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Församlingsboken
Till Herrens vila
Gunnar Hallgren
Född: 15 juni 1934
Död: 28 dec 2015

Aina Johansson
Född: 22 juli 1930
Död: 3 februari 2016

Stina Samuelsson
Född: 6 feb 1918
Död: 17 feb 2016

Utträde
Flyttat till Kortedalakyrkan
Jenny Carlson

Dop
Isak Bjuvéus 
Född 6 april 2013, son till 
Maria och Rikard Bjuvéus. 
Döptes 24 januari

Ny adress
Rimon Murad
Najat Eicho
Engelbrektsgatan 133, lgh 1201
506 39 Borås

Nya medlemmar
Malin Emthammar
Lindormsgatan 32 lgh 1202
506 44 Borås
tel 0708 630039
Från Ljungsarps församling

Marja och Mikael Järvinen
Vindelgatan 36A
504 65 Borås
Marja 0730571913 Mikael 
0706534861
Från Svenska Kyrkan Alingsås

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 27 maj och sträcker sig till den 28 augusti. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 1 maj. Vill du bidra med ett längre, 
icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

Pastor, församlingsföreståndare
Mattias Lyckelid. Tel. exp. 12 54 75, 
bost. 24 70 25, mobil 0704-24 70 24.
Ledig: Måndag.
mattias@lyckelid.se
Pastor, församlingsföreståndare
Ronny Augustsson.
Tel. 0703-37 63 12.
I tjänst: Tisdagar, torsdagar, vissa söndagar.
ronny.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Pastor
Rimon Murad.
Tel. 073-701 50 21.
rimon.murad@hotmail.com

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

www.immanuelskyrkan.nu
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Insidan
Pilgrimsresa genom Europa i 
kyrkofäders spår
En småkulen fredagmorgon i slutet på oktober 
förra året klev jag på en buss till Linköping. Vid 
Linköpings domkyrka samlades under förmid-
dagen ca 240 pilgrimer för gemensam resa ut i 
Europa. Gudstjänster, böner, meditationer och 
fantastiska upplevelser skulle komma att fylla 
våra dagar. Efter sändningsgudstjänsten som 
leddes av biskop emeritus Martin Lönnebo 
startade den fem bussar långa karavanen sin resa.
Jag kände egentligen ingen av de övriga. Hade 
träffat en handfull av dem tidigare vid några 
tillfällen, men inte mer. Efter resan hade jag 
flera nya vänner.
 Redan första kvällen möter jag ett par vid ett 
litet fikabord på färjan till Polen.
 Utan att veta mycket om varandras bakgrun-
der delar vi efter kort tid något av livets innersta 
kärna med utgångspunkt från frågan varför 
vi valt att göra pilgrimsresan med besöken i 
Wittenberg-Lutherstadt och Assisi som mål.
 Tre historiska personerna ville vi möta på 
vår resa. Martin Luther som rörde om rätt or-
dentligt i kyrkohistorien för 500 år sedan. Den 
helige Franciskus, Guds lille fattige, som fick 
Guds uppdrag att ”återuppbygga den förfallna 
kyrkan” och Santa Chiara som med Franciskus 
ideal som grund startade den kvinnliga delen av 
Franciskanorden.
 I Wittenberg besökte vi bland annat Schloss-
kirche, den kyrka där Martin Luther den 31 ok-
tober 1517 satte upp sina 95 teser på kyrkdörren. 
Att vi deltagare kom ifrån olika kyrkofamiljer; 

