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Församlingsboken
Till Herrens vila
Ingmar Johnsson
Född: 6 januari 1922
Död: 11 december 2013

Bror Johanson
Född: 5 april 1925
Död: 12 december 2013

Nya medlemmar
Arbetslag 7
Najat och Rimon Murad
Hantverkaregatan 11
506 31 Borås
Tfn: 072-84 00 185 (Najat)
        073-70 15 021 (Rimon)

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 30 maj och sträcker sig till den 31 augusti. Manus skall vara 
inlämnat på expeditionen senast den 4 maj. Vill du bidra med ett längre, icke beställt, manus, 
meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. Om du vet att du blir försenad, 
hör av dig i tid.

Pastor och församlingsföreståndare
Josef Nsumbu.  
Tel. exp. 41 96 04, bost. 13 47 26, 
mob. 0704-69 91 69. Ledig: Måndag.

Pastor med ungdomsinriktning
Mattias Lyckelid. Tel. exp. 12 54 75, 
bost. 24 70 25, mobil 0704-24 70 24.
Ledig: Måndag.

Församlingsmusiker
Jan-Olof Hermansson. 
Tel. exp. 12 58 63, bost. 12 90 17, 
mob. 0730-88 94 11. Ledig: Måndag.

Ungdomsledare
Albin Forssén. 
Tel. mob. 0707-45 65 13. 
Ledig: Måndag.

Ordförande
Anders Claesson. Tel. 15 87 44.

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

Församlingsexpedition 
Sturegatan 45, 503 42 Borås
Tel. 12 54 80, Fax 033-13 90 50. 
Måndag-fredag 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
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Akvarellutställning 26 april – 4 maj
Sedan hösten 2008 har ett glatt gäng damer träffats i försam-
lingssalen och målat akvarell. Tre till fyra lördagsförmiddagar 
per termin har det blivit. Vi gör avbrott i målandet för en be-
hövlig kopp kaffe med dopp.
 Vi provar på olika tekniker såsom lavering och vått i vått 
och experimenterar med bl a salt, stearinljus och plastfolie. Ett 
kontokort går också bra att få fram roliga effekter med! Stilleben 
som leksaker, blommor, tuppar och tomtar har vi fått med i våra 
alster. 
 En lördag åkte vi till Halmstad och satt på klipporna i en ko-
hage och målade hos Solgerd Hasanovic. Det var härligt ända 
tills det började regna! Några utställningar har vi varit och tittat 
på och inspirerats av.
 Nu är det dags för oss att visa vad vi har gjort!

Sophie Palm
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Insidan  Styrelseinfo
Fantastiskt!
På nytt upplever vi att mörkret får ge vika för 
ljuset. Ljusare morgnar, mera eftermiddag 
och kväll i dagsljus. Lika fantastiskt varje år 
att få uppleva detta.
 Vi skulle nog inte uppskatta ljuset som vi 
gör om vi inte hade höst och vinter bakom 
oss i färskt minne. Årstidsväxlingarna är en 
rikedom, även om vi väl ibland tycker att 
sommaren är lite för kort.
 Vi spanar efter vårtecken, vårens första 
fåglar och blommor. Längtar efter de första 
gröna bladen på träd och buskar. Drömmer 
om varma sköna dagar.
 Under denna tid infaller också en av våra 
stora högtider, Påsken.
 Stegen är tunga dagarna före påsk. Mörkret 
tycks helt kompakt på långfredag. Men tredje 
dagen kommer. Jublet bryter fram, uppstån-
delsen, Jesus lever.
 För mig är detta det största vårtecknet. Jesus 
lever, det finns framtid och hopp. Undrens tid 
är inte förbi.
 Visst är det väl så att varje församling, varje 
enskild människa upplever vintertider ibland 
i sitt inre. Mörkret kan bli så påtagligt, kylan 
vill smyga in. Låt oss påminna varandra om 
det stora vårtecknet: Jesus lever, graven kunde 
inte behålla honom, han lever, det finns ljus 
och värme, livet kan blomma på nytt.
 När vi går ut och möter våren 2014, låt oss 
då bära med oss denna stora vårhälsning i vårt 
inre: Jesus lever, vi får leva i honom.

Iréne Mållberg  

Missa inte ett historiskt årsmöte!
Efter ett trevande, spännande, inspirerande första 
verksamhetsår i vår nya församling är det nu dags 
för det första årsmötet. Missa inte detta!
 Självklart kommer vi att blicka tillbaka på det år 
som gått och imponeras och förvånas över allt som 
hänt. Ändå ryms inte allt i verksamhetsberättelser 
och ekonomiska rapporter. Jag tror att vi alla kan 
peka på härliga möten med människor och Gud 
som gett oss kärlek, glädje och kraft under året 
som gått. 
 Lika viktigt på ett årsmöte är att blicka framåt. 
Styrelsen funderar just nu på flera svåra frågor: 
Vilken inriktning ska vi ha på församlingens och 
equmenias framtida arbete? Vad har vi för planer 
och förhoppningar? Vad passar vår församling 
bäst med de förutsättningar vi har? Vad behöver 
göras med vår fastighet? Vad klarar vi ekonomiskt? 
 Visst är det frågor som du vill vara med och söka 
svaren på?
 Kom till årsmötet, lyssna och bidra. Som med-
lemmar i församlingen eller equmenia har vi alla 
ett ansvar att försöka stötta och påverka denna vår 
del av Guds verk i Borås. Ett årsmöte ger möjlig-
het till just det och det blir bäst resultat om många 
är med – ”mångfald är bättre än enfald”.
 Jag hoppas därför få möta många av er på 
församlingens årsmöte lördagen 22/3 16.00! 
Equmenias årsmöte välkomnar sina medlemmar  
onsdagen 12 mars kl. 19.30.

Anders Claesson, ordf.

