
FÖRSAMLINGSBLAD B O R Å S

Porträttet
Sid. 6-7

Konferensen
Sid. 12

Sturesalen
Sid. 5

P R O G R A M B L A D  M A R S  -  M A J  2 0 1 7

Styrelsen 
informerar

Sid. 11

Del av nyrenoverade Sturesalen. Foto: Bosse Hellemar



Församlingsboken
Till Herrens vila
Ernst Elison
Född: 25 februari 1921
Död: 20 november

Eva Franzén
Född: 19 april 1921
Död: 24 december

Åke Svantesson
Född: 9 maj 1929
Död: 3 januari

Birgit Johansson
Född: 27 april 1915
Död: 3 februari

Utträde
Maria Brandt,  
Bollebygd

Rimon Murad,  
Najat Eicho
Utflyttade till  
Katrineholm
(Ny adress:  
Frejgatan 3a,  
641 37 Katrineholm tel: 
0737-015021)

Nya medlemmar:
Amit Habib, Louiza Asaad
Vrangelsgatan 3 506 35 Borås

Ny adress:
Tord och Lena Ekberg
Tärby, Norra Esstorp 3
513 96 Fristad
Mobil Tord: 0733-678538
Mobil Lena 0732-019285

Pär Strömberg
Nytt tel. 0705-25 10 40
E-post: par-s@telia.com

Kerstin Bjuveus
Bergdalsgatan 10, lgh 1001
504 58 Borås
Tel. 0706-71 91 50

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 26 maj och sträcker sig till den 3 september. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 20 april. Vill du bidra med ett längre, 
icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

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

Pastor
Sara Häggström.  
Tel. mobil 070-297 85 76.
Ledig: Måndag.
sara.imkboras@immanuelskyrkan.nu

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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Ansvarig utgivare: Ronny Augustsson. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.
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Insidan
Ett videoband kan 
betyda så mycket
Ibland kan det vara små saker som vi möter 
som får stor påverkan på framtiden. När jag 
fyllde 50 år mötte jag en sådan sak. Jag firade 
med ett öppet hus ute på Pingstförsamlingens 
sommargård Sjöbo-Nääs, en trevlig och min-
nesrik dag. Där fick jag bl.a. en present från en 
barndomsvän och det var ett videoband. Bandet 
kom från Gaither Gospel Series och innehåll 
många sånger i Southern Gospel stil, en speciell 
musikstil inom den amerikanska gospeln. Detta 
band har kommit att betyda mycket och lett till 
flera USA resor men har också gett oss många 
nya vänner.
 Som barn lyssnade jag mycket på Southern 
Gospel med då kända grupper som Blackwood 
Brothers, Statesmen Quartet, Imperials, Oak 
Ridge Boys mm. Det här bandet väckte liv i den 
här slumrande musikådran. Kännetecknade för 
Southern Gospel är de berättande sångerna (likt 
Countrysången) men också stämsången.
 Du kanske kommer ihåg ”Minns du sången”, 
en programserie med kristna sånger som sändes i 
SVT under åren 1998 och 2000. Ursprunget till 
serien var just Gaithers homecoming-program. 
 Vår första USA-resa gjorde vi 2011. De flesta 
resorna har vi gjort i grupp tillsammans med 
likasinnade musikintresserade, och det är de 
här resorna som gett oss nya goa vänner. Ofta 
har vi avslutat våra resor i Gatlinburg och lig-
ger i östra Tennessee i anslutning till Smoky 
Mountain. Under deras högtid ”Memorial days” 
har Gaither Homecoming fem konserter här 
som de kallar för ”Family fest”, och detta är en 
riktig musikfest. I anslutning till våra resor har 