luthersk, några frikyrkosamfund och katolska 
kyrkan spelade ingen roll. Det blev mer och 
mer tydligt hur tron på Jesus Kristus förenade 
oss och gjorde oss till syskon. Detta även på den 
plats där historisk kyrkokonflikt och splittring 
blev så tydlig.
 Under några ögonblick kände jag de omtalade 
historiska vingslagen. Jag gick en rundtur i det 
kloster som Luther i och med reformationen 
gjorde till sitt verksamhetscentra. När jag hörde 
de kraftigaste golvplanksknarr jag någonsin varit 
med om så fladdrade verkligen historiens vingar 
omkring mig: ”Precis här gick och verkade 
teologie doktor Martin Luther och på samma 
golvplank går jag, en pastoriserad busschaufför, 
nu.”
 Lite senare ute i trädgården kunde jag avnjuta 
en kall dryck med etiketten Luther Reforma-
tionsbier.
 Varje dag firade vi mässa. Platserna varierade, 
en kyrka, en rastplats längs Autobahn, hotell-
ets disco eller bussparkeringen vid travbanan. 
Platsen var inte viktig utan möjligheten att dela 
Kristi kropp och blod med varandra i nattvar-
dens heliga mysterium. Att både förkunna och 
manifestera Guds närvaro i enkelt bröd och vin 
igenom kyrkans historia. För mig blev tydlig-
heten störst på rastplatsen vid Autobahn bland 
långtradarnas avgaser och motormuller och 
kvällen när vi samlades i hotellets disco där natt-
vardsbordet dukades upp under den glittrande 
discokulan som hängde i taket. Påminnelsen om 
att Jesus Kristus är och skall vara mitt i den lar-
mande och brusande världen tydliggjord genom 
och i sin kyrka. Kan vara något att fundera över 
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Insidan forts.
när vi under påsktiden påminner varandra om 
vad Jesus ytterst sett gjorde för varje individ.
 Samtidigt kändes smärtan djup att vi som pro-
testanter och katoliker ännu inte fullt ut kan dela 
nattvardens gåvor med varandra. Något som jag 
ändå varit med om flera gånger när jag vistats i 
klostret i Taizé.
 Efter en ca 250-milaresa var vi så framme i 
Assisi. Staden där Giovanni di Bernardone föd-
des början på 1180-talet. Han växte upp i en 
förmögen textilhandlarfamilj och blev mer känd 
som Franciskus. Som ung var han ofta de glada 
sällskapens medelpunkt. Han hade likt många 
andra ynglingar en dröm att bli riddare. Under 
sitt första fälttåg blev han tillfångatagen. Efter 
fängelsevistelsen kom han hem sjuk och des- 
illusionerad. Vid ett besök i den förfallna kyrkan 
San Damiano strax utanför stan får han genom 
kyrkans korsikon Guds tilltal; ”Gå och återupp-
bygg min kyrka”. Fransickus tror först att det 
gäller den raserade San Damiano. Han anlitar folk 
och sätter igång bygget. Pengar till detta skaffar 
han bland annat genom att sälja en del av sin fars 
varulager. För detta ställer fadern, Pietro, sonen 
inför rätta och relationen mellan dem bröts.
 Senare förstår Franciskus att det egentligen 
handlar om den inre delen av kyrkan, tron och 
uttrycken för tron och att föra ut evangeliet till 
världen utanför kyrkobyggnaden. Han avsäger 
sig sitt arv, blir med några andra de första tig-
garmunkarna. Det som de kan samla in används 
till att ge resurser och mat till de allra fattigaste 
de möter. De börjar att vårda de spetälska som är 
tvingade till ett liv utanför all social gemenskap. 
Han för en tuff kamp med både kardinaler och 

påve för att få sitt arbete och sina idéer accep-
terade och därmed Kyrkans tillåtelse att arbeta 
som han önskar.
 Liksom i Wittenberg blir besöken på de olika 
platserna i och runt Assisi starka upplevelser. Att 
se och till och med kunna ta på det jag tidigare 
läst om gör att bokstäverna får ett tydligare och 
starkare liv och allt kommer närmare.
 Upplevelser som påverkar och troligtvis för-
ändrar mitt sätt att tänka om vad kristen tro är 
och kan vara.
 Att jag kunde göra resan berodde mycket på att 
Pirkko, min mångåriga livskamrat, ville det. Det 
var en av hennes sista viktiga önskningar i livet. 
Några månader innan hon dog fick vi veta om 
resan och när hon förstod min nyfikenhet på den 
sa hon att jag skulle åka på den. Vi såg att tiden 
för resan sträckte sig över Allhelgona-helgen och 
min invändning var att i så fall kommer jag inte 
att vara hemma och med i den minnesgudstjänst 
när också hennes namn skulle nämnas tillsam-
mans med några andras och ljus tändas. Vi var 
rätt säkra på att hon vid det laget hade förlorat 
sin kamp mot sjukdomen och fått flytta hem till 
himlen.



Immanuelskyrkans FörsamlIng 5

forts.

På installationsgudstjänsten dök det upp en Brasse (alias 
Ronny) med sin Lattjolajban låda. Eva (Marie) och Magnus 
(alias Tomas) gissade fel som vanligt naturligtvis.

Installationsakten av vår diakon Eva-Marie 
Claesson leddes av Tomas Hammar, regional 
kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Installation av diakon Eva-Marie Claesson

 Då svara hon; ”Åk, du kan behöva det när 
allt är över, och ljus kan du tända i Italien eller 
någon annanstans. Åk du.” Hon fick rätt, också 
den gången, och en tacksam pilgrim kom hem 
efter en fantastisk resa.
 Min Alla helgona-gudstjänst upplevde jag i 
Maribo domkyrka där ljus tändes och vi sjöng 
Härlig är jorden. I enkel tystnad kunde varje 
pilgrim sedan minnas det som låg henne eller 
honom närmast i tanke och känslor.
 Förutom allt annat Fransickus gjorde så lär 
han ha varit den förste som arrangerade en 
Julkrubba. När han en gång skulle berätta om 
Jesu födelse så tog han hjälp av en bonde som 
kom gåendes med sin åsna och en mamma med 
sitt lilla barn. På det sättet åskådliggjorde han 
julberättelsen.
 Mycket hände under resans tio dagar och en 
av de överraskningar som Vår Herre bjöd på var 
att jag fick träffa ett par av mina favoritförfattare. 
En med teologi som specialitet och en annan 
vars deckare jag läst med förtjusning.