PS. Efter församlingens årsmöte inbjuds ni till ett 
arabiskt morsdagsfirande i Blå rummet. DS

Lördag 29 mars kl.10.00-14.00

Välkommen till en riktig Våryrefest!

Våryra 2014 i Immanuelskyrkan

Vi bjuder på sång och musikprogram.
Du kan hela dagen avnjuta vårt härliga kaffe med hembakat 

bröd i Kaffestugan. Kl. 12.00-13.30 serveras lunch på Kyrktorget.
Vi har försäljning av handarbeten, mat och bröd.

Lotterier i mängd och loppis.

Välkomna!
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Porträtten
Elsie Odhagen
Inbäddat av snö ligger en 
låg byggnad.  Ljus lyser i 
fönstren.  Det ser inbju-
dande och trevligt ut. Jag 
ringer på. En stund senare 
öppnas dörren och Elsie 
Odhagen bjuder mig väl-
kommen in.  Kaffebordet 
är redan dukat och vi slår 
oss ner.  På väggarna finns 
det gott om fotografier av 
barn, barnbarn, 10 till an-
talet och barnbarnsbarn, 
16 stycken.
 Elsie berättade att hon 
har sina rötter i den lilla 
skärgårdsidyllen Styrsö 
i Göteborgs skärgård. 
Hennes mamma var lärare 
och det föll sig ganska 
naturligt för henne att 
också välja en lärarbana.  
Hon gick på Ljungskile 
Folkhögsskola och där 
fick hon en kurskamrat, som var från Borås.  När 
sedan kurskamraten gifte sig blev hon tärna på 
bröllopet och marskalk var Åke. ”Tycke upp-
stod”, som det heter i romanerna och några år 
senare blev slöjdläraren Åke och hon ett par och 
bostadsorten blev Borås.
 Elsie älskade sitt yrke som lärare. ”Jag tyckte 
det var roligt varje dag att gå till skolan,  men 
det var då det. Idag skulle jag säga till de som 
funderade på en lärarbana – tänk er noga för.  
Tiderna har ändrats”.
 ”Hej då, vi ses i morgon”, sa alltid barnen vid 
skoldagens slut, berättade Elsie. Men en dag 
när hon skulle på skidutflykt med barnen föll 
hon på morgonen när hon var ute med hunden 
och bröt båda handlederna. Denna händelse 
hindrade dock inte Elsie att åka till Stockholm. 
Båda handlederna var gipsade och hon hade 
både resväska och hund med sig på resan.  ”Hur 
klarade du detta” var min spontana fråga. ”Man 
måste be andra om hjälp.  Man skall inte vara  

rädd för att be om hjälp, Folk är snälla och 
hjälpsamma.”
 Tacksamhet är ett begrepp som präglar Elsie, 
som gärna delar med sig av sin tacksamhet.  ”Kan 
man lära sig tacksamhet”, undrade jag.  Elsie var 
tyst en stund sedan sa hon med glimten i ögat: 
”det kanske man kan”.  Hon berättade att ibland 
kunde hon vakna på natten och ofta kom texten 
till sången ”Tack min Gud för vad som varit” i 
hennes minne.
 Gudstron har burit henne genom livet.  ”Gud 
finns i allting. Se på undren i naturen! Gud är 
mycket större än vårt förstånd. Det går inte att 
förstå allting hur gärna vi än vill. När jag för 
många år sedan opererades för cancer och låg 
på uppvakning kom psaltarpsalmen till mig – Du 
omsluter mig på alla sidor och håller mig i din 
hand – och detta är sant”.

Ingela Hallgren
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Från Syrien till Sverige – 
förföljda för sin tro
Jag mötte dem för första gången i Immanuels-
kyrkans kör, makarna Rimon Murad och Najat 
Eicho från Syrien. Som vi har fått höra, speciellt 
under jultiden, är de mycket duktiga sångare, 
och de smälte på en gång in i verksamheten. De 
visade så tydligt att de trivdes i Imanuelskyrkan. 
Och vi trivdes med dem! De säger att Immanu-
elskyrkan, där de nu är medlemmar, har varit 
som en öppen famn för dem.
 I början av januari gjorde jag en intervju med 
familjen i deras hem. Familjen består av Rimon, 
42 år, Najat, 35, Jonathan, 14 (blivande konfir-
mand i Immanuelskyrkan), Jaison, 11 (duktig 
trumslagare) och Abboud, 5. Båda föräldrarna, 
som är baptister från början, har studerat teo-
logi i Jordanien. När de återvände till Syrien 
öppnade de en ny kyrka i staden Qamishli. Där 
fanns ungefär en halv miljon muslimer. Ca 20 % 
av befolkningen var orto-
doxa kristna. Rimon och 
Najad hjälptes åt i arbetet 
och evangeliserade för alla. 
Men de blev anmälda till 
polisen och kyrkan fick 
stängas. Rimon blev gripen 
av polisen flera gånger, fick 
tillbringa en tid i fängelse 
med hot om att bli dödad. 
Det var förbjudet att be i 
hemmet och att ge någon 
en bibel. Rimon blev an-
klagad för att vara europé, 
västerlänning, amerikan 
och israelit. Han blev till 
slut tvungen att skriva un-
der att han skulle sluta att 
evangelisera, och i februari 
2011 flydde han till en sys-
ter i Sverige. Najat och 
barnen bodde i ett år hos 
föräldrarna innan även de 
kom till Sverige. På grund 
av alla anklagelsepapper 
mot Rimon (t o m till pre-
sidenten och BBC) gick det 

ganska snabbt att få permanent uppehållstill-
stånd här.
 Familjen bodde till en början i Robertsfors 
innan de så småningom kom till Borås. De kla-
rade SFI-undervisningen (Svenska för invand-
rare) på rekordtid och studerar nu på Komvux. 
Efter det vill Najat utbilda sig till socionom och 
Rimon vill, efter några kompletterande kurser 
på THS (Teologiska Högskolan i Stockholm) 
arbeta som pastor i Equmeniakyrkan. Som alla 
säkert vet har han i Immanuelskyrkan startat 
en gudstjänst för arabisktalande på söndagarna 
kl 12.30. Den har växt snabbt, från 15 till ca 45 
deltagare. Medan jag gör intervjun ringer någon 
från den gruppen och undrar varför han har 
besökt de andra men ännu inte den familjen. 
 Rimon och Najat betonar att de från allra 
första stund har känt sig välkomna i Immanuels-
kyrkan. Vi önskar dem lycka till i deras viktiga 
arbete och är glada att de har kommit just till oss. 

