus Hylander. Entréavgift.

 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe.

Vecka 48 - Ansvarsgrupp 7
 28 Tisdag
  18.30 ”Markusåret”.
 29 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. Veteransångarna. 

Sång och dikt inför Advent.

December
 2 Lördag
  14.00 Ljuständning Stora torget. Ekume-

nisk kör.
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst. 1:a Advent. Ronny Au-

gustsson. Marianne Savhammar. Immanu-
elskyrkans kör med blåsare. Kyrkkaffe.

Församlingsmöten: 
(söndag efter kyrkkaffet, ca kl. 12.30)
1 oktober - ev. beslut anställning ny pastor
15 oktober – information om verksamhets-

plan/budget 2018
19 november – beslut verksamhetsplan/ 

budget 2018

På lång sikt
• Equmenias Julstuga – 9 december
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Klädutdelning  Guds ord
September 
 1 2 Mos 23:10-12
 2 Gal 4:31-5:6
 3 Mark 2:23-28
 4 Ps 145:13b-18
 5 Matt 11:28-29
 6 Gal 5:13-14
 7 Ef 3:12
 8 Jer 38:7-13
 9 Rom 12:16-21
 10 Matt 7:12
 11 Ps 103:1-6
 12 Mark 12:31
 13 1 Joh 4:21
 14 Luk 10:29-37
 15 Am 9:11-15
 16 1 Kor 1:10-13
 17 Joh 17:18-23
 18 Ps 95:1-7
 19 2 Kor 13:11
 20 Matt 5:9
 21 Ps 133
 22 5 Mos 4:29-31
 23 Fil 4:10-13
 24 Luk 10:38-42
 25 Ps 123
 26 Matt 6:31-34
 27 Apg 20:32-36
 28 Apg 4:32-35
 29 1 Mos 28:10-17
 30 Upp 5:11-14

Oktober
 1 Upp 12:7-12
 2 Ps 103:19-22
 3 Joh 1:47-51
 4 Luk 22:43
 5 Upp 12:7-12
 6 Vish 7:15-22,  
  Jes 12:1-2
 7 Kol 3:16-17
 8 Luk 19:37-40
 9 Ps 65:9-14
 10 Ps 27:4
 11 Luk 24:53
 12 Ef 5:18-20
 13 Ords 8:32-36
 14 Apg 5:27-29
 15 Matt 13:44-46
 16 Ps 19:8-15
 17 Apg 16:11-15

 18 Jak 2:8-13
 19 Joh 7:14-18
 20 Jos 2:1-15
 21 Heb 11:29-33
 22 Mark 2:1-12
 23 Ps 73:23-26
 24 Heb 11:1-7
 25 1 Tim 6:11-12
 26 Luk 6:45
 27 Tob 10:7-13,  
  1 Mos 18:1-8
 28 2 Tim 1:3-5
 29 Matt 13:53-57
 30 Ps 68:5-7
 31 Apg 9:36-43

November 
 1 Heb 13:2-3
 2 Mark 3:31-35
 3 Heb 12:22-24
 4 Luk 6:20-26
 5 Luk 20:37-38
 6 Ps 116:1-9
 7 Heb 11:13-16
 8 Jos 1:10-11
 9 Tit 1:1-4
 10 Jes 2:2-5
 11 2 Pet 1:2-8
 12 Joh 12:35-43
 13 Ps 62:10-13
 14 Matt 19:25-26
 15 Rom 10:9-10
 16 Rom 5:15-21
 17 Am 8:9-12
 18 Fil 3:20-4:1
 19 Luk 17:20-30
 20 Ps 139:1-18
 21 1 Pet 5:8-11
 22 2 Kor 13:5-9
 23 Luk 21:34-35
 24 Hes 47:6-12
 25 1 Kor 15:22-28
 26 Matt 13:47-50
 27 Ps 102:26-29
 28 Matt 13:47-50
 29 Apg 1:6-11
 30 Rom 14:1-12