Lasse P(-ilgrim)
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Styrelsen informerar
Våra anställda
Inför höststarten 2014 slutade Josef Nsumbu efter 8 
år sin tjänst som pastor och församlingsföreståndare 
i vår församling. Vår pastor Mattias Lyckelid gick 
in som tf församlingsföreståndare under vakans-
perioden och har trots en stor arbetsbörda gjort en 
helgjuten och uppskattad insats i sina dubbla roller. 
Vi vill passa på att tacka dig för detta, Mattias!
 I september 2015 efter en lång rekryteringsprocess 
fick vi så äntligen välkomna Ronny Augustsson som 
pastor i församlingen. Ronny delar sin pastorstjänst 
mellan vår församling och Sjukhuskyrkan och 
uppdraget som församlingsföreståndare vilar nu på  
Mattias och Ronny gemensamt. 
 Jan-Olof Hermansson, vår församlingsmusiker, är 
fortsatt vice församlingsföreståndare. 
 I januari i år påbörjade Eva-Marie Claesson en 
tjänst som diakon på halvtid. Hennes huvudsakliga 
uppgift är att leda och tillsammans med församlingen 
utveckla kontakter med barn och unga familjer. 
 Eva-Marie har en visstidsanställning fram till 
sommaren och vid församlingsmöte 3 maj ska 
församlingen ta ställning till en eventuell tills-
vidareanställning.
 Rimon Murad, pastor i den protestantiska kyrkan 
i Syrien, är anställd även detta år för att arbeta med 
arabisktalande. Han studerar på Teologiska Hög-
skolan i Stockholm för att kunna bli ordinerad som 
pastor i Equmeniakyrkan.  
 En dag i veckan arbetar Anne-Marie Blomdahl 
med ekonomiadministration i vår kyrka. I arbetet 
ingår även att serva Olsfors missionsförsamling.
 Vår kyrkas vision är: ”En kyrka för hela livet där 
mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och 
hela världen.”
 Vi har en uppgift var och en och tillsammans i 
arbetet att förverkliga denna vision. 
 Just nu pågår ett samtal om fördelning av arbets-
uppgifter och ansvarsområden i gruppen anställda. 
Detta skall sedan stämmas av mot övrigas arbets-
uppgifter och ansvar i församlingen så att helheten 
uppfylls och alla får känna glädje och mening i sin 
del av uppdraget.
 Ytterst handlar det om det fantastiska uppdraget 
att göra Jesus Kristus känd och trodd i vår stad. 

Daniel Pollack  

Nytt år – nytt årsmöte
I kyrkan kan man nästan säga att vi har tre 
olika nyårsfirande. Kyrkoåret avslutas med 
domsöndagen och det nya kyrkoåret tar sin 
början med första advent.
 Det nya året enligt almanackan firar vi 
vid nyår med bl.a. en förnyelsegudstjänst 
på nyårsdagen.
 Verksamhetsåret är detsamma men läggs 
till handlingarna först vid årsmötet i mars. 
Precis som vid ett vanligt nyår funderar vi 
över vad som hänt under det gångna året. 
Det är både nyttigt och glädjande att ibland 
blicka bakåt för att ta lärdom av det som 
skett.
 För ett par år sedan citerade vi en tänkare 
som ska ha sagt: ”Vindrutan måste vara stör-
re än backspegeln”. Det är fortfarande lika 
sant och lika viktigt. Därför lägger vi under 
årsmötet också stor vikt vid att planera för 
framtiden. Vi kanske inte precis ger några 
nyårslöften, men planer läggs fram, som vi 
sedan försöker förverkliga under året.
 Många val av funktionärer sker också 
under ett årsmöte. När jag ser alla dessa 
namn på personer som önskar bidra i för-
samlingens olika grupper och verksamheter, 
blir jag både glad och tacksam. Vilket stort 
engagemang! Tack för alla insatser under 
2015!
 I mars är det alltså dags för årsmöten 
både i equmenia och i församlingen. Kom 
till dessa samlingar och gläds och reflektera 
över året 2015, se fram mot ett spännande 
2016, delta i sökande av svar på framtidsfrå-
gor och visa på det sättet att församlingen 
är viktig för dig.
 Årsmöteshandlingarna finns att hämta på 
kyrktorget från 6 mars. Önskar du få dem 
hemsända via nätet, så skickar du e-post till 
Leif Savhammar.
 Equmenias årsmöte äger rum onsdagen 
16 mars och sedan har församlingen sitt 
årsmöte söndagen 20 mars. Då har vi först 
firat gudstjänst och sedan ätit kyrklunch. 
Välkomna!

