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Församlingsboken
Dop
Wilma Jemima 
Sanaipei Hägerlund
Dotter till Pauline och 
Petter Hägerlund
Fristadsvägen 55
506 42 Borås
Döpt: 6 april 2014

Eleora Jacob
Dotter till Gemma 
och Alexander Jacob
Kapplandsgatan 34
507 44 Borås
Döpt: 10 maj 2014

Till Herrens vila
Tora Sundeck
Född: 28 oktober 1916
Död: 28 februari 2014

Ulla Lind
Född: 10 juli 1942
Död: 24 mars 2014

Else Myregård
Född: 23 mars 1923
Död: 25 mars 2014

Brita Möller
Född: 9 mars 1926
Död: 30 mars 2014

Ragnhild Näslund
Född: 9 mars 1922
Död: 4 april 2014

Birgit Callingsjö
Född: 27 oktober 1933
Död: 8 april 2014

Sten Furhammar
Född: 17 juli 1929
Död: 18 april 2014

Britta Andréasson
Född: 1 dec 1919
Död: 28 april 2014

Märta Sköld
Född: 19 dec 1916
Död: 10 maj 2014

Roland Grudéus
Född: 3 januari 1929
Död: 11 maj 2014

Utträde
På egen begäran

Gunvor och Tore Hägg
Tursagatan 25C
504 46 Borås

Elena Fernandez
Blekingegatan 5
504 38 Borås

Pamela Fernandez
Rundeln 12B
504 32 Borås

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 29 augusti och sträcker sig till den 30 november. Manus skall 
vara inlämnat på expeditionen senast den 3 augusti. Vill du bidra med ett längre, icke beställt, 
manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. Om du vet att du blir 
försenad, hör av dig i tid.

Pastor och församlingsföreståndare
Josef Nsumbu.  
Tel. exp. 41 96 04, bost. 13 47 26, 
mob. 0703-38 88 61. Ledig: Måndag.

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

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

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

Ordförande
Anders Claesson. Tel. 15 87 44.

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

Ekonomiansvarig
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
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Insidan
I huvet på busschaufförn’...
Det finns både likheter och skillnader med ar-
betena som pastor och busschaufför.
 En likhet är att jag möter många olika männ-
iskor och olika slag av personligheter.
 En av skillnaderna handlar om ORD. Som 
pastor både skriver och talar man betydligt mer 
än som busschaufför.
 Däremot kan det bli en hel del tid för både 
tankar av olika slag och korta böner när jag rat-
tat ut bussen på Riks-40 och det är något så när 
lugnt i trafiken. 
 Ett av de ord som allt emellanåt återkommer 
bland annat i radion (som är påslagen vid förar-
platsen) är VÄRDEGRUND.
 Det är ett relativt nytt begrepp som används 
mer och mer. Jag Googlade på det och på 0.19 
sekunder fanns det en miljonsexhundratusen 
förslag på referenser. Vad står det för och hur 
används det?
 ”Värdegrund är ett begrepp som började an-
vändas i svenskan under 1990-talet i diskussioner 
kring framför allt ett kollektivs gemensamma 
etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en 
nation, institution, förening eller folkrörelse. 
Begreppet kan även ha den vidgade innebörden 
att syfta på de mest grundläggande principerna 
inom en politisk ideologi eller religion. Begrep-
pet värdegrund är närbesläktad med Politisk 
Korrekthet som historiskt har används av kom-
munister och socialister i politiska debatter.” 
(Klipp ur Wikipedia)
 Ofta när jag lagt märke till att det använts är 
när någon person av något skäl blivit tvungen 
att lämna sitt sammanhang. Då har det sagts att 
han eller hon inte delade “kollektivets” VÄR-
DEGRUND. D.v.s.  personen tyckte olika eller 
handlade på ett sätt som inte var förenligt med 
det aktuella “kollektivets”.
 Ett par ord som användes mycket för några 
tio-tal år sedan men som inte används lika 
mycket nu är ETIK och MORAL. Nu kan man 
säga att begreppen VÄRDEGRUND och ETIK 
OCH MORAL ligger väldigt nära varandra.
 ETIK och MORAL; “Etiken är själva grun-
dideologin. Moralen är det personliga förhåll-
ningssättet till den ideologin.” (ett av flera olika 
sätt att definiera Etik och Moral)
 I många olika sammanhang skulle man formu-

lera någon slags policy med tanke på Etik och 
Moral som skulle vara vägledande. Ett exempel 
var då jag tillsammans med en kollega fick upp-
draget att utarbetade en Etik och Moral-policy 
för “Brandmännens Riksförbund” som facklig 
organisation.
 En av alla de enmiljonsexhundratusen refe-
renserna på Värdegrund som stod i början på 
listan var till ett företag som gjort till sin affärsidé 
att hjälpa andra att ta fram just det kollektivets 
specifika Värdegrund.
 För någon vecka sedan fick jag tag på en gam-
mal bok som kommit i nytryck; “EVANGELI-
ETS FULLHET och de ÄNDLÖSA STRAF-
FEN….Eller är de kanske inte eviga……?  
Boken utkom första gången i november 1903.
Författaren E J Ekman var en av Svenska 
Missionsförbundets(SMF) grundare och dess 
förste missionsföreståndare. Liksom P P Wal-
denström, den andre av SMF:s ledargestalter i 
början, var Ekman prästvigd och hade verkat i 
Svenska Kyrkan innan han avsade sig prästäm-
betet i Svenska Kyrkan.
 Efter att i ett par decenniers tid grundligt 
studerat Skriftens lära om syndernas straff kom 
han fram till att det inte utifrån Bibeln går att 
styrka att straffen är eviga. 
 Han förnekade inte på något sätt straffen men 
visade hur Guds kärleks väsen och nåd går att 
förena både med Guds allmakt och hans vrede 
över synden.
 Detta var så radikalt vid den tiden att han blev 
tvungen att lämna sin befattning och tjänst i 
SMF. Med dagens vedertagna begrepp kan man 
kanske påstå att SMF och E J Ekman inte hade 
samma värdegrund i vissa tolkningsfrågor.
 Numera har dock Ekmans arbete och bibel-
studium till stora delar omvärderats och det är 
många som  håller med Ekman om att Guds nåd 
och Guds kärlek ändå är det som i slutändan skall 
dra alla människor till sig.
 En del av det som Ekman studerar i boken är 
ordet EVIG och hur det har översatts utifrån 
olika sammanhang, liksom begreppet HEL-
VETE. Även förhållandet människorna - Gud 
- djävulen skriver Ekman om.
 För att på något sätt ta in hur länge en evighet 
utan slut är och sammanhanget mellan Gud,  