www.bibeln.se

Vad är det egentligen som händer i Immanuelskyr-
kan tisdagar ojämna veckor? Utdelning av kläder 
så klart, men det handlar också om möten. Det är 
människor som kommer samman, människor som 
möts. Några av dem med olika praktiska uppgifter, 
som att ordna fika, ta hand om barnen, ordna kön 
eller styra klädutdelningen – med andra ord några 
som är där för att hjälpa till och för att bistå andra. 
Några andra kommer för att de behöver hjälp, de 
behöver de där kläderna som delas ut eller blöjor 
eller barnvagn (som det finns alldeles för få av!). 
Några av dem kommer bara för att fika, prata och 
kolla läget en stund. 
 Ibland uppstår frustration, både hos dem som 
hjälper och hos dem som tar emot hjälp. Varför 
kan de inte stå i en ordentlig kö? Varför får den 
en matta och inte jag? Varför kan det inte skänkas 
tio barnvagnar på en gång? Varför finns det inga 
byxor i storlek 38? Och så försöker vi kommunicera 
på de språk vi behärskar – det är sällan samma som 
den vi ska kommunicera med. Då finns det, som 
tur är, gester och hjälpsamma medmänniskor runt 
omkring.
 Det händer att någon behöver ryta i och säga till 
på skarpen; Nu får du vänta på din tur! Nu räcker 
det med barnkläder för dig, det är fler som ska ha! 
Ibland kan tanken slå en – behöver hon verkligen 
mer, hon har varit här flera gånger? 
 Vi känner inte dem som kommer till Immanu-
elskyrkan varannan tisdag för att de behöver hjälp. 
En del lär vi känna lite grand, en del träffar vi bara 
en gång. En del kanske skulle klara sig utan ”våra” 
kläder, en del skulle inte ha några om de inte fick 
kläder av oss. 
 Det som delas ut i klädrummet (biljardrummet) 
är sådant som någon har skänkt. Till största delen 
kommer det från privatpersoner, men en del kom-
mer från affärer som hellre vill ge bort överskott 
och osäljbart på det här sättet än att slänga det. 
Med andra ord är det som delas ut en del av vårt 
överflöd, en del av det vi inte längre behöver. Då 
gör det inte så mycket om någon kanske egentli-
gen skulle klara sig ändå eller om de tar mer än de 
verkligen behöver. 
 Sist men inte minst – alla är välkomna! Att skänka 
bort av sitt överflöd, men också att mötas. Kom 
och ta en kopp kaffe med oss en tisdag eftermiddag 
ojämn vecka! 

Rebecka Benjaminsson Larsson
Kyrkornas Flyktingrådgivning  
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Notiser
Utegruppen
Onsdagen 30 augusti startar vi våra promenader. 
Vi samlas 9.30 utanför Sturehallen. Som vanligt 
går vi ca 5 kilometer i lätt terräng. Så packa 
ryggsäcken och var med i gänget.

Sven Levenby

Dagledigträffar
Höstens dagledigträffar börjar onsdagen 6 
september. Vi får då besök av Rodney Sjöberg 
som har som ämne “Gammaldags musik vid 
köksbordet”. 
 Under hösten kommer många intressanta 
samlingar bl.a. Lars Gunnar Wahl och berättar 
om sitt arbete och sina resor. Mycket annat finns 
i programmet. 
 När vi närmar oss Advent är det Immanu-
elkyrkans Veteransångare som har hand om 
programmet. Så välkomna och “LÅT INTE 
DIN STOL VARA TOM”.

Programansvariga

”Hur kan man veta att Gud är 
vacker” - om Guds skönhet och 
konstnärligt skapande
Roland Hellsten gästar Immanuelskyrkan 
16 september kl. 16 och talar utifrån sin 
senaste bok. Samlingen avslutas med guds-
tjänst kl. 19.

Vad innebär skönhetens attraktionskraft för 
oss människor? Vad är det egentligen vi menar 
när vi säger att någonting är vackert? Finns 
det något slags samband mellan skönheten och 
sanningen om tillvaron? Vad är det vi älskar 
när vi ger uttryck för vår kärlek till det som är 
vackert? Finns det förklaringsgrunder bortom 
det rent materiella? Bortom den evolutionistiska 
överlevnadsstrategin?
 Roland Hellstens bok ”Hur kan man veta att 
Gud är vacker” är en reflektion över skönhe-
ten som fenomen och över dess teologi. Han 
berättar om över skönhetens betydelse för oss 
människor och om dess ursprung i en Gud som 
själv är skönhet. Det är den Gud som har gett  

oss skapelsen. Vi upphör att förundras över den. 
Vi kan aldrig fullständigt mäta djupen i den.
 Jag vill väcka nyfikenhet och leda till fördjupad 
hänfördhet över tillvarons stora och förunderliga 
äventyr, säger Roland Hellsten. I egenskap av 
Guds avbilder är vi legitimerade som konstnä-
rer och jag hoppas boken ska ge inspiration till 
konstnärligt skapande i alla dess former både 
innanför och utanför kyrkans väggar.
 Roland Hellsten är pastor och bibellärare och 
har arbetat i Saronkyrkan i Göteborg, Hönö 
Missionsförsamling och Baptistkyrkan Ta-
bernaklet i Göteborg. Han har också arbetat 
som psykolog och varit missionär i Etiopien.

RPG:s höstträff
Fredag den 6 okober är det RPG:s höstträff 
Equmeniakyrkan i Älvängen.
 ”Vetenskap och Tro – Konflikt eller Har-
moni” heter ämnet och talare är Ivar Gustavsson.