vi också fått se och uppleva många andra intres-
santa platser i USA. 
 Den senaste resan som Sollan och jag gjorde 
var i maj/juni 2016. Då reste vi för egen maskin 
och här kommer några glimtar från den resan. 
 Vi har tidigare inte varit i de södra staterna 
och har längtat att få uppleva dessa miljöer men 
också de speciella musikstilar som förknippas 
med sydstaterna. Jazz och blues i New Orleans, 
Elvis i Memphis, Country i Nashville och så 
Southern Gospeln i Gatlinburg. 
 Vi landade i New Orleans och hade ett par 
fina men varma och fuktiga dagar där. I de 
kända ”Franska kvarteren” flödade jazzen och 
bluesen. Och Mississippifloden var så stor och 
mäktig som vi föreställt oss. När vi skulle hämta 
ut vår hyrbil hittade vi först inte platsen. Men 
amerikanarna är ett hjälpsamt folk och vi fick 
hjälp av några stycken med att hitta platsen.  
Den sista damen som hjälpte oss, bad spontant 
om Herrens beskydd på vår resa innan vi skildes. 
Hon tyckte nog att vi såg lite bortkomna ut och 
att vi var i behov av extra skydd. 
 Hela landområdet ligger mycket lågt vilket 
innebär att havet är ett ständigt hot. Efter orka-
nen Katrina 2005 har en skyddsvall byggt mot 
havet och det kan nog behövas. Utanför New 
Orleans och utmed kusten stod hus och kyrkor 
på pålar, några meter ovanför marknivån. Tan-
ken är att när vågorna tränger upp på land så 
skall husen vara skyddade. Såg något annorlunda 
ut men säkert en praktisk lösning. 
 I de här staterna fanns det tidigare stora plan-
tager där man odlade bomull och sockerrör. 
Men också slavar. Det var med blandade känslor 
vi blev guidade runt på ett stort plantage. Det 
var lätt att föreställa sig den rikedom som har  
funnits där men också den missären som slavarna 
levde i. 
 På vägen norrut utmed Mississippifloden finns 
det många krigsmonument från det amerikanska 
inbördeskriget mellan nordstaterna och sydsta-
terna. 
 Att passera Memphis utan att besöka Grace-
land går ju inte, alla har säkert en viss relation 
till Elvis, så också vi. Tillsammans med många 
andra vandrade vi sakta och andäktigt genom 
hans hem. Besöker du Memphis i framtiden så 
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Insidan forts.
missa inte Graceland, väl värt ett 
besök. 
 Nästa större stad vi kom till var 
Nashville. Kanske har du sett TV 
programmet Jills veranda, som spe-
lades in i Nashville. Det var i denna 
stad som hon stötte på Doug Se-
egers. Även om vi inte såg honom 
mötte vi många duktiga country-
sångare och musiker. Från varje 
bar strömmade musiken, och det 
finns många barer i Nashville. Det 
som är slående är den höga klassen 
alla håller, även gatumusikanterna. 
Här finns också ett intressant 
Jonny Cashmuseum. Nashville 
förknippas också med Southern 
Gospeln. Många av tidigare men 
också nuvarande grupper och 
sångare kommer från Nashville. 
 Den stora musikupplevelsen var 
onekligen Homecomingmusiken 
i Gatlinburg. Tillsammans med  
6 000 andra entusiastiska besökare 
var vi med på fem konserter. Bill 
Gaither som drog igång home-
comingverksamheten 1989 hade 
fyllt 80 år och ledde som vanligt 
konserterna. Här blandas skratt 
och gråt, allvar och skämt. Att inte 
bli berörd av sångerna, budskapet 
är omöjligt.  
 Efter konserterna var det dags att 
ta oss söder ut igen, genom delsta-
terna Georgia och Alabama tillbaks 
till New Orleans, för att lämna vår 
hyrbil. På kartan ser vår resa inte så 
märklig ut, men när vi summerade 
milen så var det drygt 320 mil. Vi 
inser att USA är ett stort land.
 Så här 15 år efter min 50-årsfest 
kan jag konstatera att det här lilla 
bandet som jag fick, har lett till så 
många och stora upplevelser för 
Sollan och mej. Så även små saker 
kan vara betydelsefulla.

Anders Stoltz
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Sturesalen
Det ”nya” rummet
Under trettonde helgen invigde vi det ”nya” 
rummet. Det är Blå rummet som vi har reno-
verat och möblerat med nya möbler. 
 Under hösten hade man möjlighet att komma 
med namnförslag på rummet. Efter renove-
ringen är rummet inte blått längre, väggarna är 
målade i ljusa nyanser, en del av teglet är ersatt 
med vit panel.
 Ett tiotal namnförslag kom in. Under invig-
ningskvällen genomförde vi en omröstning där 
alla de föreslagna namnen ställdes emot varan-
dra. Det namnet som vann och som nu också är 
namnet på rummet är Sturesalen.
 Nu hade vi ju redan det namnet på ett av våra 
rum. Motiveringen med att byta namn på Blå 
rummet och kalla det för Sturesalen är bl.a. att 
det stämmer bättre i och med att rummet ligger 
vid Sturesalen/Sturegården. Igenkännandefak-
torn hos boråsaren med namnet Sturesalen tror 
vi är hög.
 Nu får vi hitta på ett nytt namn till gamla 
Sturesalen, förslag finns.
 Vi har också skapat en utställningsyta i det 
nya rummet. Tanken och ambitionen  är att vi 
ska ha löpande utställningar som hänger ca två 
månader i taget. 
 Den första utställningen som presenterades på 
invigningen är en textilutställning med namnet 
DET TEXTILA ARVET. Textilarbeten med 

olika tekniker, de flesta utförda av försam-
lingsmedlemmar. Ett brett spektra av ett stort 
hantverkskunnande.
 Nästkommande utställning har temat BARN 
PÅ FLYKT.
 Utställningen visar Rädda Barnens verksamhet 
i mellanöstern. Den visar också de pågående in-
satserna i Europa och beskriver den vardag som 
utspelar sig i flyktinglägret Zaatari i Jordanien. 
Barn berättar om sin vardag och sina drömmar 
i flyktinglägret.
 Det är en stark och gripande utställning.
 Invigning av utställningen sker söndagen 
den 5 mars. Inga Dynerfors från Rädda Barnen 
presenterar utställningen och berättar on Rädda 
Barnens arbete på kyrkkaffet efter gudstjänsten. 