forts. s. 6
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Porträttet
Ingrid Norberg
Solen strålade från en molnfri himmel.  Björkar-
nas skira grönska och fågelsången som hördes 
förde mina tankar till psalmen ”O store Gud när 
jag din värld beskådar, som du har skapat med 
ditt allmaktsord” 
 En stund senare satt jag hemma hos Ingrid 
Norberg och samtalade om livets olika växlingar. 
Ingrid såg dagens ljus i Ronneby i Blekinge. Hon 
föddes i  en missionärsfamilj.  Ingrid var endast 
3 månader gammal när föräldrarna återvände till 
Kongo med sin lilla dotter på armen. Ingrids två 
år äldre bror fick däremot stanna kvar i Sverige. 
Den lilla flickan drabbades  likt så många andra i 
Afrika av malaria, men klarade sig igenom utan 
men.   
 Med humor och värme berättade Ingrid om 
sin lilla svarta lekkamrat, som när hon kom för 
att leka först blev tvättad och sedan fick ta på sig 
en ”lekklänning”, som hängde därhemma och 
väntade på henne. Detta arrangemang hade med 
praktisk hygien att göra. När  Ingrid var fyra år 
reste familjen till Sverige och stannade hemma ett 
år.  Fem år gammal lämnades Ingrid och brodern 
på ett barnhem  för missionärsbarn i Stockholm. 
Föräldrarna som behärskade fyra olika språk 
undervisade på ekumenisk skola i Kongo.
 Modern startade en skola för sina barn i Kim-
pese mellan Matadi  och Kingshasa. Ingrid och 
brodern kom tillbaka till Kongo efter drygt ett 
år. En missionärskollega till familjen tog hand 
om barnen under den långa resan. Ingrid beskrev 
glädjen när den lilla familjen var samlad igen. 
När andra världskriget rasade i Europa var alla 
vägar stängda och Afrika blev deras trygghet 
dessa år. Semester var ett okänt  vid denna tid. 
Men den lilla familjen fick en semester och reste 
till Sydafrika.
 ”Hur präglade afrikatiden dig”?  
 -” Jag har egentligen aldrig haft en väninna, 
som flickor brukade  ha.  Jag var ensam flicka i 
skolan bland bara pojkar.  Men jag levde också 
ett mycket skyddat liv. Jag hade t.ex. aldrig hört 
en svordom. När jag var 14 år och kriget var slut 
lämnade jag Kongo. Det blev en märklig resa 
till Sverige på många sätt. Vi åkte med ett litet 
plan, som måste ner flera gånger för att tanka. 

Resan tog flera dagar och vid spakarna satt den 
kände flygaren Carl-Gustav von Rosen. Mötet 
med Sverige blev på många plan en riktig kul-
turkrock. Mamma och Pappa kom senare samma 
år och vi hyrde en lägenhet i Lund.”
 Föräldrarna åkte tillbaka till Kongo och Ingrid 
började sin utbildning till folkskollärare. Under 
studietiden träffade hon Calle, som också utbil-
dade sig till lärare och de båda blev ett par som 
sedan gifte sig. De fick 54 år tillsammans. År 
som präglats av både stor lycka och bekymmer 
av olika slag. Sonen Mats som föddes först hade 
Downs syndrom. Vid denna tidpunkt var det 
vanligt att dessa barn lämnades bort, men detta 
ville inte Ingrid och Calle. Mats blev istället 
en älskad bror i den växande familjen med två 
flickor och två pojkar. Mats lärde sig läsa och 
hade sitt lilla specialområde, som han gärna 
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fördjupade sig i. Familjen har nu utökats med 
sex barnbarn och tre fosterbarnbarn.
 Under åren som Ingrid var hemma med Mats 
utvecklades hennes kreativa förmåga och hon 
fördjupade sig i olika konsthantverk. Ingrids 
skapande förmåga har på många olika sätt gagnat 
och berikat församlingen och glatt hennes vän-
ner.  ”Om jag skulle valt yrke idag hade jag blivit 
konsthantverkare”, sa Ingrid med ett leende på 
läpparna.
 ”Vad betyder församlingen för dig?” 
 – ”Församlingen betyder allt för mig”, sa 
Ingrid. ”Förr arbetade jag med barn- och ung-
domsverksamheten och då hade jag stor nytta 
av att kunna teckna och måla. Har man bilder 
är det lättare att fånga de yngres intresse.”
 ”Om du ser tillbaka på livet vad är du mest 
nöjd och tacksam över?” 

 -  ”Jag är tacksam över att ha varit missionärs-
barn. Det har gett mig en särskild förståelse för 
det som är annorlunda. Jag gläder mig också 
mycket över att det verk, som mina föräldrar 
gjorde i Kongo gav sådan frukt att vi, som den 
första församlingen i Sverige, har tata Josef 
som pastor och församlingsföreståndare. Det är 
berikande och har gett genklang i hela Borås. 
 Jag är också tacksam för min familj mina barn 
och barnbarn. Nu har livet gått in i en ny fas i 
och med att jag lever ensam, och då får man ta 
psalmens ord till sig:
 Blott en dag ett ögonblick i sänder, vilken tröst 
vad än som kommer på!
 Allt ju vilar i min faders händer, skulle jag som 
barn väl ängslas då?”