Ulla Lind
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Notiser
Gäller detta mig – idag?
I en av våra ”livsnära smågrupper” har vi valt att 
studera bibelboken Rut i Gamla Testamentet. 
Det är en spännande skildring om trohet, lydnad 
och kärlek.  Men vad har denna gamla bok med 
mitt liv att göra? Hur skall man se och förstå 
dessa urgamla berättelser i en modern tid? Kan 
jag lära mig någonting av dessa berättelser? Hur 
gör man när man tar emot livet ur Guds hand? 
Vad betyder det idag?
 Med bibeln och en bibelstudieplan som grund 
samtalar vi om livets viktiga frågor och vad det 
betyder att följa Jesus idag.  I den lilla gruppen 
finns en fin gemenskap och närhet till varandra.  
Att få sitta ner en stund  och ta del av bibelordet 
och samtala om livsfrågorna och be  tillsammans 
ger livsmod och kraft att möta vardagen. 
 Vill du också vara med så hör av dig. Gemen-
skapen är öppen för alla.

Ingela Hallgren

Välkommen på en musik-  
och födelsedagsfest
Lasse Polbäck fyller 60 år. Med anledning av 
det vill han bjuda in till en festkväll 8 mars i 
Sturegården (Sturegatan 45, Borås) kl. 17.00, 
med musik från 50- och 60-talen. Det blir en 
enkel men tidstypisk förtäring.
 Inga blommor och inga blader (p g a al-
lergi), inte heller några paket med papper och 
snören, MEN gärna en penninggåva som går 
till värdefulla biståndsinsatser i Kongo genom 
BIKON (Bistånd Kongo, se http://www.bikon.
se/). Anmälan senast söndagen den 2 mars på 
e-postadress pirkkopolback@gmail.com eller på 
telefon 0705-396445 Göran Davidsson. 
 Välkomna!

Temakvällar om mission
Under våren kommer tre temakvällar om mis-
sion att äga rum, alla på onsdagkvällar kl 18. 26 
feb (Matadi Support Group som berättar om sin 
senaste resa till de båda Kongo), 23 april (Lars-
Gunnar Comén från Bodakyrkan rapporterar 
om ”Turkbältet”) och 14 maj (Jenny Carlson, vår 
tidigare ungdomsledare, berättar om APG 29 och 
sin resa till Equador). Alla är varmt välkomna. 

Nya böcker i montern
I 2014 års första nummer av Sändaren kunde 
man läsa om Annandagens missionsmöte i Åby-
bergskyrkan där författaren Lennart Hagerfors 
samtalade med bokförläggaren Svante Weyler 
om sin barndom i Kongo-Brazzaville. Hagerfors 
har skrivit flera böcker om Kongo och Svante 
Weyler har också skrivit en egen bok om Kongo 
”Ett hus i Ngouedi”.
 Bokförlaget Weyler har givit ut flera böcker 
om Afrika. I höstas kom den som fått störst 
uppmärksamhet, ”Dr Mukwege - en levnads-
beskrivning” som handlar om pastorssonen 
och läkaren dr Mukwege och Panzisjukhuset i 
Bukavu. Sjukhuset byggdes 1999 med pengar 
från PMU, SIDA och Läkarmissionen och drivs 
tillsammans med pingströrelsen CEPAC i östra 
Kongo. Om det hemska kriget här och det vik-
tiga arbetet att hjälpa främst de utsatta kvinnorna 
kan ni läsa om i anslutning till montern.  

Välkommen till Borås Online
Detta kommer bli en härlig helg med massa 
gameing både online och offline. 
 LANet börjar fredagen den 11 april kl 18 och 
fortsätter till ca kl 11 den 13 april.
När: 11-13 april
Kostnad: 150 kr (ingår lunch) 
Antal platser: 60 *först till kvarn*
Sista anmälningsdag: 6 april 
Anmälan skickas till: borasonlinelan@gmail.com
 För mer information kan man ringa ungdoms-
ledaren Albin, 0707-45 65 13.
 Let the game begin!

Två friluftsgudstjänster  
på en månad
Immanuelskyrkan håller två friluftsgudstjänster 
under maj månad. Den första firas på Rådde-
hult söndagen den 11 kl. 11.30, i samband med 
equmenias terminsavslutning. Samåkning kl. 
11.00 från Immanuelskyrkan. 
 Den andra friluftsgudstjänsten hålls i An-
nelundsparken på Kristi himmelfärdsdag, 
torsdagen den 29 maj kl. 9.00. Vid regn möts 
vi på kyrktorget i Immanuelskyrkan. Vid båda 
tillfällena, ta med fikakorg. Välkommen!
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Pastorn har ordet
Immanuelskyrkan,  
en församling i mångfald
Världen är i ständig förändring. Teknologin 
utvecklas, människorna rör sig och samhället 
förändras. För drygt hundra år sedan emigrerade 
ca en miljon svenskar till Nordamerika. Migra-
tionen orsakades av den ekonomiska och sociala 
kris som då fanns i Sverige. För ca hundratrettio 
år sedan åkte också många svenskar söderut av en 
annan anledning. De ville missionera. Många av 
dem hamnade i mitt hemland i Afrika. De vågade 
ge sig iväg till ett okänt mål, till möte med andra 
människor. Idag är det mycket invandring över 
hela världen. Orsakerna är många: politisk kris 
som ofta leder till blodiga krig, handelsintressen, 
speciella studier, misär och andra humanitära ka-
tastrofer osv.  Mötet mellan olika folk har alltid 
varit ett måste för alla människor. Det betyder 
att frågan inte handlar om huruvida vi skall våga 
möta nya människor eller inte utan hur vi skall 
göra det. Det handlar om vilken attityd man skall 
ha när man skall möta ”nya medmänniskor” som 
inte längre befinner sig långt borta utan nära, så 
nära att de inte går att undvika.
 Paulus skrev till galaterna så här: ”Nu är 
ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man 
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal. 
3:28). Med dessa ord målar han en bild av en 
mångfaldig kyrka. Men bilden gäller även hela 
mänskligheten. I Immanuelskyrkan säger vi att 
vi vill vara ”en öppen kyrka med rum för hela 
livet”. Här finns inte längre svensk eller invand-
rare, inte vit eller färgad, inte rik eller fattig. 
Vi strävar efter en djup gemenskap, så att alla 
skall känna sig hemma hos oss: barn, ungdomar, 

