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Församlingsboken
Till Herrens vila
Rune Andreasson
Född: 30 juni 1919
Död: 5 dec 2014

Ingrid Kvist
Född: 5 feb 1929
Död: 10 dec 2014

Ulla-Britt Myrberg
Född: 20 jan1933
Död:  11 jan 2015

Maj Mossberg
Född: 1 maj 1919
Död:  19 jan 2015

Margareta Gimmerud
Född: 18 april 1920
Död: 27 jan 2015

Margit Wramde-
mark-Johansson
Född: 26 maj 1921
Död: 17 feb 2015

Dop
Celin Nano 
Norra Sjöbogatan 66
506 47 Borås

Utträde
Flyttat till Pingst-
kyrkan Borås
Jasmine Gashi
Viskagränd 8
515 33 Viskafors

Flyttat till Vallers-
vikskyrkan Frillesås
Rolf Törnblom
Götagatan 15 A
432 37 Varberg

Inträde
Tidigare Pingstkyrkan 
Borås
Solveig o Anders Stoltz
Brämhultsvägen 29
504 55 Borås

På bekännelse
Solveig Szatmári
Åsbogatan 20
503 56 Borås

Nizar Nano och
Isabelle Nano 
Norra Sjöbogatan 66
506 47 Borås

Diana Murad
Hantverkaregatan 11
506 31 Borås

Nourie Kasabian och
Rita, Nfart Kasabian
Varbergsgatan 44
504 30 Borås

Vigda
Allan Karlsson & Sara 
Farhaidi Yehaneh
Borås 31 januari

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 29 maj och sträcker sig till den 30 augusti. Manus skall vara 
inlämnat på expeditionen senast den 3 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, tf församlingsföreståndare
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.

Ekonomiadministratör
Ann-Marie Blomdahl.

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

www.immanuelskyrkan.nu
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Insidan
Vid nyårsdagens gudstjänst möttes vi vid inträ-
det i kyrksalen av en stol framför altarringen. 
Det var en stol som väckte många frågor. Var-
för står den där? Har arbetslaget glömt ställa 
undan den?  Svaret kom så småningom. Ingela 
Hallgren predikade på ett inspirerande sätt om 
stolens ben. Benen fick stå för Bibeln (Guds ord), 
Bönen, Bordet (nattvarden)  och Brödragemen-
skapen (församlingsgemenskapen).
 Den här nyårsdagen var stolen en utgångs-
punkt för predikan. Kanske skulle den vara det 
lite oftare. Stolen har en del att lära för oss.
 Stolen är både en viloplats och en arbetsplats 
och det är en fördel om den står stadigt. 
 En sak jag kommer att tänka på är den tre-
benta stolen. Den har den fördelen att den står 
stadigt även om inte underlaget är jämnt. Det 
var en anledning till att den trebenta pallen ofta 
användes av dem som mjölkade kor, och särskilt 
om ladugårdsgolvet var ojämnt.
 Låt det här få bli en liten betraktelse om den 
trebenta pallen.
 Tänk dig att pallen är vårt liv. Vi ställer ner 
den på ett ojämnt och osäkert underlag. Det vi 
möter här i livet är inte alltid så välordnat. Ibland 
är det uppåt och ibland nedåt. I den här världen 
är det nu en gång så och i den världen är vi, och 
här ska vi vara en tid. Det gäller att anpassa livet 
efter det.
 Vår trebenta pall får lära oss något om hur vi 
ska möta livet.
 Under våra tio första år i Borås arbetade 
jag inom Ansgarsförbundet i Svenska Kyrkan,  
(Ansgarsverksamheten var 
då Svenska kyrkans barn- 
och ungdomsverksamhet) 
Där hade vi ett valspråk som 
vi sade gemensamt vid varje 
samling ”Med Kristus – I 
kyrkan – Till tjänst.
 I ett studiematerial vi hade 
var det just den trebenta 
pallen som fick vara åskåd-
ningsmaterialet.

 Ett ben i ”Ansgarsstolen” var ”Kristus”. Tänk 
så stort att få ha honom med i livet. Det är stort 
och livsnödvändigt för oss.
 Det andra benet var ”Församlingen” , som 
är en plats där vi har gemenskap, där vi får fira 
gudstjänst, där vi får växa och utvecklas som 
människor och i vår tro.
 Det tredje benet var ”Tjänst”, att få tjäna Gud 
och medmänniskor.
 Det gör inget om de här tre benen är olika 
långa, de vilar ändå stadigt på underlaget.
 De här tre benen kan få vara grundlaget för 
vårt liv som kristna. Vi har olika gåvor och 
förutsättningar. Någon har en stark kristustro, 
medan en annan känner tvivel. Men Kristus finns 
där. Om det benet i vårt liv är långt eller kort 
betyder inte så mycket som det faktum att det 
finns där.
 Församlingslivet är viktigt för många av oss. 
Men det finns också många som har Kristus i 
sitt hjärta, men som inte har någon självklar för-
samlingsanknytning. Församlingen kan betyda 
så olika mycket för oss. Men församlingen finns 
där för vår skull.
 ”Tjänstebenet” finns där också. Några är i 
Kristustjänst på ett sådant sätt att det syns tyd-
ligt. Det kan vara i vittnesbördets form eller i 
praktisk handling. Andra har inte möjlighet att 
tjäna så det syns så tydligt. Vi har olika förut-
sättningar och gåvor.
 Om livet ska fungera så måste de här tre benen 
finnas med. De är inte lika långa hos någon av 
oss, men ska inte vår ”livspall” välta, så måste de 

finnas med.
   Sedan kan vi ge våra ben 
andra namn också, men det 
får bli en annan betraktelse. 
Låt det vi kallade för ”ans-
garslösen” vara ett rätte-
snöre för oss: ”Med Kristus 
– I kyrkan – Till Tjänst”!

