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Insidan
Sommar
Sommar – ett härligt ord, fyllt av minnen, bilder 
och dofter, kanske lite olika för oss men oftast 
ljusa. Jag tänker och känner:

- Sommarlov
- Skolavslutning med blombukett på bänklocket
- Bad i Horlasjön
- Glada kossor i ny beteshage
- Höskörd – hänga hö på tork, kaffepaus vid 
hässjan och sen ta in det torra på ladugårdens 
höränne
- Äta körsbär direkt från trädet
- Läger
och så vidare

Senare i livet:
- Semesterresor
- Havet
- Fjällen
- Husvagnsliv
- Trädgårdsjobb och trädgårdsglädje
- Bär och blommor
och så vidare

Visst är sommaren en fantastisk tid.
 Det är ju en rikedom med våra olika årstider. 
Alltid något nytt på gång. (Fast sommaren kunde 
ju gärna få vara lite längre.)
 Ibland är vi kanske lite dåliga på att se och upp-
skatta allt gott som vi bara får helt gratis. Varje  

dag innehåller mycket fint som egentligen inte 
är självklarheter, men som vi tar som sådana, och 
så glömmer vi att glädjas och känna tacksamhet 
för allt vi får njuta av.
 Upplevelsen blir inte mindre om vi tänker och 
ber ”Tack Gode Gud.”
 Se på liljorna på marken, fåglarna under him-
len, allt föremål för Guds omsorg.
 Hur mycket större är då inte Guds omsorg 
om oss människor?
 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin 
ende son, för att de som tror på honom inte skall 
gå under utan ha evigt liv.”
 Livet blir olika för oss. Sommarminnena är 
olika, livsupplevelserna är olika. Mycket spelar 
in:  Var vi lever. Vad vi möter och så vidare.
 Guds kärlek och omsorg är lika stor för oss 
alla.
 Gud har tänkt på oss. Gud vill oss väl. Gud 
älskar oss.
 Tag emot denna sommar 2015 som en gåva 
från Gud.
 Se och njut av skapelsen. Låt sommarens 
värme tränga in i hela Dig. Tag vara på ljuset.
 Allt detta finns nära. Vi behöver inte åka långt 
bort. Allt detta är alldeles gratis. En Gåva.
 En god och glad sommar önskar vi varann.

Iréne Mållberg

Hole Hearted
Ibland kan jag få en idé. Ofta förblir idén just en 
idé. Den förverkligas aldrig och ersätts efter en 
tid av en annan idé. För att en idé ska bli verklig-
het så behöver den delas med andra. 
 I höstas så gav Jill Johnssons TV program 
Jills Veranda mig inspiration att göra något 
med countrymusik. Tänk om vi kunde ha ett 
tältmöte med countrymusik. Utgångspunkt 
tänkte jag skulle vara att vi bär på ett hål i hjärtat 
som längtar och värker efter att fyllas av Guds 
levande vatten. Tältmötet och countrymusiken 
delar en folklighet, men också något verkligt 
genuint som jag tilltalas av. Kyrkan har inte hel-
ler lyckats hittat något som ersätter tältmötets 
förmåga att nå utanför kyrkans väggar. 

 Jag delade min vision med Jan-Olof Her-
mansson, Anders Nilsson och Jennie Svedberg. 
Tillsamman med dem och med hjälp av kören 
och musiker samt en del arbete så har idén blivit 
verklig. Den 25 april fylldes kyrkan till brädden 
av människor, närmare bestämt ca 350 personer 
(se framsidesbild). När det här bladet kommer ut 
har vi haft det andra framträdandet (Kulturnatta 
8 maj) och förhoppningsvis är det fullt i kyrkan 
också då. Vi kommer att framföra Hole Hearted 
vid två tillfällen i andra kyrkor under september 
och kanske kan det komma att bli fler gånger. 
Vem vet? 