vuxna och äldre, liksom män och kvinnor med 
olika kulturbakgrund. Varje dag i veckan händer 
det mycket i våra lokaler. Men här vill jag lyfta 
fram våra gudstjänster som gör vår kyrka till 
en riktig mötesplats i mångfald.  Varje söndag 
firar vi två olika gudstjänster på två olika språk: 
kl. 11.00 på svenska och kl. 12.30 på arabiska. 
Dessutom ordnar vi varannan söndag kl. 18.00 
en lovsångsgudstjänst (Immanuel Worship) på 
engelska. En gång i månaden är vi alla tillsam-
mans och firar Herrens Heliga Nattvard. Här 
finns verkligen ett rum för hela livet och för alla 
människor i mångfald. Den 15 mars inbjuder 
Equmeniakyrkan/Region Väst till en hel dag för 
att samtala om mångfald i den kristna försam-
lingen idag. Anmäl dig så får du dela med andra 
deltagare din egen erfarenhet genom mötet med 
”nya medmänniskor”.
 Att våga möta ”nya medmänniskor” har all-
tid varit en riktig utmaning för kyrkan. Mitt i 
globaliseringen, i en värld som har ”krympt” så 
mycket, så att den ser lika liten ut som en by där 
”alla möts och känner varandra”, har den utma-
ningen blivit ännu starkare. Kyrkan måste finna 
sin plats mitt i den byn. I detta sammanhang ser 
vi alla våra gudstjänster och andra möten som 
en öppen dörr som välkomnar alla. Vi ser fram 
emot årets Valborgsmässoafton som ett tillfälle 
att möta hela Borås, sjunga med hela samhället 
och välkomna den nya årstiden under ett tal 
som kommer att hållas av Svenska Kyrkans nya 
kyrkoherde Stefan Hiller.  
 Tillsammans i mångfald berikas vi av varandra!

Josef Nsumbu

Wera och Seth inbjuder!
Vi - Seth och Wera Bergström - fyller 90 år i 
vår. Det vill vi fira med släkt, vänner och hela 
församlingen. Mittemellan våra födelsedagar - 
lördagen den 5 april kl. 16 - är ni alla välkomna. 
Inga blommor eller presenter önskar vi, men 
en gåva till Immanuelskyrkans verksamhet är 
välkommen. Ring 41 78 91 eller församlingsexp. 
12 54 80 före den 1 april och säg att ni kommer. 
 Välkomna! 

Valborgsmässoafton
Onsdagen den 30 april kl. 20.00 välkomnar vi 
våren i Annelundsparken, med sång, musik, maj-
brasa m.m. Årets talare blir Svenska Kyrkans nya 
kyrkoherde Stefan Hiller. En stor vårkör leder 
oss i härliga vårsånger. Alla som vill och kan är 
välkomna en timme innan för övning i Imma-
nuelskyrkan. Det blir insamling till Diakonia. 
Servering i Sturegården från kl. 18.30. 
 Välkommen till fest!
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Kalendariet
Mars
Vecka 9 - Arbetslag 7
 2 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Kär-

lekens väg”. Josef Nsumbu. Sång av Carin 
Holm. Söndagsskola och ”öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

  18.00 Immanuel Worship - gudstjänst på 
engelska.

Vecka 10 - Arbetslag 1
 4 Tisdag
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
  19.00 Bibelsamtal.
 5 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Glad sång och musik” 

med Skärhamnsbröderna från Tjörn. An-
dakt: Ingvar Tranell.

 8 Lördag
  17.00 Lasse Polbäcks musik- och födelse-

dagsfest för alla, med insamling till gatu-
barnsprojekt i Kongo. Anmälan senast 2 mars 
till 0705-39 64 45, (se notis).

 9 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Prövningens stund”. 

Oscar Marklund. Göran Davidson. U-Sing. 
Insamling till diakon- och pastorsutbild-
ningen. Söndagsskola och ”öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 11 - Arbetslag 2
 11 Tisdag
  15.00 Syföreningen. ”Att sy ihop tre tra-

ditioner när det gäller mission”. Elisabeth 
Svensson.

  18.30 Lovsång till gitarr och bön vid ljus-
bäraren.

 12 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång
  19.30 equmenias årsmöte.
 15 Lördag
  9.30 Ungdomsfotbollsturnering. Anm.
  10-16 ”Mångfaldens dag”. Arr. Equmenia-

kyrkan, region Väst. Anmälan.

  18.00 Ungdomsgudstjänst i Lutherska mis-
sionskyrkan. Tema ”Segern är din!”. Pred. 
Hnas Dahlgren.

 16 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Mattias Lyckelid. Tord Ekberg. Söndags-
skola och ”öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Immanuel Worship - gudstjänst på 

engelska.