Ingvar Tranell
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Notiser
Vet du vad du ska göra när det 
händer?
Du som ti-
digare gått 
grundkurs i 
vår kyrka, eller i något annat sammanhang, er-
bjuder nu Civilförsvarsförbundet repetitionskurs 
i hjärt-lungräddning.
 Plats är i Blå Rummet den 11 mars kl 18.00.                                                                                                                                 
Anmälan så snart som möjligt till Toril Tranell
Om du är intresserad av grundkurs i HLR så 
hör av dig till Toril.

K.UNG
13-14 mars är K.UNG tillbaka, denna gång i 
Pingstkyrkan. Mellan möten och seminarier 
kommer det finnas ett öppet café.
Fredag: 
19.00 John Eidering - Pastor equmenia
22.30 Mysmässa
Lördag:
17.00 Seminarier
19.00 Owe Johansson - Kyrkoherde Kinna

Sånger som förändrar
är ett körprojekt som framförs i en konsert  
lördag 14 mars med Immanuelskyrkans kör 
och körledaren Carin Åkesson från Göteborg. 
Carin har i många år varit församlingsmusiker i 
Belehemskyrkan i Göteborg. Hon är nu projekt-
anställd av Diakonia för att arbeta med sånger 
från olika delar av världen, från olika tider och 
olika kulturer. Sånger som uttrycker glädje och 
kärlek över livet, men också längtan i kampen 

för rättvisa och frihet, sånger som är födda i olika 
konflikthärdar i världen. 
 Under några torsdagsövningar finns hon 
med och tränar in dessa sånger med vår kör. I 
konserten medverkar också Petter Jakobsson 
med tankar och berättelser. Han är ombudsman 
för Diakonia. En kollekt tas upp till Diakonia. 
Efter konserten blir det mingelfika på kyrktoget. 
Där kan vi också se en utställning av Diakonia. 
Carin och Petter tillsammans med kören finns 
också med i gudstjänsten 15 mars med sång och 
predikan.  

Barnkördag

Lördag 21 mars blir det en heldag med barn-
sång. Plats: Myråskyrkan i Brämhult. Alla barn 
i åldern 7-12 år inbjuds att vara med - från hela 
vårt equmeniadistrikt – Sjuhärad, Hökerum, 
Ulricehamn och Timmele.  Vi får besök av 
körledarna Helena Gatås från Siene och Sara 
Engernäs Nyberg från Vårgårda. Dagen avslutas 
med en konsert där vi sjunger sånger barnen lärt 
sig under dagen. Anmälan kan göras till Jan-Olof 
Hermansson, senast 15 mars. Arrangör för den 
här dagen är Myråskyrkan, Immanuelskyrkan 
och studieförbundet Bilda. 
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forts.
Fototävling
Kommunikationsutskottet utlyser en fototäv-
ling. Kyrkans vision är: ”En kyrka med rum för 
hela livet! Där mötet med Jesus Kristus föränd-
rar mig, dig och hela världen.” Utmaningen 
är att med ett foto gestalta visionen. Bidragen 
kommer att bilda en utställning som kommer 
visas på kyrktorget under april. Bland dessa 
foton kommer sedan något eller några väljas av 
kommunikationsutskottet (Ingela Hallgren, Leif 
Savhammar, Håkan Hallberg, Mattias Lyckelid) 
för att användas på församlingens hemsida. 
Bidragen skickas till mattias@lyckelid.se innan 
sista mars.

Borås online
Det kommer bli en härlig helg med massa ga-
ming både online och offline.
När: 10-12 april
Kostnad: 150 kr (ingår lunch)
Antal platser: 40 *först till kvarn*
Sista anmälningsdag: 29 mars
Anmälan skickas till: borasonlinelan@gmail.com
I anmälan skall det stå namn, adress, person-
nummer, telefonnummer och ev. allergier.
Obs! Anmälan är bindande.
Medtag egen dator+tillbehör, strömdosa, nät-
verkssladd.

Pianokonsert med Johan Möller 
Lekemo   
”En resa med Chopin” är temat på en konsert 
med pianisten Johan Möller Lekemo. Johan 
tar oss med på en resa med Chopin och berät-
tar om hans dramatiska liv och hans fantastiska 

pianoverk. Vi får höra några av de mest älskvärda 
styckena, tex polonäs i A-dur, Regndroppspre-
ludiet, Revolutionsetyden, Nocturne i ciss-moll.  
Konserten äger rum lördag 18 april. Entré-
avgiften är 100:-.