Vad gör Gud i Equmeniakyrkan 
i Region Väst?
Den 7 oktober är Immanu-
elskyrkan värd för Equme-
niakyrkan Region Västs 
regionsfest och equmenias 
regionsstämma. Dagen 
börjar med anmälan och 
drop-in kl 13, följt av storsamling kl 13.30. 
Därefter träffas förtroenderådet med flera i 
kyrksalen samtidigt som equmenia bjuder in 
till olika intressegrupper/seminarier. Det bjuds 
också på tårtkalas och senare på kvällen på taco-
buffé för anmälda equmenianer. På kvällen är det 
kvällsmöte kl 19, medverkar gör Carin Dernulf, 
generalsekreterare Equmenia, och lovsångsban-
det Delight från Alingsås m fl. Kvällsmötet blir 
även uppstart för gemensamma ungdomsmöten i 
vårt närområde Borås-Ulricehamn som är tänkta 
att vara någon gång varje termin. Anmälan till 
regionfest/regionstämma sker på www.equme-
niakyrkan.se/regionvast/.
 Regionsfesten är ett stort arrangemang som vi 
tillsammans hjälps åt att ro i land. Välkommen 
med, antingen som deltagare, funktionär eller 
förebedjare – eller alltihop. Du är viktig!
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forts.
Är du förberedd när det händer?
”Vem tar egentligen ansvar för mig och mina 
anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller 
kris och hur kan jag själv påverka min säkerhet?”
Civilförsvarsförbundet erbjuder kurs i krisbered-
skap på uppdrag av Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap (MSB) onsdagen den 18 
oktober 2017 kl. 17.30 – 21.00.
 Vid det här tillfället ges också utbildning/
vidareutbildning i hjärt-lungräddning.
Utbildningen ”72 timmar”
• Ger dig ökad kunskap om kommunens kris-
beredskap
• Stärker din förmåga att själv hantera konse-
kvenserna av en kris
• Lär dig hur du kan tillgodose grundbehoven 
såsom mat, vatten, värme, sömn och information 
vid en kris
• Ditt eget och det offentligas ansvar vid en kris
• Du får utbildning/repetitionsutbildning i hjärt- 
lungräddning
 Utbildningen hålls i Sturesalen och är kost-
nadsfri. Fika.
 Anmälan om deltagande görs till Toril Tranell 
eller Daniel Pollack senast söndag 15 oktober.

Andrae Crouch-konsert
Välkommen att lyssna till och sjunga med i 
gospelartisten Andrae Crouch låtar - lördag 21 
oktober kl 18.00. 
 Andrae Crouch (1942-2015) var gospelsånga-
re, pianist, låtskrivare arrangör och pastor. Han 
kallas ofta ”Fadern av modern gospel”, eftersom 
han mer än någon annan, reformerade gospeln 
under 70- och 80-talet. Hans musik omfattar 
det mesta från hymner och traditionell gospel 
till modern lättsmält pop. Många av hans sånger 
har blivit populära i och utanför kyrkor över hela 
världen, t.ex. ”Soon and very soon” och ”Jesus 
is the answer”. 
 Medverkande är: Immanuelskyrkans projekt-
kör tillsammans med sångsolister och en komp-
grupp: Lars Sjögren – piano, Gunnar Hultgren 
– bas, Mikael Carlsson - trummor och Fredrik 
Bremström – saxofon. Kören leds av Jan-Olof 
Hermansson. Pastor Ronny Augustsson leder 
andakt. Efter konserten blir det Öppet café.

Sångkväll i Allhelgonahelgen 
med Helen Wallgren och Anders Nilsson

Söndag den 5 november, kl. 18.00 återkommer 
Helen Wallgren och Anders Nilsson med sitt 
sång- och musikprogram ”Toner för tröst och 
tanke”, som också anknyter till Allhelgona-
helgens tema. Senast medverkade Helen och 
Anders vid kulturnatten i maj. Programmet är 
delvis detsamma men det blir några nya sånger 
också. Främst är det pop och modern visa – ofta 
lågmält men ibland med lite mer crescendon. 
Sångerna har text och musik av bl a Joni Mit-
chell, Eva Dahlgren, Billy Joel, Tomas Anders-
son Wij, Ted Gärdestad, Coldplay och Kent.