Bosse Hellemar
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Porträttet
Sara Häggström
Januaridimman hängde över hustaken i Borås. 
Det kändes rått och fuktigt i luften. Männis-
korna jag mötte på gatorna såg trötta ut. Vilket 
väder! Så här har det varit i flera dagar nu. Jag 
tryckte på knappen och de tunga kyrkdörrarna 
öppnade sig automatiskt. Det kändes varmt, 
skönt och inbjudande i kyrkan. 
 Hon var på sitt rum, den nya pastorn i Im-
manuelskyrkan, som jag stämt möte med.

Vem är du Sara Häggström?
Jag kommer från en gård utanför Tidaholm.  
Jag växte upp med mamma, pappa och tre äldre 
syskon, två systrar och en bror.
 Jag bor i Timmele, är gift och har två små barn 
som är fyra och två år.

Varför blev du pastor?
Jag tycker det är roligt att jobba med människor.  
Det är också roligt att jobba med Gud. Teologi 
är ett spännande sätt att förklara världen på. Jag 
började som ungdomsledare efter gymnasiet och 
så växte det fram att jag skulle bli pastor. Fast på 
ett sätt har jag nog alltid vetat det.

Vad gör dig riktigt glad?
Nu har jag sett på världscupen i längdskidor. Det 
var roligt även om jag inte är någon idrottsmän-
niska. Mina barn gör mig förstås också glad.

Är du en teammänniska eller en ensamvarg?
Jag tycker att jag är båda delarna. Jag vill defini-
tivt jobba tillsammans med andra, men jag har 
också ett stort behov av att vara för mig själv. 
Det är roligt att jobba tillsammans om man drar 
åt samma håll.

Har du träffat några besvärliga människor?
Sara skrattade hjärtligt åt frågan och medgav att 
hon nog träffat några sådana och menade att då 
får man besluta om man skall gå in i det mötet 
eller ”lyfta på hatten” och gå förbi. ”Det är inte 
lätt att veta hur man skall förhålla sig alltid. Men 
man får öva sig på detta. Förresten tycker jag 
om uttrycket öva sig på. Man blir aldrig färdig!”

På min fråga om hon hade några idoler eller 
förebilder skrattade Sara igen och menade att 
det nog var hennes föräldrar som på olika sätt 
inspirerat, sporrat och stöttat henne i livsvalen. 
Men även flera pastorer - inte minst kvinnor - 
som inspirerat och visat på möjligheter.
 Det är lätt att samtala med pastor Sara. Sam-
talet flyter obehindrat vidare om vad hon värde-
sätter i livet. Att få tänka fritt, den egna familjen 
och den gudstjänstfirande gemenskapen är något 
som hon sätter stort värde på. Hon tycker om 
utmaningar och de kan se olika ut.
 Att fira gudstjänst för alla åldrar är en sådan 
utmaning. Evangeliet är tidlöst, men hur använ-
der man språket för att barnen skall förstå och 
för att de som inte är vana att gå till kyrkan skall 
förstå? Det är en utmaning. Evangeliet måste 
alltid översättas till den tid och det samhälle 
man lever i.

Vad önskar du för framtiden?
Under de närmaste månaderna ser jag fram emot 
att få arbeta i en så här stor församling, med allt 
vad det innebär. Det har jag aldrig gjort förr. 
Dessutom skall det bli roligt att arbeta ihop 
med flera kollegor,  inte minst med Ronny som 
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forts.
har varit i tjänst mycket längre och skaffat sig 
en massa erfarenheter.

Hur tänker du om församlingen här och vår 
uppgift?
Församlingens uppgift är att vara Kristi kropp i 
världen, Kristi händer och fötter. Därför måste 
vi ständigt söka oss närmare Kristus. Han fanns 
mitt bland människorna och såg deras behov. Vi 
är alla kallade att vara hans efterföljare och dela 
med oss av hans kärlek.

Vad är lycka för dig Sara?
Det var en knepig fråga. Jag provar så här: Lycka 
är när man är tillfreds, när man hittat sin plats 
i livet. 

Vi önskar Sara välkommen till Immanuelskyrkan 
och önskar henne det bästa av allt, Guds Rika 
Välsignelse!

Ingela Hallgren

VIKTIGT!
Dags att uppdatera vårt medlemsregister! Du som bytt TELEFONNUMMER eller 
tagit bort din fasta telefoni. SKAFFAT MOBIL? MAILADRESS, ny eller gammal?