Ingela Hallgren

Utträde
Flyttar till Pingstkyrkan, Borås
Pernilla (fd Gashi)
Vintergatan 33
504 60 Borås

Flyttar till Filadelfiakyrkan, 
Örebro
Malin Jensen
Norrbygatan 29
703 68 Örebro

Flyttar till Immanuelskyrkan, 
Örebro
Louise Brunnegård
Studievägen 18
702 17 Örebro
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Insidan forts.
forts. från s. 3

djävulen och de eviga straffen finns bland annat 
ett par bilder. 
 “Tänk dig ett sandberg, lika stort som hela 
världen. Om det vart hundrade år kom en liten 
fågel och hämtade ett korn där, så skulle det 
dock finnas något hopp, att det ändå skulle ta 
slut någon gång. Men ett sådant hopp har inte 
de fördömda.”
 Om alla de människor som riskerade att 
hamna i ett evigt helvete säger det lilla barnet; 
“Mamma, om jag varit i Guds ställe, skulle jag 
inte ha skapat alla de där som skall till helvetet. 
Djävulen blir nog mycket glad, men jag tycker 
att Gud skulle vara ledsen.”
 Bilderna ger både tankar och perspektiv men 
det väsentliga är ändå hans studier och analyser 
av en rad bibeltexter.
 Några av de personer som kommer till bussen 
för att åka med släpper jag inte på av olika or-
saker. Är det också så att somliga en gång nekas 
inträde i himmelriket? Finns det likheter mellan 
bussdörren och himlaporten? Vad handlar nåd 
och barmhärtighet om? Det är några av olika 
funderingar som läsningen av Ekmans bok satt 
igång hos mig (men mer om det en annan gång 
kanske).
 För bara några veckor sedan firade vi påsk och 
i sång, musik, symbolik och predikan förkunnade 
vi Jesu död och uppståndelse och därmed hans 
seger över djävul, synd och evig död. Vi sjöng om 
Försoningsdagen som kommit för hela världen. 
Psalm 510 - läs den gärna.
 Hela påsknatten körde jag 100-bussen fram 
och tillbaka mellan Borås och Göteborg.
 När vi närmade oss avstigning så försökte jag 
väcka de mer eller mindre sovande, mer eller 
mindre nyktra passagerarna med ett hurtigt god 
morgon och en önskan om en Glad påsk. 
 Jag var snubblande nära att lägga till den 
världsvida Kyrkans urgamla påskhälsning: 
KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN - JA HAN ÄR 
SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN.
 Jag gjorde inte det. Frågan är om det som en 
del av min egen Värdegrund i livet är förenligt 
med Värdegrunden för det företag jag ändå 
representerar som busschaufför. Jag är inte så 
säker på det.

 Hade jag hälsat så kanske jag bara varit en före 
detta busschaufför numera...

Lasse Polbäck
(Busskörande pastor eller... pastoriserad 

busschaufför eller... vad jag nu råkar vara!)

Välkommen Anne-Marie!
Att kunna hantera 
siffror och pengar 
fordrar både kun-
skap och kunnig-
het. Därför hälsar 
v i  Anne-Mar ie 
Blomdahl välkom-
men. Anne-Marie 
arbetar sex timmar 
i veckan med fak-
turahantering, in- och utbetalningar. Även de 
anställdas löner kommer hon senare att ta hand 
om. Anne-Marie är född i Herrljunga men bor 
i Borås sedan 20 år tillbaka.  Hon är utbildad 
gymnasieekonom.
 Blommor, växter och en lite kolonilott är 
några av hennes  fritidsintressen. Hon är också 
en engagerad kassör i sjukhuskyrkan. Försam-
lingstillhörigheten är Korskyrkan och hon talar 
med värme och entusiasm om husgruppsarbetet 
som finns i församlingen.  Ann-Marie utstrålar 
glädje och positivitet.
 ”Vad gör dig glad och lycklig” -  ”Det är när 
jag ser att människor trivs, utvecklas och växer 
till. Det är viktigt att inte vara fastlåst i sig själv 
utan våga förändringar.”
 ”Vad är viktigast för dig i livet” – ”Det är 
viktigt att få dela med mig av min  kristna tro i 
både ord och handling.  Jag tror också att det är 
av stor  betydelse att verksamheten INTE blir 
det viktigaste utan människorna”
 ”Hur ser du på framtiden?” – Jag hoppas rent 
personligt att jag skall kunna  arbeta till jag är 65 
år.  Jag hoppas och önskar att Sverige skall bli 
ett mer kristet land och att vi som kristna och 
som kyrkor skall kunna möta den andliga hunger 
som finns i vårt nutida samhälle.