Kulturnatta
blir i år fredag den 8 maj. Temat är ”1975”. 
Det var då som kulturhuset invigdes och nu 
alltså firar 40 år. I Immanuelskyrkan händer 
följande: kl 19.00 ett program med Immanuels-
kyrkans kör och sjuttiotalslåtar. Kl. 21.30 blir det 
Countryprojektet ”Hole hearted – a revival in 
God’s country”. Sång av Anders Nilsson, Jennie 
Svedberg, musiker och Immanuelskyrkans till-
fälliga countrykör. Tankar förmedlas av Mattias 
Lyckelid. Det blir också öppet café på kyrktorget 
under kvällen, från kl. 18.30.

Pingstfest- Ekumenisk gudstjänst 
på Stora Torget 24/5
Den 24/5 kl 11 arrangerar BER (Borås Ekume-
niska Råd) en ekumenisk gudstjänst. I gudstjäns-
ten medverkar Borås Brass Band, ekumenisk kör, 
lovsångsband. 
 Om du vill vara med och sjunga i kören så 
samlas kören för övning i Caroli församlingshem 
kl. 9.30. Kören leds av Jan-Olof Hermansson 
och Lena Sundbaum. 
 I övrigt medverkar bland andra Mikael Nilsson 
(Korskyrkan) med predikan och gudstjänsten 
leds av Mattias Lyckelid. Temat för gudstjänsten 
är ”Gud talar alla språk” och vi vill manifestera 
kyrkans enhet men också mångfalden i vår kyrka 
och vårt land. Gudstjänsten är planerad att hållas 
utomhus på Stora Torget. Skulle det vara så att 
vädret inte tillåter hålls gudstjänsten i Caroli-
kyrkan. 
 Tag gärna med en egen fikakorg eller så kan 
du ta kyrkkaffet på något av stadens caféer.

Styrelsemöten:  
9 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni.

Församlingsmöten:  
19 april, 10 maj, 14 juni.
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Porträttet
Birgit Johansson 
En av januaris gråa regniga dagar besökte jag 
Birgit Johansson.
 Kaffebordet var dukat när jag kom och snart 
lyste ljusen på bordet och vi delade en fin stund 
tillsammans med samtal, kaffe och hembakt 
bröd.
 Birgit är vår församlings äldsta medlem. 100 
år i april. Jag bad henne berätta lite om sitt långa 
liv.
 Hon föddes i Tåstorp i Södra Härene en halv 
mil från Vårgårda. De var nio syskon i familjen. 
En härlig uppväxtmiljö nära skogen och grön-
skan.
 Det var långt till skolan för barnen där i Tås-
torp, en timmas vandring, men vad gjorde det, 
Birgit älskade sin skola och det hon fick lära sig 
där.
 ”Bonnbarn ska inte läsa” sa man. Men Bir-
git ville så gärna fortsätta med skola. Så blev 

det då Folkhögskola i Jönköping som sedan 
följdes av ett skolår i Kristinehamn där Birgit 
läste in Realexamen. Därefter öppnade sig lite 
fler möjligheter till studier. För Birgit blev det 
Fröbelinstitutet i Norrköping där hon under två 
år utbildade sig till förskollärare.
 Hur kom det sig att just Borås blev den plats 
där Birgit kom att leva och arbeta under så 
många år?
 Det fanns inte så gott om förskollärartjänster i 
Birgits hemtrakter men så startade en ny förskola  
på Göta i Borås och där fann hon sin arbetsplats 
under en del år. 
 1946 var Birgit med och startade den första 
kommunala förskolan i Borås.
 Under 20 år arbetade Birgit sedan som före-
ståndare för Hertagårdens daghem vid Lasaret-
tet här i stan. De sista åren före pensioneringen 
fanns hon på kansliet för familjedaghemmen i 
Borås. Birgit trivdes med sitt arbete och älskade 
barnen som hon fick arbeta med.
 1966 blev ett speciellt år. Då gifte Birgit sig 
med sin Gunnar och de fick 22 år tillsammans. 
Naturligtvis var det ett mycket hårt slag när han 
gick bort. Saknaden var mycket stor men där 
fanns släkten, församlingen och vännerna med 
stort stöd och hjälp.
 Birgit har tillhört Immanuelskyrkans försam-
ling under alla år i Borås. Redan som liten flicka 
började hennes engagemang i församlingen. 
Först gick hon 10 år i söndagsskolan i Tåstorps 
Missionshus. Det fanns inget ungdomsarbete 
där mer än söndagsskolan men 4 km längre bort 
låg Tumberg och där fanns en juniorförening 
dit också Tåstorpsungdomarna var välkomna. 
En mycket uppskattad verksamhet med läger, 
mötesserier  som gav rika upplevelser.
 Flera av ungdomarna från Tåstorp kom till tro 
och blev medlemmar i Missionsförsamlingen. 
Där bildades bland annat en sångförening som 
sedan cyklade ut och sjöng i många Missionshus 
i Vårgårdatrakten.
 När Birgit kom till Borås var det helt naturligt 
för henne att gå med i församlingen här. Hon 
har varit verksam på många olika sätt, sjungit i 
kören i 34 år, varit juniorledare i 12 och hjälpt 
till en del i söndagsskolan.
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forts.  Pastorn har ordet
 I förssamlingen fanns då syster Es-
ter, församlingssyster, många gånger 
hjälpte Birgit henne i hennes arbets-
uppgifter.
 En Målargrupp bildades i försam-
lingen, där fanns Birgit med under 
många år. Både olja och akvarell fick 
hon arbeta med.
 Församlingen har varit mitt andra 
hem, säger Birgit. Många positiva min-
nen finns i hennes tankar. Bland annat 
glädjen att få vara med i Korstågskören 
under Artur Erikssons ledning under 
John Hedlunds korståg i Borås. Många 
andra mötersserier finns också som 
speciella goda minnen hos henne.
 Vad betyder medlemskapet i försam-
lingen och tro idag? Trygghet, glädje. 
Det viktigaste i livet. Så fint att få vara 
frisk och kunna gå till kyrkan och 
gudstjänsterna. Att kunna vara med.
 Vågar man fråga om framtidstankar?
 Då visar Birgit mig ett kort, en blå 
blomma täcker ena sidan av kortet och 
där bredvid står följande: ”Guds är den 
himmel, där själens hemlängtan når sin 
fulländning.”