Kan Du tänka dig att hämta ditt församlingsblad i kyrkan?
Meddela detta till mig, leif.savhammar@telia.com eller telefon 0768-30 33 31.

Valborgsinsamling: ”Ingen 
människa ska behöva fly”
Man pratar om att det pågår en diakonial väck-
else i svenska församlingar. Runt om i landet 
engagerar sig människor i språkcaféer, aktivi-
teter för ensamkommande barn och i upprop 
för en human flyktingpolitik. Engagemanget 
är fantastiskt! 
 Diakonia, som är Equmeniakyrkans och 
Svenska Alliansmissionens biståndsorganisation, 
är ytterligare en pusselbit i församlingarnas ar-
bete för människor på flykt. I kampanjen ”Ingen 
människa ska behöva fly” vill Diakonia berätta 
om det förebyggande arbetet för att förhindra att 
människor ska behöva fly. Det handlar kortfattat 
om att bekämpa de bakomliggande grundorsa-
kerna bakom flykt och konflikter, till exempel 
klimatförändringar, ekonomisk orättvisa och 
brist på mänskliga rättigheter. 
 De allra flesta människor på flykt lever som 
internflyktingar, eller i länder nära hemlandet, 
ofta i redan fattiga eller ansträngda länder. Dia-
konia finns på plats i ungefär 35 länder. I många 
av dem pågår väpnade konflikter som drabbar 
civilbefolkningen hårt och många gånger tvingar 
människor på flykt.
 Under Valborgshelgen kommer Evelina 
Rosell och Josefin Stenmark att besöka vår för-

samling för att berätta mer om kampanjen. De 
är engagerade som aktivister för Diakonia, i den 
lokala grupp som finns i Göteborg. I samband 
med deras besök gör vi en insamling till kam-
panjen. 
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Kalendariet
Mars
Vecka 9 - Ansvarsgrupp 3
 1 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 5 Söndag
  Gudstjänst med nattvard. ”Prövningens 

stund”. Ronny Augustsson. Ingemar Samu-
elsson. Sång Ingrid Emanuelsson. Kyrkkaffe. 
Presentation av utställning med Inga Dyner-
fors från Rädda Barnen (se notis).

Vecka 10 - Ansvarsgrupp 4
 7 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
 8 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Med segel jorden runt” 

Ingemar Svensson visar bilder och berättar.
 12 Söndag
  11.00 Musikgudstjänst med Borås 

Brassband. ”Var inte rädd.” Kyrkkaffe.
  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 11 - Ansvarsgrupp 5
 14 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Mässa mitt i veckan.
  19.00 Bibelsamtal.
 15 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  19.45 Equmenias årsmöte.
 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Kampen mot ond-

skan.” Ronny Augustsson. Immanuels-
kyrkans kör. Kyrklunch.

  13.00 Församlingens årsmöte.
  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 12 - Ansvarsgrupp 6
 21 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
 22 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Våra Älskade sånger” 

Gerd och Mats Holgersson.
 25 Lördag
  17.00 ”Sånger vi minns.” Lars Andreasson. The 

Pilgrims medverkar som husband (se notis).

 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Marie Bebådelsedag.” 

Sara Häggström. Staffan Odhagen. Ung-
domskören U-sing. Offerdag för Diakon- 
och pastorsutbildningen. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 13 - Ansvarsgrupp 7
 28 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
 29 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.

April
 1 Lördag
  10-13.30 Våryra. Försäljning, lotterier, 

sång och musik (se notis).
  18.00 ”Mästarnas Mästare” Konsert med 

Borås Brassband och Herrljunga Brass-
band. Dir Magnus Hylander. Entréavgift.

 2 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Förso-

naren.” Ronny Augustsson. Ingvar Tranell. 
Sång Louise Westerlund. Kyrkkaffe.

Vecka 14 - Ansvarsgrupp 1
 4 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
 5 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Mitt liv i Israel.” 

Monica Grafström kåserar.
 8 Lördag
  16.00 Afternoon tea. Anders & Eva-Marie 

Claesson visar bilder från Australien.
 9 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Palmsöndag. Ronny Augustsson. Scouter, 
Musik och lek, Barnkör. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 15 - Ansvarsgrupp 2
 11 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
 12 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
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forts.
 13 Torsdag
  19.00 Skärtorsdag. Getsemanestund med 

nattvard. Ronny Augustsson.
 14 Fredag
  11.00 Gudstjänst. Långfredag Sara Hägg-

ström. Immanuelskyrkans kör.
 15 Lördag
  15-17.30 Påskafton. Gemenskapspåsk. Mat 

och gemenskap. Alla välkomna!
 16 Söndag
  11.00 Påskdagsgudstjänst. Sara Hägg-

ström, Countrykören med Anders Nilsson 
och Jennie Svedberg. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 16 - Ansvarsgrupp 3
 18 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
 19 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Läsarsång och andlig 

visa”. Torbjörn Lantz.
 22 Lördag
  18.00 Konsert. Anette Jaasund flöjt, Renate 

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

 23 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Påskens vittnen”. 