Ingela Hallgren
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Pastorn har ordet
Till Immanuelskyrkans 
Församling, Borås
Bröder och systrar i Kristus,
 ”Må Han som är fridens Herre skänka er sin frid, 
alltid och på alla sätt. Herren är med er alla” (2Tess. 
3:16).
 2006 blev jag kallad till Immanuelskyrkan i Borås, 
efter en tre årsperiod i Tenstakyrkan, i ramen av det 
som då kallades ”mission i retur”. Nu har det gått 
åtta år. Tiden går fort! Vår bön när vi kom till Borås 
var: ”Gud, vi vet att meningen med vår uppgift är 
att vi skall vara beredda att flytta vart som helst och 
när som helst, men om Du vill, låt oss få stanna 
här åtminstone tills vår yngste son tar studenten”. 
Bönen grundades på det att som pastorsfamilj har 
vi fått flytta ganska mycket, både inrikes (i Kongo, 
vårt hemland) och internationellt (bl.a. Sverige, 
Belgien). Alla dessa flyttningar hade påverkat våra 
barn, inte bara positivt men också negativt. Nu tar 
vår yngste son studenten i år, och då blir frågan: 
Skall vi stanna kvar i Borås eller är tiden mogen nu 
för att dra vidare? 
 Även om vi verkligen har fått trivas här under 
alla dessa fina år som vi har varit med i Immanu-
elskyrkan, och trots att vi har upplevt Borås som 
vår hemstad, har vi observerat den senaste tiden 
flera tecken som har övertygat oss om att vår tid i 
Immanuelskyrkan är förbi. Vi tror att Gud behöver 
oss någon annanstans nu. Ty, Kongokyrkan sände 
oss till hela Sverige, och vi har hitintills bara delat 
vår lilla erfarenhet med två församlingar. En tredje 
skulle inte bli för mycket innan det blir pension.
 Jag räknar med att min tre månaders uppsäg-
ningstid börjar den 18 maj 2014, d.v.s. att jag 
slutar helt hållet den 17 augusti, då jag redan är på 
semester. Jag vill tacka alla mina kollegor för ett 
fint samarbete. Ett stort tack till hela församlingen 
för det förtroende som jag har fått under åtta år. 
Jag glömmer inte bort den kärlek och den omsorg 
som vi har fått uppleva här. Vi bär med oss många 
minnen från alla dessa goda människor som vi har 
fått lära känna här och inte minst alla de som har 
blivit riktiga syskon i församlingen, den Kristna 
familjen.
 Med Guds rika välsignelse!

Josef Nsumbu

Tack, Josef!
I sitt brev till församlingen skriver Josef 
om fina år i Immanuelskyrkan. Vi kan bara 
instämma! 
 Det har varit åtta år med många föränd-
ringar och en positiv utveckling i försam-
lingen. Josef har ända från början bemödat 
sig om att lära känna alla medlemmar och 
verksamheter. (Jag har till och med lyckats 
lura ut honom på en vinterhajk med scou-
terna.)
 I arbetet med att skapa vår nya församling 
har han tagit stor del, han har varit drivande 
ekumeniskt i Borås och en profil i samfundet 
– speciellt i missionsfrågor. Ja, vi har varit 
förvånade och imponerade över hans stora 
arbetskapacitet och hans stora engagemang 
för ”sin familj”, som han kallar församlingen. 
 Josefs öppna personlighet har märkts 
tydligt i hans sätt att bemöta människor och 
i hans omsorg om medlemmarna i försam-
lingen. Det märks inte minst på kyrktorget 
och under kyrkkaffet när han vill hinna med 
att hälsa på alla närvarande – det har upp-
skattats av alla! Hembesöken har varit många  
och uppskattade.
 Nu känner vi stor tacksamhet för de år vi 
fått tillsammans med Josef här i vår kyrka, 
och önskar honom Guds rika välsignelse i sin 
framtida gärning i Eskilskyrkan i Eskilstuna.
 Vi får alla tillfälle att avtacka Josef i sam-
band med gudstjänsten den 15 juni 2014  
kl. 11.00.

Från styrelsen genom 
Anders Claesson, ordförande

Framtid
Nu startar vi en rekryteringsprocess och är 
tacksamma för förslag och idéer. 
 För att klara höstens planerade verk-
samheter krävs troligen en del ändringar i 
planeringen och styrelsen har beslutat att 
förlänga Albin Forsséns visstidsanställning 
som ungdomsledare till och med 31/12.
 Mattias Lyckelid fungerar som tf försam-
lingsföreståndare under vakansperioden.
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Kalendariet
Juni
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Hjäl-

paren kommer”. Josef Nsumbu. Eva-Marie 
Claesson. Lovsångsband. ”Öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

Vecka 23 - Arbetslag 7
 8 Söndag
  11.00 Pingstdagen. Konfirmationshög-

tid. ”Den heliga Anden”. Mattias Lyckelid. 
Albin Forssén. Konfirmanderna. ”Öppet 
barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 24 - Arbetslag 1
14-19 Scoutläger ”Dunderklumpen” på Åsen-

gården.

 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst. med tack- och avskeds-

samkväm för Josef Nsumbu med familj. Josef 
Nsumbu. Mattias Lyckelid. Immanuels-
kyrkans kör. U-sing. ”Öppet barnrum”. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 25 - Arbetslag 2
 17 Tisdag
  15.00 Sommarträff i Sturegården.
 22 Söndag
  18.00 Gudstjänst. ”Den Högstes profet”. 

Albin Forssén. ”Öppet barnrum”. Kyrkkaffe.
  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 26 - Arbetslag 3
 24 Tisdag
  19.00 Musikcafé med familjerna Sofia, Elin, 

Anna och Iréne Mållberg.
 28 Lördag
  Paintball och grill hos Albin. Anmälan till 

Albin senast 23 juni.
  19.00 Sommarkväll på Sävsjövik. Sångkväll 

med Cecilia och Jan-Olof Hermansson. Obs. 
Samåkning från Immanuelskyrkan kl. 18.30. 
Kontakt: Gudrun Zetterlund, 0730-48 57 95.

 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Kallelsen till Guds rike”. 

Josef Nsumbu. Kersti Johnsson. Sång Kajsa 
Davidson. ”Öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Juli
Vecka 27 - Arbetslag 4
 1  Tisdag
  15.00 Sommarträff i Sturegården
 5   Lördag – 13 Söndag
  Hönökonferensen.
 6  Söndag
  18.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Förlo-

rad och återfunnen”. Josef Nsumbu. Marita 
Hallberg. Gudrun Zetterlund. ”Öppet barn-
rum”. Kyrkkaffe.

Vecka 28 - Arbetslag 5
 8  Tisdag
  19.00 Musikcafé. Josef Nsumbu m fl.
 12 Lördag
  19.00 Sommarkväll på Sävsjövik. Josef 

Nsumbu m fl. Samåkning från Immanuels-
kyrkan kl. 18.30. Kontakt: Leif Savhammar, 
0768-30 33 31.