Vecka 12 - Arbetslag 3
 18 Tisdag
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
  19.00 Bibelsamtal.
 19 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Gemensam dagledigträff för stadens 

kyrkor. Myråskyrkan ansvarar. ”Inre Mongo-
liet”. Bertil Johansson.

 22 Lördag
  16.00 Immanuelskyrkans församlings års-

möte.
  19.00 Arabisk fest i Sturegården. Anmälan 

senast 18/3 (12 54 80 eller 0737-01 50 21).

 23 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Församlingens årshögtid. 

Tomas Hammar. Josef Nsumbu. Immanu-
elskyrkans kör. Söndagsskola och ”öppet 
barnrum”. Kyrkkaffe. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 13 - Arbetslag 4
 25 Tisdag
  15.00 Syföreningen. ”Mina mest älskade 

sånger och psalmer”. Birgitta Dahlqvist.
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
 26 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 29 Lördag
  10-14 Våryra. Försäljning, lotterier, loppis, 

servering m m. (se annons).
 30 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Livets bröd”. Josef 

Nsumbu. Söndagsskola och ”öppet barn-
rum”. Kyrkkaffe.
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forts.
  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Immanuel Worship - gudstjänst på 

engelska.

April
Vecka 14 - Arbetslag 5
 1 Tisdag
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
  19.00 Bibelsamtal.
 2 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Ur en prästfrus dag-

bok”. Ingela Hallgren berättar. Andakt: Ulla 
Lind och Veteransångarna.

 5 Lördag
  16.00 2x90-årsfest för Wera och Seth Berg-

ström i Sturegården. Insamling till försam-
lingens musikverksamhet. Anmälan senast 1 
april till exp. 12 54 80 eller 41 78 91 (se notis).

 6 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Förso-

naren”. Johanna Johansson. Josef Nsumbu. 
Eva-Marie Claesson. Lovsångsband. Sön-
dagsskola och “öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

Vecka 15 - Arbetslag 6
 8 Tisdag
  15.00 Syföreningen. ”Min vardag”. Diakon 

Ros-Marie Grahn.
  18.30 Lovsång till gitarr och bön vid ljus-

bäraren.
 9 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 11-13 Fredag - Söndag
  Borås Online. LAN för ungdomar. Anmälan 

(se notis).
 13 Söndag
  11.00 Palmsöndagen. Gudstjänst av och 

med alla åldrar. Mattias Lyckelid. Albin 
Forssén. U-sing. Söndagsskola och “öppet 
barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Immanuel Worship - gudstjänst på 

engelska.

Vecka 16 - Arbetslag 7
 15 Tisdag
  18.30 Andakt i Stilla Veckan.

 16 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”FN-chef-fredsmäklare-

mystiker”. Pastor Lars Widell berättar. 
Andakt: Ingela Hallgren.

  19.00 ”Undringar”. Konsertgudstjänst 
om hopp och förtvivlan, livsglädje och ve-
mod utifrån Ted Gärdestads liv och sånger. 
Musikpastor Lars Widell.

 17 Torsdag
  19.00 Skärtorsdagen. Getsemanestund. 

Nattvardsandakt.
 18 Fredag
  11.00 Långfredagen. Gudstjänst. ”Kor-

set”. Lasse Polbäck. Maja Brunnegård. 
Kvartettsång.

 19 Lördag
  15.00 Påskafton. Gemenskapspåsk. 
 20 Söndag
  11.00 Påskdagen. Uppståndelseguds-

tjänst. ”Kristus är uppstånden”. Mattias 
Lyckelid. Ingela Hallgren. Immanuelskyr-
kans kör. ”Öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
 
Vecka 17 - Arbetslag 1
 22 Tisdag
  15.00 Syföreningen. Hemliga gäster.
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
 23 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  18.00 Temakväll om mission (se notis).
 26 Lördag
  9-17 Gospeldag för alla intresserade sångare, 

med Carolina Riise och Myrås Gospel. An-
mälan (se notis).

  18.00 Gospelkonsert med Projektkören.
26/4 – 4/5 Akvarellutställning med Sophie Palms 

målargrupp (se notis).
 27 Söndag
  11.00 Gudstjänst med predikostolsut-

byte. Tommy Holmberg. Ingemar Samu-
elson. Söndagsskola och ”öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Immanuel Worship - gudstjänst på 

engelska.
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Kalendariet forts.
Vecka 18 - Arbetslag 2
 29 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
  19.00 Bibelsamtal.
 30 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  20.00 Valborgsmässoafton. Majbrasa. Vårtal 

av Stefan Hiller (Svenska Kyrkans kyrko-
herde). Vårkör. Insamling till Diakonia. 
Servering i Sturegården från kl. 18.30.

Maj
 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Den 

gode herden”. Josef Nsumbu. Sång av Rimon 
Murad och Najat Eicho. Söndagsskola och 
”öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
 
Vecka 19 - Arbetslag 3
 6 Tisdag
  13.00 Syföreningen. Terminsavslutning med 

vårsupé i församlingssalen (Obs! tiden).
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
 7 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 10 Lördag
  18.00 Vårkonsert med Immanuelskyrkans 

kör.
 11 Söndag
  11.30 Friluftsgudstjänst på Råddehult. 

”Vägen till livet”. Mattias Lyckelid. Albin 
Forssén m fl. equmenias terminsavlutning. 
Ta med fikakorg. Samåkning kl. 11.00 från 
Immanuelskyrkan.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Immanuel Worship - gudstjänst på 

engelska.

Vecka 20 - Arbetslag 4
 13 Tisdag
  18.30 Lovsång till gitarr och bön vid ljus-

bäraren.
  19.00 Bibelsamtal (Terminsavslutning).
 14 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträffen. Vårutflykt. Resmål 

meddelas senare.
  18.00 Temakväll om mission (se notis).