Ronny Augustsson. Marianne Savhammar. 
Ungdomskören U-sing. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 17 - Ansvarsgrupp 4
 25 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Mässa mitt i veckan.
  19.00 Bibelsamtal.
 26 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 30 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Den gode herden.” 

Sara Häggström.
  13.00 Gudstjänst på arabiska.
  20.00 Valborgsfirande i Annelunds-

parken. Vårbrasa med vårtal av Ida  
Legnemark. Borås Brassband. Vårkör. 
Representanter från Diakonia, insamling. 
Öppet café i Sturegården från 18.30.

Maj
Vecka 18 - Ansvarsgrupp 5
 2 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
 3 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Från Bondetös till 

professionell musiker” Viorica Ciurila 
berättar och musicerar om Rumänien.

 7 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard.”Vägen 

till livet.” Sara Häggström. Tord Ekberg. 
Sång Andreas Nordin. Kyrkkaffe.

Vecka 19 - Ansvarsgrupp 6
 9 Tisdag
  15.00 Syföreningen. Avslutning med ut-

flykt. Anmälan till Gudrun Zetterlund.
 10 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 14 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Att växa i tro.” Maja 

Järvinen, Maja Brunnegård - gudstjänst-
grupp. Sång Birgitta Felle. Piano Marita 
Cronqvist. Kyrkkaffe, församlingsmöte. 
Presentation av utställning ”Ord möter 
bild” av Åsa Borg (se notis). 

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 20 - Ansvarsgrupp 7
 16 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  18.30 Mässa mitt i veckan.
  19.00 Bibelsamtal.
 17 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff.

 19 Fredag
  Kulturnatt i Immanuelskyrkan. Sång och 

musik. Utställning på kyrktorget av Åsa 
Borg ”Ord möter bild”. Öppet café från kl. 
18.30. (Se notis.)

  19.00 Immanuelskyrkans kör med Andrae 
Crouch-låtar. ”Take me back.”

  20.00 ”Toner för Tröst och tanke.” Helen 
Wallgren, Anders Nilsson.

  21.00 Afro Vocals och U-sing - afrogospel.
  22.00 Taizémässa.
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Pastorn har ordet
När min pappa fyllde 60 fick han ett teleskop av 
övriga familjen. Ett amatörteleskop förstås, men 
ändå ett ganska bra sådant. Det var inte en helt 
igenom osjälvisk gåva då vi ganska ofta under 
stjärnklara – och kalla! - vinterkvällar blivit ut-
kommenderade för att se på någon stjärna eller 
planet som han fått in i kikarsiktet på sin gamla 
stjärnkikare. Vi tyckte väl, vi i övriga familjen, 
att skulle vi nu stå där ute och frysa skulle vi 
åtminstone ha bra grejer att se med. Det där tele-
skopet har gett mig några av de största utsikterna 
någonsin. Genom det har jag sett Jupiter och 
dess månar, jag har sett månen med alla gropar 
och skuggor. Jag har sett Venus, Merkurius och 
Mars. Jag har sett Plejaderna. Och. Jag har sett 
planeten Saturnus, inklusive dess ringar. Det 
kanske inte låter så märkvärdigt men faktum är 
att det är bland det största och mäktigaste jag 
upplevt där hemma på lagårdsplanen. Tänk att 
jag kunde stå där, i mörkret och kylan, och titta 
genom en kikare ut i rymden, den stora oändliga 
och se att det finns på riktigt! Det är svårt att 
med ord förklara storheten i det mer än så här: 
Det finns på riktigt! Lite så kan jag också känna 
när jag står en mörk, stjärnklar kväll och blickar 
upp mot stjärnhimlen. Det är sällan man känner 
sig särskilt stor då, snarare tvärtom ganska liten. 
Men känslan är för det mesta fascination. Tänk 
att det finns på riktigt! Det där ute. Rymden. 
Planeterna. Stjärnor och solar. Tomheten. 
Och tänk att jag finns på riktigt, en liten prick i 
det stora hela. Ja, knappt ens stor som en liten 
prick, på färd genom det stora stora ogripbara. 
Där finns jag! Där lever jag. Tänk att det kan få 
vara så, tänk att vi alla får vara där! Bara några 
få gånger i mitt liv har den tanken – att jag finns 
mitt i det stora obegripliga – fyllt mig med något 
annat än förundran. Tänk att jag får vara med!