 13 Söndag
  11.00 Sånggudstjänst med Musikgruppen 

Qvintus och Renée Sköld. Josef Nsumbu. 
”Öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 29 - Arbetslag 6
 15 Tisdag
  15.00 Sommarträff i Sturegården. Ett sista 

samtal med Josef Nsumbu.
 16 Onsdag
  Ungdomar på Liseberg, anmälan till Albin 

senast 13 juli.
 20 Söndag
  18.00 Gudstjänst. ”Sänd mig”. Josef 

Nsumbu. Henrik Yrlid. ”Öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 30 - Arbetslag 7
 22 Tisdag
  19.00 Musikcafé. Rimon Murad m fl.
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forts.
 27 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Efterföljelse”. Josef 

Nsumbu. Sång Bröderna Nsumbu. ”Öppet 
barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 31 - Arbetslag 1
 29 Tisdag
  15.00 Sommarträff i Sturegården.

Augusti
 3   Söndag
  18.00 Gudstjänst med Nattvard. ”Je-

sus förhärligad”. Andreasson, Davidsson, 
Polbäck pratar, sjunger, spelar. Eva-Marie 
Claesson. ”Öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

Vecka 32 - Arbetslag 2
 5  Tisdag
  19.00 Musikcafé. Lars Sjögren.
 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Andlig klarsyn”. Iréne 

Mållberg. Ingvar Tranell. ”Öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 33 - Arbetslag 3
 12 Tisdag
  15.00 Sommarträff i Sturegården. Mattias 

Lyckelid.
 17 Söndag
  18.00 Gudstjänst. ”Goda förvaltare”. Mat-

tias Lyckelid. Ingela Hallgren. Sång av Jen-
nie och Alice Svedberg. ”Öppet barnrum”. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 34 - Arbetslag 4
 19 Tisdag
  19.00 Musikcafé med sångkören U-Sing.
 20 Onsdag
  19.00 Terminsuppstart: equmenia och Sty-

relse.
 22 Fredag
  Ett dygn med ungdomar från Tartu, Estland 

på Solviken.

 23 Lördag
  Tillsammansdag med gäster från Tartu på 

Solviken.
 24 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Nådens gåvor”. Ung-

domspastor från Tartu.  Mattias Lyckelid. 
Lovsångsband från Tartu. Söndagsskolan 
och ”öppet barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 35 - Arbetslag 5
 26 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
 31 Söndag
  11.00 Samlingssöndagen. Gudstjänst. 

”Tro och liv”. Mattias Lyckelid. Immanu-
elskyrkans kör. Söndagsskolan och ”öppet 
barnrum”. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Styrelsemöten: 3/6, 20/8 (med equmenia)
Församlingsafton/-möte: 23/8 
Tillsammansdag med gäster från Tartu 

Tack för uppvaktning
Jag vill på ett enkelt sätt uttrycka mitt mycket 
varma TACK för all uppvaktning, den uppmunt-
ran och glädje som jag fick vara med om på den 
födelsedags- och musik- fest jag hade. TACK 
till min kära församling och alla vänner för allt. 
Riktigt glad blev jag för de dryga 12000 kronor 
som blev resultatet av insamlingen till BIKON. 
Så oerhört värdefullt för alla de gatubarn i Kongo 
som kommer att få del av det. 
 TACK ifrån Lasse Polbäck!

Vera och Seth tackar
alla som bidragit till att göra vårt 90-årsfirande 
trivsamt. Vi är också glada över att insamlingen 
till musikverkamheten i Immanuelskyrkan gav 
hela 10.000 kronor.
 Hjärtligt tack!
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Ekonomi
Bullbak och ekonomi
”Hur kan ni driva en så här stor verksamhet 
med frivilliga krafter”, var det en besökare i vår 
kyrka som undrade. ”Inga problem” svarade 
hans värd, ”vi ber våra damer baka bullar och 
sedan kommer de tillbaka hit och betalar för 
att äta upp dem”.  Så enkel är principen för att 
göra en insats i kyrkan. Många, många timmar 
i veckan läggs ner för att vår verksamhet ska gå 
runt. Varje vecka är ett av våra sju arbetslag igång 
med vaktmästeri, värdskap och tjänst för att alla 
besökare under veckan ska trivas och känna sig 
hemma i vår kyrka. Bröd bakas till kyrkkaffe 
och andra samlingar, enskilda medlemmar gör 
en insats varje vecka för att fastigheten ska vara 
i topptrim och allt ska fungera. Ledare för barn 
och ungdomsverksamheterna möter upp varje 
vecka, syförening, dagledigträffar, pressklubb 
och många fler verksamheter kräver också ett 
stort ideellt engagemang. Det ät otroligt mycket 
som görs med tjänstvilliga sinnen och glatt 
hjärta! Utan dessa insatser skulle det inte finnas 
möjlighet till vår stora verksamhet. 
 Men detta till trots, måste vi också ha pengar 
till vår verksamhet. Där är ett av vår församlings 
stora problem i dag. Våra insamlade medel 
räcker inte att driva verksamheten runt! Och 
pengar måste till om vi som församling ska 
kunna komma ett stycke på väg mot vår målsätt-
ning – att vara Guds förlängda arm i Borås och 
i världen.
 Vid församlingsmötet den 27 april meddelades 
det att vårt givande till kyrkan behöver ökas med 
20 % om vi ska kunna ha verksamhet på nuva-