Mattias Lyckelid
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BBB
När i veckan har du din stund att koppla bort 
all hets och stress för att finna sinnesro och tid 
att fundera? Jag har min stund när jag övar till-
sammans med mina andra vänner i Borås Brass 
Band. Det är en stund som ibland pendlar mel-
lan hopp och förtvivlan, skratt och allvar, men 
också med respekt och högt i tak för varandras 
tro och funderingar. 
 Från att ha startat som en lyckad sammanslag-
ning av Lutha Brass (EFS Lutherska Missions-
kyrkan) och IBBB (Immanuelkyrkans Bleck Blås 
Borås) för mer än 20 år sedan är nu Borås Brass 
Band en skara musikanter från flera kyrkor i 
Borås, Fristad och en tapper klick från Alingsås. 
Senaste kyrka att vara representerad är Pingst-
kyrkan. Vi är ingen kyrkas brassband och ändå 
alla kyrkors brassband, men på samma gång den 
aktuella kyrkans alldeles egna brassband som vi 
medverkar i just den stund vi är på plats. 
 För att vara med är det lämpligt att vara 
intresserad av att spela, i princip kan alla trans-
formeras till en brassbandsmusikant. Kanske 
är man medlem i någon kyrka, men inget krav, 
kanske kom man med av bara farten och känner 
att detta ett gäng sköna personligheter. Alla sätt 
är tillåtna. Vårt viktigaste fundament är att vi är 
en orkester med förankring i vår kyrkor och att 
det vi på det sättet kan vara med att förmedla 
det kristna budskapet på vårt speciella sätt, helt 
enkelt Guds egen musikkår. Man måste ha roligt 
i sitt musicerande för då finns förutsättningen 
att det också smittar av sig på de som lyssnar. 
Jag tror Gud tillåter det mest som tjänar ett gott 
syfte. 

 Brassband kan vara en nördig tillställning, 
som t.ex. när man är iväg på tävling. Tävlings-
tillfällen där det kan bli väl likriktat musik och 
fokuserat på prestation. Men under Magnus 
Hylanders goda ledning och visionära idéer har 
vi inte följt strömmen i brassbandssverige. Vi har 
under de mer än 20 år vi funnits till medverkat 
i gudstjänster, haft egna temagudstjänster, ar-
rangerat konserter med långväga gäster och 
lokala förmågor, luciaspelningar, tävlat i SM och 
i underhållningstävling i Danmark, medverkat i 
musikaler med Bodaskolan såväl som egen mu-
sikal. Med Magnus Hylander som den samlande 
kraften och med förmågan att inspirera har vi 
breddat tanken med brassband genom att bl.a. 
kombinera sång och brassband. Detta ser vi 
som en viktig del i vår lite speciella variant av 
brassband, men det har inte alltid gynnat oss när 
det varit tävlingstillfällen. 
 En styrka är att vi är en mycket ekumenisk 
samling med en bredd och blandning av kvin-
nor och män i god spridning i ålder. I skrivande 
stund har vi gemensam övningar med Bodakyr-
kan inför den ekumeniska gudstjänsten i slutet 
på maj. Det är alltid roligt med nya människor 
och intryck. Vi hoppas att detta är en bra start 
på något att bygga vidare på. 
 Har du kommit på din stund att koppla av? 
Jag hoppas att du har funnit det, behöver inte på 
något sätt vara i det stora sammanhanget, bara 
hitta ett tillfälle som känns rätt och viktigt. Om 
du började att funder åt brassbandshållet så tveka 
inte att kontakta Magnus Hylander.

Borås Brass Band genom Tord Ekberg 

Svenska mästerskapen i Värnamo 2014.
Foto: Olof Forsberg

20-årsjubileumskonsert med Margareta Bengtson.
Foto: Johan HP Johansson - Sweden.
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Körsång

Körresa
Årets körresa med Immanuelskyrkans kör gick till Sjövik och Gräfsnäs. Detta var på bönsöndagen 
10 maj. 
 Vi sjöng på nattvardsgudstjänst i Sjöviks Missionskyrka. En fin, trivsam och nyrenoverad kyrka, 
och en god gemenskap kände vi. Efteråt gjorde vi en promenad nere vid Sjöviksgården, regionens 
gård belägen vid sjön Mjörn. Middag intogs på Gräfsnäs slottscafé där vi också passade på att se 
slottsruinen och slottsparken med fin utsikt över sjön Anten. En sångkväll i Gräfsnäskyrkan avslu-
tade dagen.
 Vid båda tillfällena medverkade 
också Najat Eicho och Rimon Murad 
med duettsång. I Gräfsnäs finns en 
flyktingförläggning. Flera arabisk-
talande, från Syrien  bl.a., var speciellt 
inbjudna med tanke på att pastor 
Rimon var med. Det blev en kväll 
med  sånger och betraktelse på både 
arabiska och svenska. Det var mycket 
uppskattat. 

Jan-Olof Hermansson

Barnkördag
En härlig sångdag hade vi i Myråskyrkan en lör-
dag i mars med barn ifrån Myrås-, Immanuels- 
och Bodakyrkan samt från Lindome, Göteborg 
och Kungälv. Körledare var Helena Gatås från 
Siene och Sara Engernäs-Nyberg från Vårgårda. 
Dagen avslutades med en konsert då barnkören 
framförde sånger som de lärt sig under dagen.