Iréne Mållberg

Liturgi – Lek inför Guds ansikte
Hur närmar jag mig Gud? Är det på bara fötter med 
ansiktet mot marken eller kryper jag upp i Jesu knä? I  
2 Mos 33:18-23 vill Mose se Guds härlighet. Gud instru-
erar Mose att han kan få se honom endast på ryggen för 
att Gud är så helig att ingen kan se ansiktet på Gud och 
ändå leva. Gud är så helig att man i GT i stället för att 
skriva ut Jahve (Guds namn) så skriver man konsekvent 
”Herren”. Guds närvaro var konkret i templet bakom 
förlåten. Dit fick bara översteprästen komma efter nog-
granna reningsriter.
 Denna heliga Gud står i kontrast till den tillgänglige 
närvarande Guden som Jesus förkroppsligade. I Matt 
19:13 står det att Jesus tog barnen i famnen när hans 
lärjungar tyckte det var för påträngande. Kanske lekte 
de för högljutt och stökigt i lärjungarnas smak.
 De här beskrivningarna går inte ihop. De är varandras 
motsatser och ändå existerar de sida vid sida. Gud är både 
helig och vardagligt nära.
 Ordet liturgi, som används för att beskriva gudstjänstens 
innehåll och form, betyder lek inför Guds ansikte. Jag 
tycker det är genialiskt beskrivet. Vi leker oss in i Guds 
närhet. Vi leker med den Helige och kommer på så vis 
in i hans närhet. Att leka är att lära. Det är så barnet lär 
sig nya saker. Vi får lekfullt lära oss om Gud.
 Detta var en ganska lång inledning till ämnet. Hur 
heligt är gudstjänstrummet? Får man leka i guds-
tjänstrummet? Med inledningen som bakgrund så tycker 
jag det. Jag menar att barn, unga och vuxna kan leka sig 
och behöver leka sig in i Guds närhet. 
 Kan man inte göra det i något annat rum? Jo det kan 
man kanske men även om vi inte har någon tempelkult 
så är ändå kyrksalen på något vis så nära Gud man kan 
komma rent rumsligt och känslomässigt (inte för alla 
men för många).
 Behovet av kyrkorummets helighet och behovet av 
att komma nära, att göra kyrkan och tron sin egen kan 
tyckas oförenliga. Jag tror att vi behöver vara generösa 
och försöka förstå varandras behov. Den enes lek i kyrko-
rummet tar inte bort heligheten för den som söker den. 
Jag och styrelsen skulle vilja be er alla, ung som gammal, 
om generositet och förståelse inför varandras behov och 
rättighet till kyrksalen. 
 ”Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa 
varandra i ömsesidig aktning.” 
Rom 12:10
 Guds frid åt er alla!

Mattias Lyckelid
Tillförordnad församlingsföreståndare

EQUMENIAKYRKANS  
INTERNATIONELLA INSAMLING
1 advent – 31 januari

”Jag är världens ljus.  
Den som följer mig skall  

inte vandra i mörkret  
utan ha livets ljus.”  

Joh 8:12

Ge din gåva på gudstjänsten  
eller på pg: 90 03 28-6

Under kampanjen ”Tänd ett ljus” 
som pågått under december och ja-
nuari har församlingen totalt samlat 
in 22.930 kr till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. Det är drygt 
1000 kr mer än föregående år.
 Under år 2014 samlade försam-
lingen totalt in 93.281 kr till samma 
ändamål och ytterligare 14.645 kr 
gavs från Boråsmötet.  
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Kalendariet
Mars
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Den 

kämpande tron”. Mikael Nilsson. Rimon 
Murad. Sång Najat Eicho och Rimon Murad. 
Kyrkkaffe.