rande nivå. Allt blir ju som bekant dyrare, och 
det gäller ju också våra omkostnader i kyrkan.
Rent konkret betyder det att vi måste se över 
den personalstyrka vi har för närvarande. Vår 
ungdomsledare, Albin Forssén, som gjort ett 
mycket bra arbete under snart ett år, har en 
tidsbegränsad anställning. Hans tjänst är finan-
sierad till september, men nu förlängd året ut. 
Det kan bli så att det är hans tjänst vi i första 
hand tvingas att ta ställning till. 
 Det är viktigt att vårt givande bli regelbun-
det så att det finns pengar i kassan året runt. 
Vi måste också se till att vårt givandet inte 
förblir vid samma summa år efter år utan att 
vi ökar  givande med de ökade kostnaderna.                                                                                           
Dessutom är det ju så att flera av våra trogna 
medlemmar lämnat detta jordiska liv, och det 
sätter också sina spår.
 En idé är att ha ett autogiro. Det är bra som 
en grund för ditt regelbundna givande. Tala med 
någon i ekonomiutskottet hur det går till. Din 
bank hjälper dig också med detta. Kollektomaten 
på kyrktorget är också ett bra sätt att ge, om man 
inte har kontanter på sig till kollekten.
 En kombination av alla sätten är heller inte 
dumt – och det viktigaste är regelbundenheten!
Vi får alla låta detta bli en utmaning för oss.                                                                                          
Hur mycket kan vi öka vårt personliga givande 
- kanske 20 procent?
 Några räkneexempel: tjugo procents höjning 
på 200 blir 240 och på 500 blir det en höjning 
till 600.
 Gud välsigne Dig och vår församling!
 

Ingvar Tranell

Den heldragna linjen är budget för 
att vi ska kunna ha nuvarande verk-
samhet. Den vänstra stapeln är offret 
för 2013. Den högra stapeln, jan – 
mars, är årets offer. Som synes blir 
gapet mellan det önskade offrandet i 
budgeten och det verkliga resultatet 
större och större.

April 2014             3 
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Årsmötet Guds ord
Juni
 1 Joh 16:12-15
 2 1 Sam 21
 3 1 Sam 22:1-19
 4 Ef 2:17-22
 5 Gal 5:19-26
 6 Jes 12
 7 Apg 2:1-11
 8 Joh 7:37-39
 9 1 Sam 22:20-23:13
 10 1 Sam 23:14-28
 11 Apg 10:34-43
 12 1 Petr 3:8-12
 13 1 Mos 18:1-8
 14 Apg 4:5-12
 15 Joh 11:18-27
 16 1 Sam 24:1-16
 17 1 Sam 24:17-25:13
 18 1 Mos 8:20-21
 19 Rom 8:18-22
 20 Jes 42:5-9
 21 Apg 10:37-38
 22 Luk 1:67-80
 23 1 Sam 25:14-22
 24 1 Sam 25:23-35
 25 Hebr 3:7-15
 26 Jak 2:1-5
 27 Dom 6:7-16
 28 1 Kor 1:26-31
 29  Mark 2:13-17
 30 1 Sam 25:36-26:6

Juli
 1 1 Sam 26:7-10
 2 Luk 19:1-10
 3 Luk 15:1-7
 4 Jes 66:12-14
 5 1 Petr 5:5-11
 6 Luk 15:11-32
 7 1 Sam 26:21-27:12
 8 1 Sam 28:1-14
 9 Rom 14:1-12
 10 Rom 2:1-11
 11 Hes 18:30-32
 12 Gal 6:1-7
 13 Luk 6:36-42
 14 1 Sam 28:15-25
 15 1 Sam 29
 16 Hebr 3:1-6
 17 Ef 2:14-22
 18 Jer 1:4-10
 19 Rom 16:1-7
 20 Mark 3:7-19
 21 1 Sam 30:1-17
 22 1 Sam 30:18-31
 23 Hebr 6:10-12

 24 Ef 5:1-7
 25 1 Kung 19:19-21
 26 1 Kor 9:19-26
 27 Luk 9:51-62
 28 1 Sam 31
 29 2 Sam 1:1-16
 30 2 Kor 4:1-6
 31 1 Petr 1:18-23

Augusti
 1 2 Mos 40:34-38
 2 Upp 1:9-18
 3 Luk 9:28-36
 4 2 Sam 1:17-27
 5 2 Sam 2:1-16
 6 1 Kor 2:1-5
 7 1 Kor 2:6-10
 8 Jer 7:1-7
 9 Rom 8:14-17
 10 Matt 7:13-14
 11 2 Sam 2:17-32
 12 2 Sam 3:1-16
 13 1 Kor 2:11-16
 14 1 Petr 4:7-11
 15 Amos 8:4-7
 16 2 Tim 4:1-7
 17 Luk 16:1-13
 18 2 Sam 3:17-27
 19 2 Sam 3:28-39
 20 Ps 63:1-12
 21 Ef 4:7-13
 22 Jos 24:16-18
 23 1 Kor 12:4-11
 24 Luk 9:46-48
 25 2 Sam 4
 26 2 Sam 5:1-16
 27 Matt 15:1-11
 28 Kol 2:6-15
 29 Jes 1:10-17
 30 Jak 1:22-25
 31 Matt 23:1-12

September
 1 2 Sam 5:17-6:8
 2 2 Sam 6:9-23
 3 Joh 8:31-36
 4 2 Kor 3:12-18
 5 2 Mos 23:10-12
 6 Gal 4:31-5:6
 7 Mark 2:23-28