 18 Söndag
  11.00 Musikgudstjänst med Borås Brass 

Band. ”Öppet barnrum”. Kyrkkaffe.
  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 21 - Arbetslag 5
 20 Tisdag
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
 21 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 25 Söndag
  11.00 Bönsöndagen. Gudstjänst. ”Du är 

en bön”. Åsa Rydhard. Lasse Polbäck. Sång 
av Diasilua Nsumbu m fl. ”Öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 22 - Arbetslag 6
 27 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
 28 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträffen. Eftermiddagskaffe i 

Sturegården (Terminsavslutning).
 29 Torsdag
  9.00 Kristi himmelsfärds dag. Frilufts-

gudstjänst i Annelundsparken. ”Herre 
över allting” (se notis).

Juni
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Hjälpa-

ren kommer”. Josef Nsumbu. Lovsångsband. 
”Öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

Församlingsafton/-möte: 12/3 equmenias 
årsmöte, 22/3 (Församlingens årsmöte), 
27/4, 25/5.

På lång sikt
• Boråsmötet – 22-23 september

TACK  till er alla som bidrog till min insamling 
till Dövskolan i Liberia. Det blev 6.000 kronor.  

Ingela Hallgren
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Notiser Guds ord
Mars
 1 2 Kor 5:14-21
 2 Mark 10:32-45
 3 1 Sam 9:17-27
 4 1 Sam 10:1-16
 5 1 Kor 10:12-13
 6 Hebr 2:14-18
 7 1 Mos 3:1-13
 8 Hebr 5:7-10
 9 Mark 1:12-13
 10 1 Sam 10:17-27
 11 1 Sam 11
 12 1 Tim 6:11b-12a
 13 Fil 2:12-16a
 14 Jes 61:1-3
 15 Hebr 11:23-27
 16 Mark 14:3-9
 17 1 Sam 12:1-15
 18 1 Sam 12:16-13:2
 19 Rom 11:33-36
 20 Hebr 1:1-4
 21 1 Sam 2:1-10
 22 Kol 1:15-20
 23 Luk 1:46-55
 24 1 Sam 13:3-18
 25 1 Sam 13:19-14:15
 26 Apg 2:41-47
 27 1 Kor 11:23-26
 28 Ords 9:1-6
 29 1 Kor 10:1-6
 30 Joh 6:48-59
 31 1 Sam 14:16-30

April
 1 1 Sam 14:31-46
 2 Rom 5:6-11
 3 2 Kor 5:16-21
 4 4 Mos 21:4-9
 5 1 Joh 1:8-2:2
 6 Joh 3:11-21
 7 1 Sam 14:47-15:9
 8 1 Sam 15:10-31
 9 1 Kor 1:18-25
 10 Gal 3:13-14
 11 Jes 50:5-10
 12 Rom 5:1-5
 13 Luk 19:28-40
 14 Luk 19:41-48
 15 Luk 21:29-37
 16 Luk 22:1-6
 17 Luk 22:7-23
 18 Luk 23:26-49
 19 Luk 23:50-56
 20 Luk 24:1-12
 21 Luk 24:13-35
 22 1 Sam 15:32-16:13

 23 Upp 1:4-6
 24 Rom 8:12-17
 25 Sak 8:6-8
 26 1 Petr 1:3-9
 27 Joh 20:24-31
 28 1 Sam 16:14-17:7
 29 1 Sam 17:8-30
 30 Rom 15:1-7

Maj
 1 Luk 10:25-37
 2 Jer 23:3-8
 3 1 Petr 5:1-4
 4 Joh 10:22-30
 5 1 Sam 17:31-47
 6 1 Sam 17:48-58
 7 Rom 8:1-6
 8 1 Tim 6:17-19
 9 2 Mos 13:20-22
 10 1 Thess 5:9-11
 11 Joh 13:31-35
 12 1 Sam 18:1-16
 13 1 Sam 18:17-30
 14 2 Petr 3:14-18
 15 Jak 2:14-17
 16 Jes 57:15-16
 17 Gal 5:13-18
 18 Joh 17:9-17
 19 1 Sam 19:1-17
 20 1 Sam 19:18-20:11
 21 Jes 49:14-15
 22 1 Thess 5:16-22
 23 1 Kung 3:5-14
 24 Rom 8:24-27
 25 Matt 6:5-8
 26 1 Sam 20:12-24a
 27 1 Sam 20:24b-43
 28 Ef 4:20b-24
 29 Joh 17:1-8
 30 1 Kung 19:9-16
 31 Apg 1:12-14

Juni
 1 Joh 16:12-15
 2 1 Sam 21
 3 1 Sam 22:1-19
 4 Ef 2:17-22
 5 Gal 5:19-26
 6 Jes 12
 7 Apg 2:1-11
 8 Joh 7:37-39

www.bibeln.se

Utegruppen
Vi inleder vårens vandringar onsdag 26 mars. 
Startplatsen är som alltid Sturegårdens entré, 
varifrån vi med bil beger oss till starten för 
dagens vandring. Den går runt Pickesjön och 
blir ungefär 6 km lång på lättpromenerade 
skogsvägar. På samma sätt, men till olika mål, 
fortsätter vi sedan fram t o m 21 maj onsdagar i 
udda veckor. Vi brukar ha gott om plats i bilarna 
för dem, som inte vill köra själva. Vi tar med oss 
var och en den fika vi önskar, för det brukar bli 
en halvtimmes fikapaus före kl 11, och vi brukar 
vara tillbaka vid Sturegården omkring kl 12. Mer 
information kan Sven lämna på tfn 13 17 54 eller 
Allan på tfn 10 47 55.
 Alla, som orkar med en sådan promenad i 
glada vänners lag, är varmt välkomna att följa 
med.