Anders Claeson, ordförande
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Flyktingrådgivningen
Rebecka Benjaminsson Larsson 
är ny flyktingrådgivare
Det var en av januari månads allra vackraste da-
gar. Gnistrande vit snö, härligt solsken – kan det 
bli vackrare såhär års? Jag styrde mina steg till 
Myråskyrkan i Brämhult för att få en pratstund 
med Rebecka Benjaminsson Larsson.
 Rebecka är pastor i Myråskyrkan men också 
anställd för att arbeta i Kyrkornas flyktingråd-
givning i Borås. I det senare arbetet har hon 
sin expedition förlagd till Immanuelskyrkan. 
Nu ville jag fråga. Vem är Rebecka som vi allt 
emellanåt möter i vår kyrka, och som finns med 
i arbetet i flera av kyrkorna i Borås.
 Rebecka är född och uppvuxen i Borgstena, 
hon bor fortfarande kvar där med sin man och 
sina två barn, 5 och 2 år gamla. Under åren har 
hon varit mycket engagerad i arbetet i Equme-
niakyrkan i Borgstena.
 Efter studier arbetade hon som högstadielä-
rare i Fristad. I 15 år var hon där, trivdes mycket 
bra, tyckte mycket om att arbeta med tonåring-
arna i klasserna där. Vid sidan om lärararbetet 
fanns också ett annat intresse, nämligen att läsa 
teologi . Det blev flera kurser de flesta på distans 
naturligtvis. Under åren bar Rebecka en längtan 
att få pröva på något annat slag av arbete och 
så småningom växte tanken fram, att hon ville 
arbeta som pastor.
 År 2011 blev Rebecka pastorskandidat i då-
varande Missionskyrkan. Så kombinerade hon 
lärartjänst  med pastorsutbildning under några år.
 När det blev klart att tjänsten i Kyrkornas 
Flyktingrådgivning i Borås skulle bli ledig sökte 
Rebecka den. Efter ett tag annonserades också 
pastorstjänsten i Myråskyrkan ut och då sökte 
hon också den.
 När hösten 2015 började hade Rebecka av-
slutat sitt lärararbete i Fristad och nu var hon 
anställd av Kyrkornas Flyktingrådgivning och 
Myråskyrkans församling. Det handlar om två 
deltidstjänster. Pastorsstudierna är inte avslu-
tade än. Rebecka läser på distans och åker till 
Stockholm allt emellanåt för detta.
 Vad gör man när man arbetar i Flyktingråd-
givningen? Tre fasta punkter är: Man finns med 

i Språkcafeét i Korskyrkan, i Bibel på lätt svenska 
i Immanuelskyrkan och i Samtalsrådgivningen 
på Porten. Dessutom möten, samtal m.m. med 
många många människor.
 Arbetet i Myråskyrkan är väl ett lite mera tra-
ditionellt församlingsarbete med Gudstjänster 
och samlingar av olika slag, möten med unga 
och äldre.
 Två nya arbeten under hösten. Hur känns 
detta?
 - Mycket intressant och meningsfullt. Det 
har ju varit en alldeles speciell höst med alla 
flyktingar som kommit till Borås. Arbetet som 
Flyktingrådgivningen kan göra kan väl kanske 
ses som en droppe i havet. Men att då tillsam-
mans med alla frivilliga, som ställer upp, få gå in 
och försöka göra något för den människa, som 
just då finns framför, det är fantastiskt.
 Och i församlingen, att få gå in i arbetet till-
sammans med styrelse och alla frivilliga också 
där och dela arbete och gemenskap, en härlig 
uppgift.

Iréne Mållberg
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Kalendariet
Mars
Vecka 9 - Ansvarsgrupp 7
 1 Tisdag
  15.00 Syföreningen
 2 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång 
 5 Lördag
  17.00 ”Almighty God” Evergreen Sextett 

från Varberg. Vokalist Hanna Nylin. Duke 
Ellington-melodier, folkmusik och läsar-
sånger. Ledare Rolf Törnblom. Andakt 
Ronny Augustsson (se notis).

 6 Söndag
  11 Gudstjänst med Nattvard ”Livets 

bröd”. Ronny Augustsson. Ingvar Tranell. 
Rimon Murad. Kyrkkaffe. 

Vecka 10 - Ansvarsgrupp 1
 9 Onsdag
  15.00 Dagledigträff: ”Är du döv eller?” Om 

att inte höra, med Carl-Magnus Berg.
 12 Lördag 
  10-13.30 Våryra. Försäljning, lotterier, lop-

pis, servering m.m. (se annons).
 13 Söndag 
   11.00 Gudstjänst  ”Guds mäktiga verk”. 

Rimon Murad, Diakonkandidat Ingalill 
Ramnefors. Information och insamling till 
diakon och pastorsutbildning. Kyrkkaffe.
Insamling pastors- och diakonutbildningen.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Mu-
rad.

    
Vecka 11 - Ansvarsgrupp 2  
 15 Tisdag 
  15.00 Syföreningen. 
 16 Onsdag 
  19.45 Equmenias årsmöte 
 20 Söndag 
  11.00 Gudstjänst Palmsöndag. ”Vägen 

till korset”. Ronny Augustsson. U-sing. 
Kyrklunch.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Mu-
rad.

  13.00 Församlingens årsmöte. 
  

Vecka 12 - Ansvarsgrupp 3
 23 Onsdag 
  15.00 Dagledigträff. ”Inför påsken” Program 

av Ingela Hallgren och Irene Mållberg. 

 24 Torsdag
  19.00 Skärtorsdag. Getsemanestund med 

nattvard. 
 25 Fredag
  11.00 Långfredag. Ronny Augustsson. Im-

manuelskyrkans kör. 
 26 Lördag
  15-17.30 Påskafton. Gemenskapspåsk. Vi 

inbjuder till mat och gemenskap, enkelt 
program och andakt. Alla välkomna! 