Vecka 10 - Arbetslag 4  
 3 Tisdag
  18.30 Musikandakt med bön vid ljusbäraren.
 4 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Starka kvinnor i 
  bibeln.” Ulla Brattö.
  18.00 Alpha.
  19.00 ”Psykisk livräddning - om att före-

bygga självmord”. Else-Marie Törnberg. 
Arr. S:t Lukas.

  20.00 Equmenias årsmöte.
 7 Lördag
  16.00 Församlingens årsmöte.
 8 Söndag
  Gudstjänst av och med barn för alla.  

Mattias Lyckelid. Scouterna. Offerdag pas-
tors- och diakonutb. Kyrkkaffe. 

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 11 - Arbetslag 5  
 10 Tisdag
  18.30 Andakt med lovsång till gitarr.
  15.00 Syförening. 

 11 Onsdag
  18.00 HLR-kurs. 
 12 Torsdag
  15.00 Ekumenisk dagledigträff i Lutherska 

Missionskyrkan. Elisabeth Sandlund. 
 13 Fredag
  K.ung 13-14 mars i Pingstkyrkan. Arr. BKU. 

(Se notis.) 
 14 Lördag
  18.00 ”Sånger som förändrar”. Konsert med 

Immanuelskyrkans kör, Carin Åkesson kör-
ledare, instrumentalister och Petter Jakobs-
son ombudsman för Diakonia. Arr Diakonia. 
Mingelfika och utställning på kyrktorget. (Se 
notis.)

 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Livets bröd”. Petter Ja-

kobsson. Mattias Lyckelid. Sång Carin Åkesson 
och Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe. 

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 12 - Arbetslag 6   
 17 Tisdag
  18.30 Musikandakt med bön vid ljusbäraren.
  19.00 Bibelsamtal ”Guds mäktiga verk”. 

Mattias Lyckelid. 
 18 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”Livets skörhet”. Er-

farenheter och möten i Sjukhuskyrkan. 
Ronny Augustsson. 

  18.00 Alpha.

Lördag 28 mars kl. 10.00-14.00

Välkommen till en riktig Våryrefest!
Försäljning ~ Lotterier ~ Loppmarknad
Kaffeservering ~ Lunch kl. 12.00-13.30

Sång- och musikprogram

Välkomna!

Våryra 2015 i Immanuelskyrkan
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forts.
 21 Lördag
  17.00 Barnkördag i Myråskyrkan med He-

lena Gatås och Sara Engernäs. Avslutnings-
konsert i Myråskyrkan kl 17. (Se notis.) 

 22 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Guds mäktiga verk” 

Åsa Rydhard. Mattias Lyckelid. Borås Brass 
Band. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 13 - Arbetslag 7   
 24 Tisdag
  15.00 Syförening. 
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda. 
 28 Lördag
  10-14 Våryra. Försäljning, lotterier, loppis, 

servering m.m. (Se annons.) 
 29 Söndag
  11.00 Palmsöndagen. Gudstjänst. ”Vägen 

till korset” Anna-Karin Abrahmasson. Kersti 
Johansson. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska. 

Vecka 14 - Arbetslag 1   
 31 Tisdag
  18.30 Musikandakt i Stilla veckan. 
 

April
 1 Onsdag
  18.00 Alpha lektion 6 
  15.00 Dagledigträff. ”I Stilla veckan”. Ingela 

Hallgren och Irene Mållberg. 

 2 Torsdag
  19.00 Skärtorsdag. Getsemanestund. Natt-

vardsandakt.  
 3 Fredag
  11.00 Långfredag. Gudstjänst. Ronny Au-

gustsson. Maja Brunnegård. Kvartettssång.
 4 Lördag
  15.00 Påskafton. Gemenskapspåsk 
 5 Söndag
  11.00 Påskdagen. ”Kristus är uppstån-

den”. Mattias Lyckelid. Albin Forssén Im-
manuelskyrkans kör. Kyrkkaffe. 

Vecka 15 - Arbetslag 2 
 7 Tisdag
  15.00 Syförening 
  18.30 Musikandakt med bön framför ljus-

bäraren. 
 10 Fredag
  Borås Online LAN 10-12/4. (Se notis.)
  22.00 Ungdomsgudstjänst.
 12 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar 

Mattias Lyckelid. Albin Forssén. Sång Angel 
Quisigüina. Lovsångsbandet. Kyrkkaffe i 
församlingssalen. Angel berättar om kaffe-
projektet i Equador.

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 16 - Arbetslag 3   
 14 Tisdag
  18.30 Andakt med lovsång till gitarr. 
 15 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”Britt G Hallqvist. 

Psalmer-dikter och barnvisor”. Carl-Göran 
Ekberg. Veteransångarna och Gunvor Berg-
ström. 

  18.00 Alpha.
  19.00 ”En resa tillbaka till mitt inre – om att 

som adopterad söka och finna sina biologiska 
rötter”. Mariana Edman, diakon i Äspered. 
Arr. S:t Lukas.

 17 Fredag
  Alpha-helg.
 18 Lördag
  17.00 ”En resa med Chopin”. Pianokonsert 

med Johan Möller Lekemo. Entréavgift 100 
kr. (Se notis.) 

 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Den gode herden”. 