Sånger vi minns
I våras hade vi en sång- och musikkväll där vi 
dels lyssnade på och även sjöng med i sånger som 
olika personer valt ut. Det var både kända och 
lite okända sånger men som på något sätt hade 
en historia och berättelse kopplat till sången. 
Det var både grupper och ”solopersoner” som 
framträdde.
 I höst återkommer en likadan samling, nu 
med underrubriken ”Med internationell anknyt-
ning”.
 Sammanhållande frontfigur är som vanligt 
Lars Andreasson som ska samla ihop ”gäst-
artister”. Kontakta gärna honom på telefon 
0706-512075 mail larsgoranandreasson@gmail.
com eller lasse.polback@gmail.com om du har 
förslag eller önskemål.
 The Pilgrims medverkar som husband.
 Välkommen till Sturesalen 11 november 
klockan 17.00. Enkelt fika.
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Pastorn har ordet

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund
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Att gå på sommarlov, det är ju allt något speciellt 
med det. Så har det väl alltid varit, och kommer 
säkert också att vara i fortsättningen. Men att få 
börja skolan igen efter sommaren, det är minst lika 
speciellt! Visst fick man en ny klänning när det var 
dags för skolavslutning, då var det fest. Men när 
skolan började igen i slutet av sommaren, och ett 
helt nytt läsår låg framför, då var det också festligt. 
Så är jag uppfostrad. Att det är så har säkert sin 
grund, åtminstone till viss del, i att min mamma 
var rektor – utbildning och skolgång har liksom 
alltid varit prioriterat. Man fick nytt pennfodral, 
kanske en ny ryggsäck. Nytt papper till bänken, nya 
jympaskor… Visst var det fint att få sommarlov, 
men att få börja skolan igen skulle jag nog ändå 
säga var ännu finare, snäppet vassare så att säga. 
 Jag kom att tänka på det när jag under våren såg 
den föreställning om Malala som Bodaskolan satte 
upp i Immanuelskyrkan. En fantastisk föreställning 
om vikten och värdet av att få en utbildning, för alla 
barn men inte minst för flickor. Jag kom att tänka 
på hur det kändes de där dagarna runt sommar-
lovets början och slut och den känslan finns kvar 
hos mig. Varje år vid skolavslutningstider känner 
jag ett visst vemod och varje år vid höstterminens 
start kan jag känna förväntan i luften – vad ska 
hända nu? Även som pastor i en församling kan 
jag känna så, det är något visst med höststarten, 
samlingssöndagen, terminsupptakten. Terminen 

och året ligger framför. Inte som ett oskrivet blad 
förstås för det mesta är ju planerat sedan lång tid 
tillbaka, men ändå i någon mening tomt och ofär-
digt. Fyllt av möjligheter. Så är det när man börjar 
skolan, och så är det när en ny termin startar i en 
församlings arbete. Nya möten, nya människor. 
Nya möjligheter. En terminsstart andas i bästa fall 
förväntan. 
 I en korridor utanför kapellet som är gemen-
samt för Teologiska Högskolan, Stockholm och 
Bromma folkhögskola hängde under min studietid 
några gamla affischer från baptisternas tidigare 
årskonferenser. På en av dem stod att läsa: ”Vänta 
stora ting av Gud, våga stora ting för Gud”. Ord 
som lär ha sagts av ung engelsk baptist i slutet av 
1700-talet. De orden håller att stava på ännu, även 
för en församling i Borås år 2017. Och är det något 
jag önskar för oss alla inför en ny termin och nytt 
läsår är det detta; att hålla vår förväntan levande. 
Och vår längtan. Inte minst önskar jag er den andan 
av längtan och förväntan i det förnyelsearbete ni 
påbörjat i Immanuelskyrkans församling. 
 För egen del säger jag med dessa rader tack och 
adjö för den här gången. Den 1 september börjar 
jag som doktorand i Bibelvetenskap på Teologiska 
Högskolan i Stockholm. Tack för förtroenden och 
samtal, förböner och omtanke. Jag önskar er allt 
gott och Guds välsignelse!

Sara Häggström
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HK växel, tel. 033-235880
Göteborgsvägen 19, Borås

Butik MacHuset/mhstore, tel. 033-417780
Stora Brogatan 8, Borås

Ledig annonsplats



Posttidning B

Det händer i Immanuelskyrkan
Dagledigträffen
Onsdagar 15.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Iréne Mållberg 
Höststart 6/9

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 29/8
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Ronny Augustsson 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 28/8

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Christian Widell 
Höststart 6/9

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Höststart 21/8
 

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
(vilande)
  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom 
Höststart 2/9
  
KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)
Höststart 1/9
 
KRIK 20+
Sturehallen
Söndagar 19.00-21.00  
Varannan vecka (ojämna)
Höststart 3/9

Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Nils Davidson
Höststart 2/9

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 30/8

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 30/8

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar  
17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 31/8

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 18.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 30/8

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 24/8

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 6/9

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 21/8

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Höststart 19/9

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Höststart 26/9

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 26/8
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 19/9

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 12/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Höststart 30/8

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