Sven Levenby & Allan Wramsby

Ted Gärdestad
”Undringar” är rubriken på en konsertgudstjänst 
med Ted och Kenneth Gärdestads sånger. De 
innehåller texter om både hopp och förtvivlan, 
livsglädje och vemod. Ted Gärdestad, vars liv 
tog slut alldeles för tidigt, räknas som en av de 
allra största popkompositörerna vi haft. 
 Konsertgudstjänst innebär att samlingen inne-
håller gudstjänstinslag som bön och psalmsång 
men är upplagd som en konsert. Gärdestads-
brödernas mest älskade sånger kommer att fram-
föras av musikpastor Lars Widell, som också har 
personliga reflektioner mellan sångerna. Onsdag 
kväll 16 april kl 19.00.

Gospelkördag – öppen för alla
Lördag 26 april blir en heldag med gospelsång. 
Vill du vara med i denna tillfälliga kör så är du 
välkommen med. Kl. 09.00 – 17.00 övar vi. Kl. 
18.00 sjunger vi för publik i en gospelkonsert i 
Immanuelskyrkan. Körledare är Carolina Riise 
från Borås. Hon är ledare för kören Myrås Gos-
pel, som är huvudarrangör för den här dagen. 
Utöver att vi sjunger blir det  fika x2 och lunch. 
 Mer info och anmälan senast 10 april till: 
gospeldag@myrasgospel.se  eller tel 0738-16 12 
22. Pris: 250:- (upp till 19 år 150:-).
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På turné med Van Morrison
Under januari har Van Morrison-kören varit 
på turné. 11-12 januari gick bussen med ca 35 
förväntansfulla körsångare och musiker mot 
Stockholm. Lördagskvällen var vikt för Eneby-
kyrkan och söndag förmiddag för Immanuels-
kyrkan Stockholm. Vintern bestämde sig för att 
infinna sig just denna helg men trots det höll vi 
tidsschemat och nådde Eneby enligt tidtabellen. 
Ljudet var redan riggat av förtrupperna och det 
var bara att starta soundcheck och övning. Det 
är mycket logistik och teknik som ska klaffa 
under en sådan här resa och ljudtekniker med 
medhjälpare har gjort ett stort jobb med detta. 
 Det infinner sig alltid en viss spänning inför 
mässan. Hur kommer det att tas emot? Kom-
mer det komma något folk? Det visade sig att 
vi oroade oss i onödan för även om det inte var 
helt fullt så blev det en väldigt fin gudstjänst.
 Efter att ha packat ner ljud så for vi vidare till 
vårt nattlogi, Klubbensborg, ett vandrarhem på 
Mälarhöjden. På morgonen, under frukosten, 
upptäckte vi den fantastiska utsikten över Mä-
laren och Stockholm.
 Immanuelskyrkan i Stockholm har en mäktig 
kyrksal och vi var nog lite nervösa inför guds-
tjänsten speciellt med tanke på ljudet. Immanu-

elskyrkan är som en katedral och ljudet har lång 
fördröjning vilket gör det lite svårt att få bra 
ljud med trummor och blås. Återigen var oron 
obefogad! Efter gudstjänsten hade vi återigen 
den där bubblande lyckokänslan som vi lärt 
känna under tiden som vi jobbat med mässan. 
Vad det verkade så delade även gudstjänstbesö-
karna denna känsla. Sent på söndagen var vi åter 
hemma i Borås.
 Som grädde på moset så har vi också gjort en 
resa till Lysekil den 25/1. Vi spelade inte i Ly-
sekil kyrka utan i kyrkan i Lyse som ligger strax 
utanför Lysekil. Vi blev verkligen ompysslade 
av värdarna med mat och fika i mängder. Lyse 
har normalt inriktat sig på pilgrimsgudstjänster 
och lite lugnare gudstjänstformer så ur det hän-
seendet avvek vi från det normala. Någon ovana 
märktes dock inte under mässan och man var 
verkligen med på noterna och det blev en väldigt 
fin stund med stark känsla av gudsnärvaro.
 Gemenskapen i kören har verkligen stärkts 
under våra resor och vi får se om det kanske 
kan bli fler framföranden framöver. Inget är 
planerat men man vet aldrig. För tillfället lever 
vi gott på de upplevelser vi gjort tillsammans 
med varandra, Van Morrison och Gud.    

Mattias Lyckelid
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Jan-Olof

Kyrkomusiker med många 
strängar på lyran
Det började med att Jan-Olof spelade till 
sångerna i söndagsskolan hemma i Gräfsnäs. 
Han var då 10 år. Tre år senare fick han 
förtroendet att också spela till psalmerna i 
gudstjänsten på missionshusets tramporgel.

När Jan-Olof sedan var pianist i ungdomskören 
i Sollebrunn så flyttade körledaren till Norrland. 
Den 17-årige pianisten fick då ta över rollen 
som ledare för en kör med duktiga och erfarna 
sångare. Det var så vår mycket uppskattade kyr-
komusiker i Immanuelskyrkan började sin bana.
 Jan-Olof Hermansson anställdes som kyrko-
musiker i Immanuelkyrkan för 27 år sedan. Då 
kom han hit efter att ha varit anställd i 6 år i 
Sätrakyrkan utanför Stockholm, som är en sam-
arbetskyrka där Svenska Kyrkan och EFS ingår.                                                                                                                                
I Immanuelskyrkan var han först anställd på 
halvtid, men sedan slutet av 90-talet med 75% 
anställning. 
 Han har en gedigen utbildning där han bland 
annat gått på musiklinjen vid Ljungskile Folk-
högskola, kantorsutbildning på Stora Sköndal 
och så vid Musikhögskolans kyrkomusikerlinje 
i Stockholm.
 ”Dessutom”, säger Jan-Olof, ”tänkte jag bli 
kontorist, ”och jag har en gymnasieutbildning 
för det, och så blev det ju nästan. Jag sitter ofta 