www.bibeln.se

Vindruta eller backspegel?
Vad är kyrkan för något? Varför är vi samlade i 
det vi kallar kyrka?
 Med dessa två frågeställningar inledde Pastor 
Josef Nsumbu Immanuelskyrkans årsmöte 2014.  
Det har hänt mycket det sista året sedan två 
församlingar blev en. Mångfald och tacksam-
het är två begrepp som beskriver församlingens 
utveckling. Många olika nationaliter träffas inn-
anför kyrkans väggar.  Många spännande möten 
mellan olika kulturer äger rum och olika språk 
”surrar” i luften. Immanuelskyrkan har blivit en 
naturlig mötesplats för både unga och äldre.
 Vid en blick i backspegeln kan vi se att guds-
tjänster firas varje söndag även på arabiska. 
Kyrkans körer medverkar flitigt. Veckans olika 
aktiviteter såsom, träffar för daglediga, syfören-
ingens samlingar, föräldra-barnsångsgrupper, 
scoutsamlingarna  är välbesökta och populära.   
 Församlingens ordförande, Anders Claesson, 
poängterade att nu ligger ett nytt år framför oss 
och vi får blicka framåt. Vindrutan är större än 
backspegeln. Att ha klar sikt framåt är viktigt.  
 Året som gått har varit ett bra år både vad 
gäller ekonomi och verksamhet.  Men nya 
utmaningar väntar!  Det finns mycket ensam-
het  i vår stad. Här finns mycket att göra. De 
nystartade ”Livsnära smågrupperna” där man 
samtalar om existentiella frågor har rönt stort 
intresse och engagemang från de som kommit. 
Fler smågrupper kan startas.
 Församlingsstyrelsen har följande samman-
sättning 2014.  Anders Claesson ordf.  Harriet 
Bojestig, Staffan Odhagen, Bo Hellemar, Sofia 
Zetterlund, Hugo Rikkinen, Johannes Seger-
gren, Daniel Pollack, Kersti Jonsson och Ingela 
Hallgren.

Ingela Hallgren

De anställda på semester:
Jan-Olof v. 27-32
Mattias v. 26-27, 29-32
Albin v. 26-32
Josef v. 31-35
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Tillsammansdag 23 augusti
Den 23:e augusti är du välkommen att följa med 
på tillsammansdag på Solviken. Solviken ligger 
mellan Fristad och Vänga utmed sjön Ärtingen. 
Dagen blir fylld av aktiviteter, bad, andakt, tips-
promenad, samtal, lek, sånginspiration mm. Det 
finns något för alla åldrar och intressen. Man 
kan rent av ta sig en tur med båt eller kanot på 
sjön eller klättra på en 10 m hög klippvägg om 
man är äventyrligt lagd. Dessutom får vi besök 
av en ungdomsgrupp från Tartu Estland. De 
kommer tillsammans med vår egen ungdomskör 
U-sing och andra ungdomar i kyrkan tjuvstarta 
tillsammansdagen med en övernattning natten 
mellan fredag-lördag.

 Ungdomarna från Estland och våra egna 
ungdomar medverkar sedan på gudstjänsten på 
söndag förmiddag. De estniska ungdomarna 
kommer behöva någon att bo hos resterande 
två nätter här i Borås så om du har möjlighet 
och vilja att ta emot nattgäster, hör av dig till 
Mattias Lyckelid.
 Tillsammansdagen startar kl 9:30 ute på Sol-
viken (för den som önskar samåkning samling 
9:00 i Immanuelskyrkan) och avslutas ca 20:00. 
 Kostnad för dagen är 150 kr. Sista anmälnings-
dag är 17 augusti.

Konfirmationshögtid  8 juni
Under året har det i Immanuelskyrkan funnits 
en konfirmationsgrupp med 5 konfirmander. 
Huvudinriktningen har som vanligt varit den 

kristna tron men metoden för att smaka på 
det äventyr som det är att leva som kristen har 
varit äventyr och friluftsliv. Konfirmanderna 
har fått uppleva skapelsen på nära håll och har 
utmanat sig själva både vad gäller tron och vad 
man vågar när det gäller att klättra eller rida 
på hästar. Det krävs mod att prova något nytt 
men det krävs också trygghet. Den 8 juni är det 
så konfirmationshögtid. Den ska inte ses som 
slutet på konfirmationstiden utan som starten 
för något nytt, äventyret med Gud. 
 Det vore mycket roligt om du ville dela denna 
festdag med konfirmander, släkt och vänner. 
Kom och gör konfirmationshögtiden till ett 
riktigt ljust  minne för våra konfirmander!

Mattias Lyckelid  

Sommaren
Immanuelskyrkan är öppen under hela som-
maren. Varje söndag firar vi gudstjänst kl. 18.00 
varannan söndag fr.o.m midsommarhelgen och 
kl. 11.00 de andra söndagarna. 
 På tisdagarna ordnar vi speciella möten i 
Sturegården: Varannan gång blir det musikcafé 
kl. 19.00 och varannan sommarträff kl. 15.00. 
Immanuelskyrkan ansvarar också för två som-
markvällar på Sävsjövik, nämligen lördagarna 
28 juni och 12 juli kl. 19.00. 
 Vi avslutar sommaren med en speciell helg 
tillsammans med ett lovsångsband från Tartu i 
Estland, som besöker oss under helgen 22 – 24 
augusti. Deras program ser ut så här: på fredag 
kväll är de med våra ungdomar på Solviken 
utanför Fristad. På lördag ansluter sig hela för-
samlingen dit för en tillsammansdag. Det blir 
föreläsning, mat, lek, promenad, bad m.m. På 
söndag firar vi en lovsångsgudstjänst i ”Tartu-
rytm” i Immanuelskyrkan kl. 11.00. Anmälan 
för tillsammansdagen önskas senast 17 augusti 
till församlingsexpeditionen eller till Mattias.
 Söndagen den 31 augusti blir det samlings-
söndag, då börjar en ny termin. Trevlig sommar 
och välkommen!