Jan-Olof HermanssonFoto: Jan-Olof Hermansson
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Porträttet
Sollan och Anders Stolz 
Genom bussrutorna ser vi ett fantastiskt land-
skap som breder ut sig, höga berg och djupa 
dalar. Vi reser med buss genom Klippiga Ber-
gen och Grand Canyon. Vi reser genom stora 
städer och myllrande folkliv, Los Angeles och 
San Francisco. Vi är en grupp på drygt trettio 
svenskar, som reser tillsammans och bland delta-
garna finns boråsarna Solveig och Anders Stoltz.
Solveig (kallas Sollan) har en ekumenisk Borås-
bakgrund. Pappa tillhörde Missionskyrkan, 
mamma hörde hemma i Pingstkyrkan och 
syskonen fanns i Metodistkyrkan. Sin Anders 
träffade hon i Pingstkyrkan i de övre tonåren. 
 Anders har sina rötter i Göteborg, närmare 
bestämt innanför murarna på Härlanda fängelse. 
Det är dock inte så dramatiskt som det låter. 
Anders pappa arbetade där. När Anders var sju 
år flyttade familjen till Tidaholm. Så småningom 
hamnade han i Borås och träffade Sollan och 
”ljuv musik uppstod” De gifte sig och har tre 
barn och fyra barnbarn. 
 Sollan utbildade sig till sjuksköterska och 
Anders till civilekonom.

Vad betyder församlingen för er?
Sollan svarar: ”Församlingen betyder mycket. 
Jag upplever församlingen som öppen och ge-

nerös och en trygg hemvist. Vi är ju nya i Im-
manuelskyrkan men det är oerhört positivt att 
få dela gemenskapen och att bli delaktig i olika 
uppgifter i församlingslivet.”
Anders svarar: ”Församlingen är viktig dels för 
min egen personliga utveckling och dels för 
Borås stad.  Genom församlingen kan vi möta 
människors behov. Det kan vara flyktingar eller 
missbrukare eller helt vanliga sökare. Den krist-
na sången och musiken betyder också mycket.  
Det är gemenskapsbefrämjande att få sjunga 
tillsammans.  Jag uppskattar också gudstjänstens 
stillhet, värdighet och frihet.”

När känner ni mest glädje och tillfredsstäl-
lelse i livet?
Sollan: ”När jag känner att jag kan göra något 
bra för någon annan människa. Det kan vara på 
jobbet eller hemma. I mig själv är jag en vår-
dande människa så jag har valt rätt yrke.  Kan 
jag förmedla trygghet på jobbet är jag glad.”
Anders: ”Jag blir glad när någon jag känner väljer 
att bli en kristen då har jag kanske fått betyda 
något för den människan.  Jag gläder mig också 
över min familj och att det går bra för barn och 
barnbarn.”
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forts.   Styrelsen informerar
Om ni blickar tillbaka på  livet vad är 
ni mest nöjda och tacksamma över?
Sollan: ”Att jag fick växa upp i ett kristet 
hem med de värderingar som fanns”
Anders: ”Den kristna församlingsge-
menskapen. Jag är också tacksam för 
de jobb jag haft inom olika branscher, 
fått arbeta med intressanta arbetsupp-
gifter tillsammans med många bra och 
duktiga människor.”

Vad önskar ni av framtiden?
Sollan: ”Önskar att vi får med fler 
ungdomar. Församlingen är bra på att 
ordna olika arrangemang. Den kristna 
gemenskapen och syskonskapet är 
fantastiskt och gränsöverskridande när 
det är som bäst.”
Anders: ”Jag hoppas och tror på för-
samlingsutveckling. Jag tror på  män-
niskans förmåga att fatta egna beslut 
om det finns klara spelregler. Jag 
tycker inte om s.k. långbänkar. För-
samlingen måste nå ut till boråsarna, 
göra skillnad i samhället.
 Det är viktigt med konkreta mål och 
uppföljning av målen. Vi gjorde en ge-
nomlysning av församlingen på ett för-
samlingsmöte.  Det är viktigt att ta vara 
på den kunskapen och göra någonting 
av detta och tänka strategiskt.  Om vi 
skall vara trovärdiga måste vi visa att vi 
gör något för boråsarna. Det handlar 
om kärlek i våra handlingar.  – Bra kan 
bli ännu bättre!”