 27 Söndag
  11.00 Påskdagsgudstjänst. Mattias Lycke-

lid.  Sång av Anders Nilsson, Jennie Svedberg 
och ”Countrykören”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Mu-
rad.

Vecka 13 - Ansvarsgrupp 4
 29 Tisdag
  15.00 Syföreningen. 

April
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard ”Påskens 

vittnen”. Irène Mållberg. Rimon Murad. 
Lovsångsband med Andreas Nordin.

Vecka 14 - Ansvarsgrupp 5
 6 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Sång till gitarr med 

Lennart Johansson. 
 9 Lördag
  15.00 Idéverkstad och samtal om gudstjänst 

med Anna Skagersten (se notis).
  18.00 Kvällsgudstjänst med Anna Skagersten 

som berättar om sitt arbete i Filippinerna.
 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Den gode herden”. 

Mattias Lyckelid, Anna Skagersten, Ronny 
Augustsson. Kyrkkaffe (se notis).

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Mu-
rad.
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Vecka 15 - Ansvarsgrupp 6
 12 Tisdag
  15.00 Syföreningen. 
 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Mattias Lyckelid. Eva-Marie Claesson. 
Scouter, barnkör och Musik o lek medverkar. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Mu-
rad.

Vecka 16 - Ansvarsgrupp 7
 20 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”Seniorlivets skift-

ningar på gott och ont. Ragne Fransson 
kåserar.  

 23 Lördag
  18.00 Vårkonsert med Immanuelskyrkans 

kör. 
 24 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Att växa i tro”. Ronny 

Augustsson. Staffan Odhagen. U-sing. 
Insamling till Equmeniakyrkans nationella 
arbete. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Mu-
rad.

  
Vecka 17 - Ansvarsgrupp 1
 26 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
 30 Lördag
  20.00 Valborgsmässofirande i Annelunds-

parken. Vårbrasa. Vårtal av Rimon Murad, 
pastor. Vårkör. Insamling till Diakonia. 
Servering i Sturegården från kl. 18.30.

Maj
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Bö-

nen”. Mattias Lyckelid. Rimon Murad. 
Kyrkkaffe.  

 3 Tisdag
  19.00 Församlingsmöte.
 
Vecka 18 - Ansvarsgrupp 2
 4 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Kaffe och samvaro.

 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Livets pärlor”. Eva-

Marie Claesson. Lovsångsband med Andreas 
Nordin. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Murad.
 
Vecka 19 - Ansvarsgrupp 3
 10 Tisdag
  15.00 Syföreningen. Terminsavslutning på 

Orangeriet.
 15 Söndag
  11.00 Pingstgudstjänst. ”Den heliga  

Anden”. Ekumenisk gudstjänst på Stora 
torget.

 
Vecka 20 - Ansvarsgrupp 4
 18 Onsdag
  Dagledigträffens vårutflykt. 
 21 Lördag
  18.00 Konsert. Annette Jaasund flöjt, Renate 

Strahlhofer harpa. Andakt Ronny Augusts-
son (se notis).

21-29 maj
  Utställning på kyrktorget med Sophie Palms 

målargrupp. 
 22 Söndag
  11.30 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Equmenias våravslutning på Dammen, 
Tvärred. Ronny Augustsson. Eva-Marie 
Claesson. Scouter och övriga barn- och 
ungdomsgrupper. Gemensam avfärd från 
kyrkan (Sturegatan 11.00). Medtag fikakorg.

  
Vecka 21 - Ansvarsgrupp 5
 27 Fredag
  19-22 Kulturnatt i Borås. Tema:  Spel- och               

Spelkultur. I Immanuelskyrkan: Kl 18.30 
Speakers corner, 19.00 Immanuelskyrkans 
kör, 20.00 Borås Brass Band. 21.00 ”Afro vo-
cals” med Diasilua Numbu, 22.00 Speakers 
corner. Öppet café på kyrktorget. Utställning 
med Sophie Palms målargrupp. Se notis.

 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Vårt dop”. Dopguds-

tjänst. Ronny Augustsson. Sång Christina 
Baiko.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon Murad.
  12.30 Församlingsmöte. 
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Notiser
Anna Skagersten
9-10 april kommer Anna Skagersten till oss 
för en helg om gudstjänsten. Lördag efter-
middag möts vi till en sorts tankesmedja om 
gudstjänstens språk och uttryck. Efter en enkel 
kvällssmörgås firar vi gudstjänst tillsammans 
där Anna även berättar om gudstjänst och liv i 
Filippinerna. Anna medverkar också i söndagens 
gudstjänst.
 Anna undervisar vid Teologiska Högskolan på 
Lidingö inom ämnesområdet Praktisk Teologi 
(kommunikation, hymnologi, liturgi/gudstjänst 
och musik). Hon har en grundutbildning inom 
musik, sedan 1984 /85 har hon förenat musiken 
och den praktiska teologin i sitt arbete. 
 Anna är också utövande musiker och kör-
ledare. Arbetsfältet har med åren vidgats från 
lokalt arbete till projekt- och kursverksamhet 
mer nationellt och internationellt, bl.a. har hon 
under ett par perioder undervisat vid Union 
Theological Seminary i Filippinerna. 