Linnea Hagby. Ingela Hallgren. Ungdoms-
kören U-sing. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 17 - Arbetslag 4  
 21 Tisdag
  15.00 Syförening.
  18.30 Musikandakt med bön framför ljus-

bäraren.
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Kalendariet forts.
 25 Lördag
  17.00 ”Hole Hearted – a revival in God’s 

country”. Gudstjänstkonsert. Sång Anders 
Nilsson, Jennie Svedberg, musiker och kör 
från Immanuelskyrkan. Mattias Lyckelid. (Se 
notis.) 

 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Vägen till livet”.  

Mattias Lyckelid. Staffan Odhagen. Barn-
kören. Utgångskollekt till Sjukhuskyrkan. 
Kyrkkaffe. 

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 18 - Arbetslag 5   
 28 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda. 
 29 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”Människors möten”. 

Börje Kraft. 
  18.00 Alpha.
 30 Torsdag
  20.00 Valborgsmässofirande i Annelunds-

parken. Vårbrasa. Vårtal av Anna Claesson, 
redaktör för Borås Xtra. Vårkör. Borås Brass 
Band. Insamling till Diakonia. Servering i 
Sturegården från kl. 18.30. 

Maj
 2 Lördag
  18.00 Konsert med Borås Brass Band. 
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Att växa 

i tro”. Mattias Lyckelid. Renée Sköld. Kyrk-
kaffe.  

Vecka 19 - Arbetslag 6  
 5 Tisdag
  13.00 Syförening. Terminsavslutning med 

vårlunch och lunchmusik. (Obs tiden!) 
  18.30 Musikandakt med bön vid ljusbäraren.
 6 Onsdag
  18.00 Alpha.
 8 Fredag
  Scouthajk fre-lör.
  Kulturnatta i Borås. 
  Öppet café på kyrktorget från kl. 18.30.
  19.00 Immanuelskyrkans kör.
  21.30 ”Hole Hearted” (Se notis.) 

 10 Söndag
  11.30 Friluftsgudstjänst på Råddehult. 

Albin Forssén. Mattias Lyckelid. Equme-
nias terminsavslutning. Tag med fikakorg. 
Samåkning kl. 11.00 fr. Immanuelskyrkan.

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 20 - Arbetslag 7 
 12 Tisdag   
  18.30 Andakt med lovsång till gitarr.
 13 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Eftermiddagskaffe i 

Sturegården.
14-17 Torsdag-Söndag
  Scoutläger
 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Hjälparen kommer”. 

Albin Forssén. Johannes Segergren. Lov-
sångsbandet. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 21 - Arbetslag 1  
 19 Tisdag   
  18.30 Musikandakt med bön vid ljusbäraren.
 20 Onsdag
  Alpha. 
 24 Söndag
  Pingstfest. Ekumenisk gudstjänst på 

Stora Torget. Mikael Nilsson pastor i Kors-
kyrkan. Mattias Lyckelid m.fl. Ekumenisk 
kör. Borås Brass Band. Lovsångsband. Tag 
med fikakorg. Arr. BER. (Se notis.)  

  13.00 Gudstjänst på arabiska. 

Vecka 22 - Arbetslag 2 
 26 Tisdag
  15.00 Dagledigträff. Utflykt. 
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
 27 Onsdag
  Alpha avslutning. 
 31 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Missionsdagen”. Mat-

tias Lyckelid. Ingemar Samuelsson. U-sing. 
Avtackning Albin Forssén. Kyrkkaffe. 

  13.00 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.
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Styrelsen informerar  Guds ord
Mars
 1 Matt 15:21–28
 2 Dan 3:24–33
 3 Dan 4:1–15
 4 1 Kor 2:6–10
 5 Mark 8:34–35
 6 1 Sam 17:40–50
 7 Ef 5:1–9
 8 Luk 11:14–26
 9 Dan 4:16–34
 10 Dan 5:1–16
 11 1 Thess 5:8–11
 12 1 Thess 5:12–15
 13 2 Kung 4:42–44
 14 2 Kor 9:8–10
 15 Joh 6:1–15
 16 Dan 5:17–31
 17 Dan 6:1–10
 18 Ps 39:5–12
 19 Rom 14:4–11
 20 Jes 7:10–14
 21 Rom 8:1–4
 22 Luk 1:26–38
 23 Dan 6:11–28
 24 Dan 7:1–12
 25 Ef 1:15–23
 26 Ef 2:1–10
 27 Jes 56:6–8
 28 Ef 2:12–16
 29 Matt 21:1–11
 30 Dan 7:13–28
 31 Dan 8:1–27

April
 1 Heb 10:1–7
 2 Matt 26:17–30
 3 Matt 27:32–56
 4 Matt 28:1–8
 5 Matt 28:1–20
 6 Luk 24:13–35
 7 Dan 9:1–19
 8 Dan 9:20–27
 9 Rom 5:1–11
 10 Jes 43:10–13
 11 1 Kor 15:1–11
 12 Joh 21:1–14
 13 Dan 10:1–19
 14 Dan 10:20–11:9
 15 Luk 8:4–8, 11–15
 16 Matt 9:35–38
 17 Hes 34:11–16
 18 1 Petr 2:22–25
 19 Joh 10:1–10
 20 Dan 11:10–26
 21 Dan 11:27–45