Profeten Jesaja skriver i det fyrtionde kapitlet 
enligt 1917 års översättning: 
Trösta, trösta mitt folk… Vem kan utrannsaka 
Herrens Ande, och vem kan ge honom råd och un-
dervisa honom? Frågar han någon till råds för att 
denne skall ge honom förstånd och lära honom den 
rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom 
förståndets väg?… Har ni då inget förstånd? Hör ni 

då ingenting? Blev detta inte förkunnat för er från 
början? Har ni inte förstått vad jordens grundvalar 
säger? Han är den som tronar över jordens rund… 
Han är den som breder ut himlen som ett flor och 
spänner ut den som ett tält att bo inunder…

Vi sjöng en sång i min ungdomskör där just 
dessa textrader utgjorde stommen, både som 
läst och sjungen text. ”Han som räknar himlens 
stjärnor, nämner alla vid dess namn, skulle han 
då inte veta var din dolda väg går fram. Han 
som tronar över jorden, över jordens hela rund. 
Skulle han ej veta om dig, han som lade jordens 
grund.” Jag gillade verkligen den där sången, 
och gör fortfarande. Kanske är det för att den 
tillsammans med orden från Jesaja sätter ord på 
det där onämnbara, de stora mysterierna i till-
varon. Gud, jag och universum. Och det än mer 
obegripligt stora mysteriet att vi alla hör ihop. 

Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har skapat 
allt detta? Det har han som för härskaran däruppe 
fram i räknade hopar, han nämner dem alla vid 
namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, 
att inte en enda uteblir. (Jes 40)

Sara Häggström

 21 Söndag
  11.30 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Equmenias våravslutning på Råddehult. 
Sara Häggström. Scouter och andra barn- 
och ungdomsgrupper, U-sing. Gemensam 
avfärd från kyrkan (Sturegatan) 11.00. 
Medtag fikakorg.

Vecka 21 - Ansvarsgrupp 1
 25-28 Torsdag-Söndag
  Kyrkokonferens Vårgårda.
 28 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Hjälparen kommer.” 

Ronny Augustsson. Sång Staffan Odhagen. 
Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Kalendariet forts.
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Styrelsen informerar  Guds ord
Mars 
 1 Luk 5:33-39
 2 2 Kor 7:8-13
 3 1 Mos 3:1-13
 4 Heb 5:7-10
 5 Mark 1:12-13
 6 Ps 31:2-6
 7 Heb 4:14-16
 8 Jak 1:2-4
 9 Jak 1:12-15
 10 Jes 61:1-3
 11 Heb 11:23-27
 12 Mark 14:3-9
 13 Ps 130
 14 Heb 11:23-27
 15 Mark 14:3-9
 16 Jes 42:1-3
 17 1 Kung 18:26-29, 
  36-39
 18 Upp 3:14-19
 19 Mark 9:14-32
 20 Ps 25:12-22
 21 Ef 5:1-9
 22 Ef 5:17-20
 23 Ef 6:10-18
 24 1 Sam 2:1-10
 25 Kol 1:15-20
 26 Luk 1:26-38
 27 Ps 147:7-15
 28 Luk 1:46-55
 29 Kol 1:15-20
 30 Rom 4:18-21
 31 4 Mos 21:4-9

April 
 1 1 Joh 1:8-2:2
 2 Joh 3:11-21
 3 Ps 103:8-14
 4 Heb 7:24-27
 5 Apg 4:1-12
 6 2 Kor 5:18-21
 7 2 Mos 13:6-10
 8 Heb 2:14-18
 9 Mark 11:1-11
 10 Ps 118:19-29
 11 Fil 2:5-11
 12 Rom 5:1-5
 13 Mark 14:12-26
 14 Mark 15:21-41
 15 Mark 16:1-8
 16 Mark 16:1-14

 17 Joh 20:19-23
 18 Jer 31:9-13
 19 1 Pet 1:18-23
 20 Ps 16:6-11
 21 Sak 8:6-8
 22 1 Pet 1:3-9
 23 Joh 20:24-31
 24 Ps 145:1-7
 25 1 Kor 15:1-11
 26 Joh 21:1-14
 27 Joh 21:15-19
 28 Jer 23:3-8
 29 1 Pet 5:1-4
 30 Joh 10:22-30

Maj 
 1 Ps 23
 2 Joh 10:1-10
 3 Joh 10:11-16
 4 Ps 100:3
 5 2 Mos 13:20-22
 6 1 Thess 5:9-11
 7 Joh 13:31-35
 8 Ps 147:1-7
 9 Matt 7:12-14
 10 Ords 3:5-8
 11 Ords 4:14-19
 12 Jes 57:15-16
 13 Gal 5:13-18
 14 Joh 17:9-17
 15 Ps 98:1-8
 16 2 Pet 3:18
 17 Ef 4:15
 18 Kol 3:16
 19 1 Kung 3:5-14
 20 Rom 8:24-27
 21 Matt 6:5-8
 22 Ps 13
 23 Fil 4:6
 24 1 Tim 2:5
 25 Apg 1:1-11
 26 Joh 17:1-8
 27 1 Kung 19:9-16
 28 Joh 16:12-15
 29 Ps 33:18-22
 30 Apg 1:12-14
 31 Rom 8:16-18