Körresa
Immanuelskyrkans kör kommer att göra en 
körresa till Öland under Kristi Himmelsfärds-
helgen 5-8 maj. Det är tillsammans ett 40-tal 
personer, körmedlemmar och medföljande. 
Kören ska bland annat medverka i Pingstkyr-
kan i Borgholm och i Missionskyrkan i Nybro. 
Några besök på sevärdheter kommer det också 
att bli tid för.

Akvarellutställning på kyrktorget
Den 21-29 maj kommer akvarellgruppen i kyr-
kan att visa sina målningar.
 Kom gärna och titta på våra härliga alster!

Sophie Palm med målarvänner 

Flöjt och harpa i Immanuels-
kyrkan 21 maj kl. 18.00
Hösten 2015 träffades Annette Jaasund och 
Renate Strahlhofer och bildade duon med flöjt 
och harpa. Annette är utbildad tvärflöjtspedagog 
och jobbar sedan två år tillbaka som lärare på 
kulturskolan i Borås. 

 Renate är född och 
uppvuxen i Österrike. 
Hon gick sin musikerut-
bildning i Wien där hon 
också har jobbat som fri-
lansande solist, orkester-
musiker och harplärare.  
 Kombinationen flöjt 
och harpa har en mycket 
lång tradition. Harpans 
varma klang och flöjtens 
briljanta toner är som 
gjorda för varandra.  Duon spelar både klassisk 
musik från tidigt 1700-tal till mer nutida verk 
med många kända melodier.  
 Välkommen till en stämningsfull konsert som 
förtrollar publiken! 

”Speakers corner” på  
kulturnatten 27 maj
”Livet som spelplats - dess roller och regler”
Årets kulturnatt har temat ”spel och spelkultur”. 
Immanuelskyrkan erbjuder som vanligt ett varie-
rat program med sång, musik och konstutställ-
ning. Som en koppling till årets tema inbjuder 
vi också till ”Speakers corner” på kyrktorget vid 
två tillfällen: 18.30 samt 22.00. Ett par korta 
anföranden på temat: ”Livet som spelplats - dess 
roller och regler”.

Juni
Vecka 22 - Ansvarsgrupp 6
 1 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Kaffe och samvaro.
 5 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard ”Kallelsen 

till Guds rike”. Kyrkkaffe.

Årsmöten:  
Equmenias årsmöte 16 mars 19.45 
Församlingens årsmöte 20 mars 13.00

Församlingsmöten:  
3 maj 19.00 och 29 maj 12.30.

Kalendariet forts.
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Pastorn har ordet  Guds ord
Mars 
 7 2 Tim 2:1-7
 8 1 Kor 7:25-31
 9 Mark 6:1-13
 10 Mark 6:14-29
 11 Judas b 7-25
 12 1 Kor 9:19-27
 13 Luk 1:26-38
 14 Rut 2:14-23
 15 Rut 3:1-5
 16 Rut 3:6-15
 17 Rut 3:16-18
 18 Rut 4:1-12
 19 Rut 4:13-22
 20 Matt 21:1-11
 21 Fil 1:27-30
 22 Mark 11:27-33
 23 2 Kor 2:1-11
 24 Matt 26:17-30
 25 Matt 27:32-56
 26 Matt 28:1-8
 27 Matt 28:1-20
 28 Luk 24:36-49
 29 Jon 1:1-3
 30 Jon 1:4-9
 31 Jon 1:10-16
 
April 
 1 Jon 2:1-7
 2 Jon 2:8-11
 3 Joh 21:15-19
 4 1 Kor 15:1-11
 5 Mark 16:9-20
 6 1 Joh 2:1-11
 7 1 Joh 2:12-17
 8 Joh 15:1-11
 9 1 Pet 1:13-17
 10 Joh 10:11-16
 11 Jon 3:1-10
 12 Jon 4:1-5
 13 Jon 4:6-11
 14 Pred 1:1-6
 15 Pred 1:7-11
 16 Pred 1:12-18
 17 Joh 14:1-14
 18 1 Pet 1:18-25
 19 Kol 1:9-14

 20 Kol 1:15-23
 21 Matt 3:1-12
 22 Matt 4:1-11
 23 Kol 2:6-15
 24 Joh 15:10-17
 25 Pred 2:1-8
 26 Pred 2:9-14
 27 Pred 2:15-19
 28 Pred 2:20-26
 29 Pred 3:1-8
 30 Pred 3:9-15
 