 22 Dan 12:1–13
 23 1 Joh 4:17–21
 24 Jes 54:7–10
 25 Heb 13:12–16
 26 Joh 16:16–22
 27 1 Kung 1:5–21
 28 1 Kung 1:22–31
 29 Matt 18:21–34
 30 1 Joh 3:18–24

Maj
 1 Hosea 11:1–4
 2 1 Joh 4:10–16
 3 Joh 16:5–11
 4 1 Kung 1:32–40
 5 1 Kung 1:41–53
 6 1 Tim 2:1–7
 7 1 Kor 12:4–11
 8 1 Mos 18:26–32
 9 Ef 3:14–21
 10 Luk 18:1–8
 11 1 Kung 2:1–12
 12 1 Kung 2:13–25
 13 Heb 10:19–25
 14 Mark 16:19–20
 15 Sak 14:6–9
 16 Rom 8:16–18
 17 Joh 15:26–16:4
 18 1 Kung 2:26–35
 19 1 Kung 2:36–46
 20 Matt 5:38–48
 21 Ps 91:1–16
 22 1 Mos 11:1–9
 23 Apg 2:1–11
 24 Joh 14:25–29 
 25 Joh 6:44–47
 26 1 Kung 3:1–15
 27 Luk 18:18–27
 28 Rom 8:28–39
 29 5 Mos 6:4–9
 30 Apg 2:24–35
 31 Matt 11:25–27

Juni
 1 1 Kung 3:16–28
 2 1 Kung 4:21–34
 3 Joh 5:1–9
 4 Joh 5:10–18
 5 Hes 36:25–28
 6 Rom 6:3–11
 7 Joh 3:1–8

www.bibeln.se

Ljusare tider
När jag skriver dessa rader en vecka in i februari, 
ser jag att det droppar från taket och ibland rasar 
det ner stora flak av snö. Det ger förhoppningar 
om en kommande vår. 
 Samtidigt är det årsmötestider och alla hand-
lingar förbereds. Läser man igenom verksamhets-
berättelsen infinner sig en stor känsla av tack-
samhet. Vilken stor mängd av fina samlingar 
och möten som ordnats via vår församling och 
equmenia! 
 I samband med årsmöten hör man ofta begrepp 
som redovisning/utvärdering och verksamhets-
plan/budget. Någon har sagt: ”Om man inte vill 
se bakåt och inte vågar spana framåt, måste man 
se upp!” Även i en församling är det viktigt att lära 
sig av det som hänt och att försöka planera inför 
framtiden. I det vardagliga arbetet i församlingen 
på medarbetarsamlingar och styrelsemöten 
sker detta kontinuerligt. Under hösten hade vi 
flera samlingar som hade tydlig inriktning mot 
framtiden. Hos oss har däremot begreppet ”Se 
upp” också en annan innebörd. I all vår planering 
och verksamhet väljer vi att först se upp till Gud 
och söka Herrens ledning. Fortsätt därför att be 
för vår församling, dess anställda och alla frivilliga 
medarbetare!
 I början av mars är det alltså dags för årsmöten 
både i equmenia och i församlingen. Kom till dessa 
samlingar och gläds och reflektera över året 2014, 
se fram mot ett ännu ljusare 2015, delta i sökande 
av svar på framtidsfrågor och visa på det sättet att 
församlingen är viktig för dig.
 Just nu har styrelsen flera viktiga frågor på sitt 
bord. Det handlar bland annat om rekrytering 
av en ny medarbetare, stöttning av våra vänner 
i gruppen som firar gudstjänst på arabiska och 
fortsatt renovering av lokalerna.
 Vi hoppas och tror på en ljusnande framtid 
för den del av Guds församling som vi kallar 
Immanuelskyrkans församling. En grundförut-
sättning ligger i själva namnet Immanuel, som 
betyder Gud med oss.
 Equmenias årsmöte äger rum onsdagen 4/3 och 
sedan har församlingen sitt årsmöte lördagen 7/3. 
Välkomna!

Anders Claesson, ordförande
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Hole hearted
När projektet ”I genom mörker och ljus”, Van 
Morrison-mässan, avslutades började vi fundera 
om vi kunde göra något liknande projekt. Tan-
karna blev allt mer konkreta och landade tillslut 
i en gudstjänst med temat ”Hole Hearted”. 
 Denna gång är musiken hämtad från den 
amerikanska södern. Det är sånger med blues 
och gospel men framför allt countryinslag. Det 
handlar denna gång inte om en artist utan om 
musik skriven av flera olika artister. Några ex-
empel är Emmylou Harris, Alison Krauss, Doug 
Seeger med flera. Det blir slideguitar, mandolin 
och munspel tillsammans med en för hoppnings-
vis stor kör som leds av Jan-Olof Hermansson. 
 Bandet som består av; Anton Hermansson 
- bas, Anton Davidsson - trummor, Mats Sved-
berg - gitarr och munspel, Johannes Segergren 
- akustisk gitarr, Erik Gunnars-Risbeg - fiol 