www.bibeln.se

Inför årsmötet
I min hemförsamling i Alingsås genomfördes 
under 70-talet ett projekt för renovering och 
tillbyggnad av kyrkan. Det kallades ”Vi bygger 
vidare”. Det är egentligen ett mycket bra namn 
på församlingens verksamhet. Där är grunden 
redan lagd – nämligen Jesus Kristus.
 Vår uppgift blir att bygga vidare på den grun-
den. Göra vad vi kan för att stärka tron där den 
redan finns, och skapa förutsättningar för ny 
tro genom att människor får chans att höra det 
glada budskapet om Jesus.
 Söndagen 19 mars har församlingen sitt 
årsmöte. Det är ett tillfälle att minnas verksam-
hetsåret 2016. Glädjas över det som gick bra och 
lära oss av det som inte blev som vi hoppats. 
En möjlighet för dig att visa ditt engagemang 
och intresse för församlingen och ge stöd och 
uppmuntran.
 Vad minns du med glädje från församlingen 
2016?
 Vad hoppas du på under 2017?
 Kom till årsmötet och bidra med dina tankar! 
Alla behövs. Grunden finns men församlings-
bygget pågår!
 Många val för olika funktioner och ansvar sker 
under ett årsmöte. Det är alltid fantastiskt att se 
alla namn på personer som är villiga att ställa sin 
tid och sina förmågor i tjänst för församlingen. 
Ett stort tack för alla insatser under 2016!
 Årsmöteshandlingarna finns att hämta på 
kyrktorget från 5/3. 
 Önskar du få dem hemsända via nätet, så 
skickar du e-post till leif.savhammar@telia.com
 Equmenias årsmöte äger rum onsdagen 15/3 
och sedan har församlingen sitt årsmöte sön-
dagen 19/3. Då har vi först firat gudstjänst och 
sedan ätit kyrklunch. Välkomna!

Anders Claesson, ordförande

På lång sikt
• Tillsammansdag – 2/9 på Sämsjöborg
• Repetition Hjärt-Lungräddning – 18/10
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Lördag 1 april 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 2017 
i Immanuelskyrkan

2017 hålls konferensen på Tångahed i Vårgårda under 
Kristi himmelsfärdshelgen, 24-28 maj 2017. Årets tema 
är: Gud gör något nytt.
 Parallellt med förhandlingar och seminarier kommer 
det att finnas aktiviteter för både barn och ungdomar.
 Varje dag finns tillfälle att gå på morgonsamling, 
seminarier, gudstjänster och kvällsarrangemang.                                                                                               
Konferensen inleds med en gudstjänst på onsdagkväll 
klockan 20.00 och avslutats på söndag med en stäm-
ningsfull och högtidlig ordinationsgudstjänst för året 
ordinander.
 När vi vet mer om konferensprogrammet finns tankar 
om att vi vid något eller några tillfällen ska arrangera 
gemensam resa till konferensen. Tag vara på möjligheten 
att besöka kyrkokonferensen nu när vi har den på nära 
håll!
 Mer information kommer, men boka in kyrkokonferens 
i din kalender redan nu!

Välkommen till kyrkokonferens i Vårgårda!

Sjung i konferenskören!

Det finns en tanke om en riktigt  
härligt sprudlande storkör på scenen 
och vi inbjuder just dig att vara med 
och sjunga. Kören kommer att ledas 
av Sara Engernäs Nyberg och Helena 
Gatås. Det blir sånger i olika genrer 
och vi kommer också att ha ett fint 
kompband med oss under ledning av 
kapellmästare Viktor Olofsson.  

Var med och sjung i  
storkör på Kyrkokonfe-
rensen i Vårgårda  
24-28 maj 2017!

Vi möts för övning i Vårgårda Equmeniakyrka
Tisdag 21/3 kl 19-21.15
Torsdag 6/4 kl 19-21.15
Lördag 22/4 kl 10-senast 16.30.
Tisdag 16/5 kl 19-21.15

För dig som har långt att åka rekommenderar vi att du 
finns med på lördagen och en eller flera kvällsövningar. 
Eventuellt kan vi också ordna ljudfiler för hemmaövning 
om så önskas. 

Välkommen med!