Maj 
 1 Luk 11:1-13
 2 2 Thess 1:4-12
 3 2 Thess 3:6-13
 4 Matt 22:34-40
 5 Luk 24:49-53
 6 Kol 3:12-17
 7 Ef 2:11-19
 8 Joh 16:23-33
 9 Pred 3:16-22
 10 Pred 4:1-8
 11 Pred 4:9-17
 12 Pred 5:1-8
 13 Pred 5:9-16
 14 Pred 5:17-19
 15 Joh 14:15-21
 16 Joh 3:31-36
 17 Apg 4:13-22
 18 1 Tim 1:12-17
 19 1 Tim 2:1-7
 20 Joh 4:19-26
 21 Matt 12:22-30
 22 Matt 28:16-20
 23 Pred 6:1-6
 24 Pred 6:7-11
 25 Pred 7:1-7
 26 Pred 7:8-12
 27 Pred 7:13-16
 28 Pred 7:17-23
 29 Joh 1:29-34
 30 1 Tim 3:1-7
 31 1 Tim 4:12-16

www.bibeln.se

Mänskliga möten och Gudsmöten
Det händer att vi möts, vi pastorer och diakoner 
som arbetar i församling. Vi möts regelbundet i 
medarbetar grupper och konferenser av olika slag. 
Vi samarbetar i lägersammanhang med scouter, 
konfirmander etc. Ibland säger jag (mest på skoj, 
men med lite allvar) att ”En alltför stor koncen-
tration av pastorer, präster och prelater kan vara 
ohälsosamt”. Jag misstänker att detta i samma grad 
gäller också lärare, sjuksköterskor o.s.v. Alla kan 
naturligtvis bli lite insnöade av det om är vår dagliga 
sysselsättning. Men när det är som bäst så inspirerar 
vi varandra med goda exempel och berättelser – så 
gör också pastorer. En av dessa berättelser som 
jag bär med mig fick jag från min kollega Anders. 
 För ganska många år sedan gick vi nattvakt till-
sammans på ett konfirmandläger. Det kan bli en 
del samtal vid sådana tillfällen. Nära samtal om det 
vi står i och frågor vi har om vår uppgift och tjänst. 
Anders berättar om ett annorlunda möte som han 
burit med sig. I sin första pastorstjänst var Anders 
med på ett torgmöte. Församlingens ungdomskör 
sjöng och Anders höll en kort predikan. En hel del 
människor stod och lyssnade där på torget, andra 
kom och gick. När mötet var slut och de började 
packa ihop, kommer en storvuxen man fram och 
frågar – ganska bryskt: ”Jaha! Och var finns nu 
denne Guden som ni sjunger och pratar om?” Vad 
skall nu pastor Anders svara på denna fråga? Det 
är inte svårt att föreställa sig att han blir en aning 
ställd. Men efter någon sekunds tystnad svarar han: 
”Här, där människor möts!” och så räcker han fram 
handen till hälsning. Mannen fattar handen i ett fast 
handslag. Sedan blir där ett samtal om livet, och 
hur svårt eller omöjligt det kan vara att se något av 
Gud i det som sker. 
 Kristen tro lär oss att Gud kommer oss till mötes 
i Jesus Kristus. I trosbekännelsens ”Guds enfödde 
son, vår Herre” finns denna grundläggande tro, 
att Gud tar plats i mänsklig gestalt i denne Jesus 
från Nasaret. Därför är det inte alldeles lätt att 
skilja mellan mänskligt och gudomligt, himmelskt 
och jordiskt. Och ett mänskligt möte kan vara lika 
mycket ett gudsmöte. Ibland det enda gudsmöte 
som just då är möjligt.

Ronny Augustsson
Pastor, föreståndare
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Hope for the deaf School –    
Dövskolan i Liberia
Som tidigare har berättats (febr -14), startades år 
2000 en skola för döva barn i Monrovia, Liberias 
huvudstad. Skolan har utvecklats och utbildning 
för döva barn har också påbörjats på några andra 
platser i landet, Katata och Harbel. Efter uppe-
håll under ebola-epidemin kunde skolan åter 
öppnas den 18 februari  med  62 inskrivna elever 
i dövskolan i Monrovia. Man har också erbjudit 
undervisning till föräldrarna för att underlätta 
kommunikationen i hemmen och för att förändra 
synen på barn med handikapp. 
 Equmeniakyrkan i Sverige fortsätter att att ge 
stöd till dövskolan och under 2015 förmedlades  
10 500 USD , ca 90 000 kr. Under ebola-epidemin 
gav kyrkan även extraresurser, för att ett team med 
ebola-informatörer och teckentolk skulle kunna 
resa till olika byar för att informera de hörselska-
dade om epidemin och hur man kan skydda sig.

 Equmeniakyrkan har även förmedlat en stor 
församlingsgåva för inköp av en fyrhjulsdriven 
jeep, som de kan använda inom undervisningen 
för hörselskadade och undervisning i allmänhet. 
 I rapporter till Sverige uttalar man sin stora 
glädje och tacksamhet för  stödet från Sverige. I 
vår församling har några valt att ge ett löftesoffer 
under åren 2014-16 och flera minnesgåvor har 
förmedlats.

Leif Johansson

Lördag 12 mars kl. 10.00-13.30
Välkommen till en riktig Våryrefest!

Försäljning ~ Lotterier ~ Loppmarknad
Kaffeservering ~ Lunch kl. 11.30-13.30

Sång- och musikprogram

Välkomna!