och steelguitar och Oscar Reuter - mandolin 
och dobo. Bandet leds av Anders Nilsson som 
kommer sjunga solo tillsammans med Jennie 
Svedberg.
 Projektet kallas som sagt ”Hole Hearted” med 
underrubriken ”A revival in God’s country”. 
Hole Hearted är tvetydigt. Det kan betyda hel-
hjärtad men också hålhjärtad. Revival betyder 
väckelse och det är ifrån väckelsemötet eller 
tältmötet som formen på gudstjänsten är hämtad 
från. Revival - att återuppväcka något som slum-
rar men som redan finns där. Jag tror att många 
bär på en tro men som av olika anledningar är 
sovande. Min förhoppning är att ”Hole Hear-
ted” kan vara den försiktiga knackningen som 
väcker tron igen.
 Den 25 april kommer det vara premiär här i 
kyrkan och den 8 maj under Kulturnatta kom-
mer vi också att framföra gudstjänsten.
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Nyårsläger

Utför och Jesus
Den 28 december fick jag än en gång möjligheten 
att åka med Immanuelskyrkans ungdomar till 
Nederhögen för att spendera en vecka av skid-
åkning och Gud. 
 Totalt var vi 161 deltagare från Boda, Myrås, 
Hökrum, Timmele, Ulricehamn, Fristad och 
från Immanuelskyrkan var vi fem ledare och fyra 
ungdomar + fru och dotter Forssén.  
 Jag måste säga att det är otroligt härligt att se 
hur våra ungdomar från Immanuelskyrkan växer 
i sin ledarroll och vad vi skall vara tacksamma för 
dessa. 
 Vad gjorde vi under dagarna då? 
 På morgnarna väcktes deltagarna av ledarna, 
som på något kreativt vis väckte dem. Allt från 
skönsång till hård-metal-väckningar. Efter fru-
kosten bar det iväg till någon av de tre backarna i 
Vemdalen och runt lunchtid åt vi våra medhavda 
mackor i värmestugorna, där ett och annat parti 
”Uno” och ”7:an” spelades. När vi kom hem från 
backen vankades det middag och bibelstudier. 
Detta år hade vi temat: ”Den lame mannen” och 
tänkte till om texten på olika vis. Kvällarna bestod 
av spex och lekar, för att avslutas med andakt och 
lovsång. 

 Förutom skidåkning och bibelstudier har vi 
hunnit med en hel del annat. Lekar, spel, nyårs-
supé, fyrverkerier, skotertur, disco m.m.
 Med på resan var också våra Exchange-vänner: 
Angel och Steven. För dem har det gått bara bra. 
De blev tränade av våra ungdomar i den ädla 
konsten att transportera sig ner på snö. Mycket 
övning och en hel del vurpor senare åkte de utan 
problem ner för de röda backarna. Och Steven 
vågade sig även på att testa svart backe.   
 Jag känner mig välsignad att få arbeta med alla 
dessa fantastiska ungdomar och ledare. 

Albin Forssén,
Ungdomsledare
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Rollspelsgruppen

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

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

Varannan lördag kl. 19 under det senaste året 
har vi varit cirka tio stycken som har samlats 
inne i tv-rummet för bön och rollspel. Kvällarna 
brukar vi inleda med att äta tillsammans, oftast 
från någon av Borås exklusiva snabbmatskedjor. 
Efter vi har ätit sätter vi oss i sofforna och någon 
delar några tankar de har tänkt på, sedan ber vi 
tillsammans, ibland har vi även tagit ner gitarren 
för att sjunga lovsång.
 Efter bönen spelar vi rollspel. Vad är rollspel 
då? Förenklat kan man säga att det är en bland-
ning av sällskapspel och att berätta en saga. Varje 
deltagare har ett karaktärsblad framför sig som 
berättar vad man ens fiktiva karaktär är bra på 
och hur den är som person. Spelledaren berät-
tar sedan en saga, i sagan får deltagarna olika 

val och beroende på hur de agerar händer olika 
saker. Med hjälp av fantasin så bygger man upp 
en härlig kväll full av skratt och glädje.

Albin Forssén, ungdomsledare

Legofigurer m.m. används för att beskriva 
karaktärernas positioner och rörelser.
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Varbergsvägen 48 504 30 Borås, Tel 033-444777 • öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13.

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

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

Hjälp oss hjälpa!
BIKON (Bistånd Kongo)

www.bikon.se • Bg.734-7313



Posttidning B

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

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 

Kvällsbibelsamtal
Tisdagar 19.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Mattias Lyckelid 

 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 
 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Annika Beckung

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Albin Forssén 

 

Fredagshäng
Fredagar 19.30 
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Albin Forssén

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist

 
Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 

  
KRIK (student)
Fredagar (ojämna) 
17.00-19.00 
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom
              
           
Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Albin Forssén 

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

Barnkör (7-12 år)
Vissa lördagar 10.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 19.00-20.15
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Kontakt: Jan Sejmo

Blockflöjtsgrupp
Vissa tors. 17.30-18.30
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson

Målargrupp
Vissa lördagar 09.30-12.30
Kontakt: Sophie Palm

 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Allan Wramsby

Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen på 
tel. 033/12 54 80  - vardagar 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