För information och frågor kontakta gärna
Helena: helena@gatasmusik.se 0733-521432
Sara: sara.engernasnyberg@telia.com 0705-444697

equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens17
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Notiser
Sånger vi minns
Sångtexter liksom musik, poesi, bibeltexter följer 
oss på olika sätt genom livet. Ofta förknippar vi 
viktiga händelser i livet med det.
 Det kan handla om glädje och lycka likaväl 
som nedstämdhet och sorg. Vid en del tillfäl-
len väljer vi musik eller sångtexter just för att 
förmedla det vi känner eller för att ge tröst. Det 
kan vara barns födelse och inträde i livet såsom 
dop eller välsignelse. Det är bröllop och lycka 
eller sorg och saknad vid livets slut.
 Ibland hör man uttrycket; ”Det är våran låt”; 
Den kanske spelades i samband med att kärleken 
började spira när ett par lite blygt tittade på 
varandra och försökte uttrycka den där speciella 
känslan av förälskelse och undran om de egna 
känslorna blir besvarade.
 Under några veckor mitt i vintern så har ad-
vents- och julsångerna skapat stämning.
 Under en kväll i mars får vi sjunga tillsammans 
eller lyssna på flera olika sångare och musiker 
som kanske har valt just den sången som Du 
förknippar något särskilt med.
 Välkomna till Sturesalen 25 mars klockan 
17:00. Husband ”The Pilgrims” och gäster.  
Enkelt fika.

Mästarnas Mästare
Den 1 april kommer Borås BrassBand tillsam-
mans med Herrljunga Brass att bjuda in till 
konserten Mästarnas Mästare.
 Varken Ingemar Stenmark eller Stefan Holm 
kommer att närvara men däremot Bach och 
Strauss m.fl. Programmet innehåller bara ör-
hängen från den klassiska repertoaren.
 Solister är Goda Varanaite i Griegs piano-
konsert samt David Lyckelid i en av Mozarts 
hornkonserter. Som avslutning får ni höra delar 
ur ”Tavlor på en utställning” av Mussorgsky. 
 Missar ni denna konsert har ni chansen dagen 
efter i Herrljunga missionskyrka.
 Varmt välkomna!

Utställning ”Ord möter bild”
Åsa Borg kommer från Skellefteå i Västerbot-
ten. Hon har gått Sundsgårdens konstlinje samt 

Konstfacks bildlärarutbildning och varit verk-
sam lärare sedan 1990-talet.
 Under senare år har Åsa läst svenska på Linné-
universitet och nu läser hon till speciallärare i 
Göteborg. För några somrar sedan började hon 
delta på skrivardagar på Gullbrannagården, 
Halmstad. Under kursen fick de skrivuppgifter 
som resulterade i kortfattade texter som sedan 
resulterat i måleri. Åsa tycker det är befriande 
att kunna formulera sig i både ord och bild och 
i denna utställning möts uttrycken.
 Den 14 maj presenterar Åsa Borg utställning-
en, som kommer att finnas i Sturesalen under 
maj och juni. 

Kulturnatt i Immanuelskyrkan
blir det i år fredag 19 maj. Däremot blir det 
ingen kulturnatt i Kulturhuset i vår, men  vi vill 
gärna ha det i Immanuelskyrkan. En fin tradi-
tion tycker vi, så utbudet denna fredagskväll 
blir på följande vis:  fr. kl 18.30 Öppet café på 
kyrktorget. Utställning av och med Åsa Borg. 
 Kl. 19.00 ”Take me back” Immanuelskyrkans 
kör tillsammans med kompgrupp framför låtar 
av gospelartisten Andraé Crouch. 
 Kl. 20.00 ”Toner 
till tröst och tanke”. 
Helen Wallgren, 
sång och Anders 
Nilsson sång/klavi-
atur. Pop, jazz, visa 
med text och musik 
av  Billy Joel, Ted Gärdestad, Tomas Andersson 
Wij, Jonas Gardell, Paul Simon, m.fl.  
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HK växel, tel. 033-235880
Göteborgsvägen 19, Borås

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

Ledig annonsplats

 Kl. 21.00 Körensemblen Afro Vocals tillsam-
mans med U-Sing och Diasilua Nsumbu svänger 
loss med afroinspirerad gospel. Kompet består 
av trummor, gitarr, bas och piano.
 Kl. 22.00 Taizé-mässa.

Jan-Olof Hermansson

Konsert med flöjt och harpa 
22/4 kl.18.00
Duon med Annette Jaasund på flöjt och Renate 
Strahlhofer på harpa kommer även i år att hålla 
en konsert i Immanuelskyrkan. 

 Kombinationen 
flöjt och harpa har 
en mycket lång tradi-
tion. 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 melo-
dier.  
 Välkommen till en stämningsfull konsert som 
förtrollar publiken! 
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Hjälp oss hjälpa!
BIKON (Bistånd Kongo)

www.bikon.se • Bg.734-7313

Bäckeskogsgatan 16
504 68 Borås      033-20 52 50



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: Sara Häggström 

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

Konfirmation
Kontakt: Sara Häggström

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

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 

  
KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)
 
 
KRIK Student
Sturehallen
Söndagar 19.00-21.00  
Varannan vecka (ojämna)

Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna)
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, Eva-Marie 
Claesson

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

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 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 10.00-12.30
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