Våryra 2016 
i Immanuelskyrkan



Immanuelskyrkans FörsamlIng 13

Porträttet
Xin Luo
Vi träffades vid kyrkkaffet 
efter en gudstjänst fylld av 
nya intryck.  Vem är hon, den 
lilla mörka exotiska flickan 
som sjunger tillsammans 
med U-Sing?  Hon ser alltid 
så glad och positiv ut! Var 
kommer hon ifrån? Är hon en 
främmande fågel som landat 
i vår kyrka?
 Frågorna i mitt huvud var 
många när vi slog oss ner i blå 
rummet för att samtala.
 Hennes förnamn är Xin, 
som uttalas med ett tj-ljud 
som ordet tjusig. Om vi försvenskar det blir det 
Signe. Efternamnet är Luo.  Hon föddes i Kina 
1989.
 - Hur är det att vara barn i Kina?
 - De flesta familjer har bara ett barn på grund 
av enbarnspolitiken, som präglat  Kina. Jag har 
dock både en bror och en syster.  Jag växte upp 
hos mina morföräldrar.  
 - Jag kom till Sverige och Borås för fyra år 
sedan som utbytesstudent. Jag studerade och 
sedan återvände jag till Kina och tog min exa-
men. Därefter kom jag tillbaka till Borås och 
Textilhögskolan. 2014 tog jag en Masterexamen 
i Textile Management. Nu arbetar jag i Borås  
som Controller.
 - Upplevde du någon kulturkrock när du kom 
från Kina till Sverige.
 - Ja, det gjorde jag. Jag undrade var alla män-
niskor fanns någonstans. Kina är ju ett folkrikt 
land och  på gatorna är det fullt med folk, men 
var fanns svenskarna någonstans i det här landet?
 - På min fråga om matkulturen svarade hon 
blixtsnabbt att det har inte varit några problem 
för hon tycker jättemycket om kanelbullar och 
lax i olika former.  Den svenska husmanskosten 
uppskattar hon och kaffe har hon lärt sig dricka 
i Sverige. Vad gäller grönsaker så äter man nog 
mer grönsaker i Kina än här
 - Vad är dåligt och vad är bra i Sverige?
 - Jag tycker inte om de långa och kalla ”vint-
rarna”. Första gången tyckte jag det var spän-

nande med snö, men det gör jag inte längre. I 
början var det svårt att få kontakt med män-
niskor, men jag har gått kurser i svenska och det 
blir bättre och bättre. Jag har lärt känna fler och 
fler människor. Det jag uppskattar är framför allt 
friheten här.
 - Hur kom du i kontakt med Immanuelskyr-
kan?
 - Jag har ingen kristen bakgrund. Det var 
en kristen kompis som visade mig var kyrkan 
låg men då var kyrkan stängd. Jag fick veta att 
gudstjänster tolkades till engelska så jag gick 
hit en söndag och var med på gudstjänsten. Jag 
kom i kontakt med Berit och Börje Kollmats, 
som har tagit hand om mig. Sedan började jag 
i U-Sing och där trivs jag. Jag tycker om sång 
och musik. Det är som en ny värld öppnas då. 
Dessutom är det en sådan fin gemenskap. Den 
7 juni 2015 blev jag medlem i församlingen.
 - Vad betyder den kristna tron för dig?
 - Jag känner en trygghet i tron och detta ger 
mig både mod och energi.
 - Du är ung och har hela livet framför dig. Vad 
är viktigt i livet för dig?
 - Friheten är viktig. Det är också viktigt att ha 
gemenskap, ge och få kärlek. Att ha en hobby 
är också positivt. Nu lär jag mig att spela piano,  
att ha öppna ögon och lära sig nya saker. Mitt 
mål är också att lära mig mer svenska. 

Ingela Hallgren
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Notis

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
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Evergreen Sextett
är namnet på en sextett välmeriterade musiker i Varberg 
som tillsammans med vokalisten och musikalartisten 
Hanna Nylin besöker Immanuelskyrkan lördag 5 mars. 
 Samtliga medverkande vill skapa musik som berör och 
föder känslor i själ och hjärta. Formen är synkopierade 
”bluesiga” jazziga tongångar. Vi får höra många kända 
Duke Ellington-melodier från Alice Babs-epoken och 
melodier vi alla bär med oss, i folkmusikton och läsar-
sånger. 
 Lalle Björk spelar sopran- och altsaxofon, Peder Elofs-
son trummor, Tomas Brixmar gitarr och banjo, Göran 
Melander klarinett och tenorsax, Erik Österberg kontrabas. 
 Gruppen leds av Rolf Törnblom som spelar piano och 
kornett. Rolf är bördig från Borås, och har funnits med i 
Immanuelskyrkans musikliv för ett antal år sedan.Fo
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HK växel, tel. 033-235880
Göteborgsvägen 19, Borås

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

Ledig annonsplats
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Varbergsvägen 48 504 30 Borås, Tel 033-444777 • öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13.
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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 

 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 

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

Konfirmation
Kontakt: Mattias Lyckelid

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Christian Widell 

Fredagshäng
Fredagar 19.30 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Henrik Yrlid

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

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

  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom
           

Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Nils Davidson

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

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

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar 17.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

U-Sing (ungdomskör)
Vissa tisdagar 18.00
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

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
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: Sven Levenby

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