Josef Nsumbu
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Boråsmötet
Boråsmöte om gränslös mission
MISSIONSHELG 20 - 21 september
Årets missionshelg vill visa hur mission är 
gränsöverskridande. ”När den internationella 
missionen flyttar hem till Sverige” är temat 
för Otto Ernvik missionär i Thailand, när han 
föreläser om karenernas erfarenheter. Krister 
Gunnarsson och ungdomar med erfarenhet 
från bl.a. APG 29 visar på möjligheter till mis-
sion tillsammans med våra samverkanskyrkor i 
en föreläsning om ”Gemensam mission”.
 Under eftermiddagen kommer deltagarna att 
möta Bertil Svensson internationell koordi-
nator i Equmeniakyrkan och Johan Lindgren 
med samma uppdrag i equmenia. Mission 2020 
Vart är det internationella arbetet på väg i vår 
kyrka? Information, tillfälle för frågor och samtal 
i grupper med halva deltagarantalet per gång. 
 Mötet arrangeras i år i samverkan med Bo-
dakyrkan, Myråskyrkan, Equmeniakyrkan, 
equmenia, Bilda och Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola. Det blir också barnaktiviteter 
(anmälan).
 Deltagarna får även välja en av nedanstående 
workshops.

1. Tre sjukhus- tre förutsättningar. Läkarna 
Agneta Lillqvist Bennstam, Ulf Hållmarker 
och Håkan Lilja informerar om missionssjuk-
vård. Lars-Olov Karlsson är samtalsledare

2. Missionär i mångkulturellt Sverige. Maria 
och Björn Isacsson berättar om att leva var-
dagsmission och Aaron Thompson om att 
som missionär i Sverige bygga en församling 
i Göteborg.

3. Möte med människor av annan tro. Hur 
delar vi vår tro i det personliga mötet? Mis-
sionär Bertil Åhman och pastor Rimon Murad 
hjälper oss.

4. Entreprenörskap i Ryssland. Missionär 
Göran Holmberg informerar om business 
coaching för att hjälpa rehabiliterade miss-
brukare vidare.

5. Missionsvision för de turkisktalande län-
derna. Turkmenske evangelisten Batyr Nur-
sen berättar om arbetet att nå bl.a. sitt folk 
efter att han tvingats fly från Turkmenistan.

6. Att gå bredvid. Ann-Sofie Lasell kyrko-
styrelsens nuvarande ordförande och Gunilla 
Ikponmwosa koordinator för Mellanöstern  
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Boråsmötet forts.
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Vi erbjuder dig och ditt företag 
bl a följande tjänster:

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

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

Vi finns på Åsboholmsgatan 21, 504 51 Borås. 

Ledig annonsplats

 och Nordafrika informerar om ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Israel och Palestina.

7. Volontär i mogen ålder. Gull-Britt Byhlin 
åkte som nybliven pensionär till Quito Ecua-
dor och pastorsparet Washington Armas och 
Patricia Lugo tog emot henne. De besöker 
Sverige vid tiden för Boråsmötet och delar 
erfarenheter.

8. Destination världen via equmenia. Josefin 
Hjärpe Lämås ordförande i equmenias inter-
nationella stag informerar om möjligheterna 
att åka ut. 

På lördagskvällen kl. 19.00 är det offentlig guds-
tjänst med predikan av Batyr Nursen. Missions-
kollekt till vårt gemensamma internationella 

arbete i Equmeniakyrkan. Det blir lovsång, bön 
och möjlighet till personlig förbön.  
 I söndagens gudstjänst predikar Bertil Åh-
man.
 Hela programmet finns på församlingens 
hemsida www.immanuelskyrkan.nu och i foldrar.
 Vill du vara med hela dagen från kl. 9.00 ska 
du anmäla dig till epost: ingemarsvensson@
comhem.se eller tel. 033-10 60 08 senast 11 
september. 
 Avgift för lördagen 250: - eller 150: - för stu-
derande inkluderar serveringar t.o.m. kvällsmat 
kl.18.00. Barn deltar gratis.

Elisabeth Svensson
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Posttidning B

Dagledigträffen
Onsdagar 15.00. 
Varannan vecka (jämna).
Kontaktperson: Iréne Mållberg
Höststart 3/9

Syföreningen
Tisdagar 15.00. 
Varannan vecka (ojämna).
Kontaktperson: Gudrun  
Zetterlund
Höststart 9/9

Kvällsbibelsamtal
Tisdagar 19.00. 
Varannan vecka (jämna).
Ledare och startdatum 
meddelas senare.

Söndagsskola
Söndagar 11.00.
Kontaktperson: Mattias Lyckelid
Höststart 31/8

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00. 
Ledare: Henrik Yrlid, Bernt  
Rudolfsson, Nils Davidsson, 
Anna Elander, Christian Widell, 
Albin Forssén
Höststart 27/8

Tonår
Fredagar 19.30. 
Ledare: Albin Forssén,  
Henrik Yrlid
Höststart 29/8

Trim
Måndagar  18.00 - 19.00. 
Ledare: Jörgen Cronqvist
Höststart 25/8

Lördagsidrotten
Lördagar kl. 16.00, fr. 13 år. 
Ledare: Nils Davidsson
Höststart 23/8

KRIK
Lördagar  18.00 - 20.00. 
Ledare: Henrik Strömbom
Höststart 19/8

KRIK-student
Varannan söndag 19.00-21.00
Ledare: Henrik Strömbom
Höststart 24/8

SÅNG OCH MUSIK
Borås Brass Band (BBB)
Övning måndagar 
18.30-20.30.
Ledare: Magnus Hylander
Höststart 18/8

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson  
och Eva-Marie Claesson
Höststart 3/9

Musik & lek
Onsdagar 17.00-17.45. 
Ålder 4-6 år. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson, 
Kajsa Davidson
Höststart 3/9

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

U-sing
Vissa fredagar 18.30-19.30
Ålder fr. åk 7. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson
Höststart 15/8

Kör
Torsdagar 19.00-21.00. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson
Höststart 28/8

Dansgrupp - afro, latin m.m.
Söndagar 15.00-17.00
Ledare: Diasilua Nsumbu
Höststart 7/9

Veteransångarna
Övning varannan onsdag  
14.00-14.45 i samband med 
Samkväm för daglediga. 
Ledare: Jan-Olof Hermansson
Höststart 3/9

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

Det händer i kyrkan