på mitt kontor.” Att det administrativa arbetet är 
en stor del av Jan-Olofs vardag ser vi inte minst i 
det att många trådar av kyrkans verksamhet löper 
genom honom. ”Information, kommunikation 
och logistik i kyrkans arbete är viktigt” säger han.
 Han är den ende fast anställde kantor eller 
kyrkomusiker inom de olika samfundens för-
samlingar i Borås, om man undantar Svenska 
kyrkan. Kontakten med Svenska Kyrkan står 
dock fru Cecilia för som är kantor i Kinnarumma 
församling och Jan-Olof själv har en 10-procen-
tig anställning i Gustav Adolfs församling som 
organist vid begravningar. ”Vi finns också ofta 
med i varandras kyrkor Cecilia och jag” säger 
Jan-Olof. Det ser vi i Immanuelkyrkan där Ce-
cilia, hjälper till i kör eller som solist eller bara 
finns med i kyrkan, när det ges tillfälle för det. 
Det gäller också Jan-Olofs och Cecilias barn 
även om de numera bor på andra håll än i Borås.
 ”Jag bestämmer nog ganska mycket när det 
gäller sång och musik i kyrkan” säger Jan-Olof”, 
men är noga med att lyssna in vad andra tycker. 
Resultatet blir nog ofta en kompromiss som alla 
förhoppningsvis ska känna sig nöjda med. Det 
är bra om det är ett samspel såväl i gudstjänst, 
kör, barnsång eller andra tillfällen.”
 Vi har en unik sångskatt i kyrkan, betonar 
Jan-Olof, och berättar att många av våra psalm-
melodier är mer än 500 år gamla och texterna 
upp till 3000 år gamla, men fortfarande aktuella  
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Jan-Olof forts.
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Vi erbjuder dig och ditt företag 
bl a följande tjänster:

- Företags- och privat-
 ekonomisk konsultation
- Redovisning, inkl bokslut 
 och årsredovisning
- Revision
- Deklaration

Kontakta oss på tel 033 720 74 00, Johan Gabre, 
eller mail johan@fr7.se och på nätet www.fr7.se .

Vi finns på Åsboholmsgatan 21, 504 51 Borås. 

Ledig annonsplats

i sitt budskap. I sångskatten ingår också dagens 
sånger, ofta med korta och kärnfulla texter. Det 
kan exempelvis vara bibelvisor, Taizé-sånger, 
Iona-sånger eller i ungdomarnas lovsång, ofta 
med kompband. ”Jag kan inte låsa in mig i en 
speciell musikstil, utan känner att allt som anda 
har får vara med att lova Herren”, säger Jan-
Olof.                                                                                                                                        
 Församlingen är till för alla åldrar, olika in-
tressen, människor med olika bakgrund, olika 
förutsättningar och med olika sång och musik-
smak. Detta gör den kristna församlingen unik, 
och det måste vi ta vara på. Förhoppningsvis ska 
alla kunna känna att det finns en plats för dem. 
 ”Kännetecknet för kyrkans sång är framför allt 
tillbedjan, bön och lovsång.  Den är också en del 
av förkunnelsen samt ett uttryck både för vår tro 

och vårt tvivel. Det är en utmaning att ge sången 
och musiken en variation. Det ger en förutsätt-
ning för att använda olika tonspråk, alltifrån koral, 
väckelsesånger, visor, jazz och gospel”, säger 
Jan-Olof, och tänker då också på de mässor som 
framförts i Immanuelskyrkan som gospelmässa 
eller folkmusikmässa. Andra exempel är den 
mycket uppskattade van Morrison-mässan eller 
mässa kring Frälsarkransen. Vi har också musi-
kalen, som är en bra projektform. Barnmusikalen 
Åsneexpressen framfördes i december.
 Orgeln är också ett instrument med framskju-
ten plats gudstjänsten. Älskad av många, men 
inte av alla, därför är det viktigt och roligt att 
använda även andra instrument i gudstjänstens 
sång och musik.

Ingvar Tranell
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Hjälp oss hjälpa!
BIKON (Bistånd Kongo)

www.bikon.se • Bg.734-7313
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Posttidning B

Dagledigträffen
Onsdagar 15.00. 
Varannan vecka (jämna).
Kontaktperson: Iréne Mållberg

Syföreningen
Tisdagar 15.00. 
Varannan vecka (ojämna).
Kontaktperson: Gudrun  
Zetterlund

Kvällsbibelsamtal
Tisdagar 19.00. 
Varannan vecka (jämna).
Ledare: Josef Nsumbu

Söndagsskola
Söndagar 11.00.
Kontaktperson: Mattias Lyckelid

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00. 
Ledare: Henrik Yrlid, Bernt  
Rudolfsson, Nils Davidsson, 
Anna Elander, Christian Widell, 
Albin Forssén

Tonår
Fredagar 19.30. 
Ledare: Albin Forssén,  
Henrik Yrlid

Trim
Måndagar  18.00 - 19.00. 
Ledare: Jörgen Cronqvist

Lördagsidrotten
Lördagar kl. 16.00, fr. 13 år. 
Ledare: Nils Davidsson

KRIK
Lördagar  18.00 - 20.00. 
Ledare: John Bojestig

SÅNG OCH MUSIK
Borås Brass Band (BBB)
Övning måndagar 
18.30-20.30.
Ledare: Magnus Hylander

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson  
och Eva-Marie Claesson

Musik & lek
Onsdagar 17.00-17.45. 
Ålder 4-6 år. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson, 
Kajsa Davidson

Barnkör (7-12 år)
Vissa lördagar kl. 10.00
Ledare: Jan-Olof Hermansson

U-sing
Vissa fredagar 18.30-19.30
Ålder fr. åk 7. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson

Kör
Torsdagar 19.00-21.00. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson

Dansgrupp - afro, latin m.m.
Söndagar 15.00-17.00
Ledare: Diasilua Nsumbu

Veteransångarna
Övning varannan onsdag  
14.00-14.45 i samband med 
Samkväm för daglediga. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson

Hjärtligt välkomna!
Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen på tel. 12 54 80

Det händer i kyrkan