Ingela Hallgren

På gång i styrelsen
Just nu är det många viktiga och intressanta frågor 
som ligger på styrelsens bord. Flera av dem är perso-
nalfrågor. Vi är precis inne i slutfasen av rekryteringen 
av ny församlingsföreståndare. Vid församlingsmötet 
14/6 räknar styrelsen med att lägga fram ett förslag 
som mötet kan ta ställning till. Möt upp då – det blir 
en viktig samling!
 Redan 31/5 i samband med kyrkkaffet får vi chans att 
tacka Albin för sina två år som ungdomsledare. Albin 
har synts allra mest bland scouter, tonåringar och unga 
vuxna. Han har varvat traditionellt barnarbete bland 
scouter med mer nydanande verksamheter bland den 
något äldre ungdomsgruppen. Glädjande nog ser vi nu 
att scoutgruppen växer allt mer.
 Bland de äldre ungdomarna har han provat samlingar 
kring datorer och rollspel med gott resultat. Vi ser 
också alltmer samarbete med andra församlingar, främst 
Bodakyrkan, kring tonårsarbetet. 
 Tack Albin för din insats under tiden i vår församling!
 För att stärka gemenskapen med gruppen som firar 
gudstjänst på arabiska har vi visstidsanställt Rimon Mu-
rad. Han gör sedan länge en stor insats i denna grupp. 
Anställningen varar året ut och är på 10%. I tjänsten 
ingår att Rimon är med regelbundet på samlingar med 
övriga anställda. 
 I senaste församlingsbladet skrev jag några rader med 
rubriken ”Ljusare tider”. Det är passande även nu. I 
slutet av maj startar nämligen ett arbete med att byta 
ut och renovera belysningen på estraden, i kyrksalen 
och på kyrktorget. Resultatet blir förhoppningsvis både 
bättre och energisnålare belysning.
 Jag skriver dessa rader efter att ha varit med på våra 
samlingar under Kulturnatten. Det var två fantastiskt 
fina samlingar. Kören bjöd på många fina sånger från 
70-talet och kvällen avslutades med countrygudstjäns-
ten ”Hole hearted” inför en fullsatt kyrka. Det ger 
glädje och inspiration för hela sommaren.
 Låt sommaren bli en tid av återhämtning och nya 
upptäckter men glöm inte av att vi har gudstjänst alla 
söndagar och samling varje tisdag under hela som-
maren. Flera verksamheter ligger nere men det finns 
fortfarande många möjligheter att träffas i församling-
ens regi.
 Ha en skön sommar, så möts vi till en spännande höst 
tillsammans med ny medarbetare!

Hälsning från styrelsen genom Anders Claesson

Tack
Tack för all uppvaktning på min 
100-årsdag. Det blev för mig en 
minnesrik dag.
 Insamlingen till African Shade i 
Zambia inbringade 17 000 kr.

Birgit Johansson
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Kalendariet
Maj
Vecka 22 - Arbetslag 2 
  31 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Missionsdagen”. 

Mattias Lyckelid. Ingemar Samuelsson. U-
sing. Avtackning för Albin Forssén. Kyrk-
kaffe. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Juni
Vecka 23 - Arbetslag 3 
 7 Söndag 
  11.00 Gudstjänst med nattvard ”Vårt 

Dop”. Mattias Lyckelid. Ingela Hallgren. 
Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

Vecka 24 - Arbetslag 4 
 14 Söndag 
  11.00 Gudstjänst ”Kallelsen till Guds 

rike”. Mattias Lyckelid. Marita Hallberg. 
Sång Andreas Nordin. Avtackning av Annika 
Beckung och Ingegerd Helgesson. Kyrk-
kaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad. 

  12.30 Församlingsmöte.

Vecka 25 - Arbetslag 5 
 16 Tisdag 
  15.00 Sommarcafé med Mattias Lyckelid och  

Jan-Olof Hermansson. Fika och andakt.
 21 Söndag 
  10.00 Gudstjänst ”Den högstes profet”. 

Henrik Fransson. Staffan Odhagen. Sång 
Zawadi Lukonge, Chance Mubagwa, Irene 
Nilsson. Kyrkkaffe.

 
Vecka 26 - Arbetslag 6  
 23 Tisdag 
  19.00 Sommarcafé med Eva-Marie Claesson 

och Elisabeth Davidson. Fika och andakt. 
 

 28 Söndag 
  10.00 Gudstjänst ”Att inte döma”. Rimon 

Murad. Albin Forssén. Sång Ingrid och Lars-
Åke Emanuelsson. Kyrkkaffe. 

 Vecka 27 - Arbetslag 7 
 30 Tisdag 
  15.00 Sommarcafé. Skivor till kaffet med 

Sven Levenby. Andakt. 

Juli
 5 Söndag 
  10.00 Gudstjänst med nattvard i Boda-

kyrkan. Hans Dahlgren. Sång Lars Sjögren.

Vecka 28 - Arbetslag 1 
 7 Tisdag 
  19.00 Sommarcafé med Najat Eicho och 

Rimon Murad. Fika och andakt.
 12 Söndag 
  10.00 Gudstjänst ”Efterföljelse”. Iréne 

Mållberg. Rimon Murad. Sång Najat Eicho. 
Kyrkkaffe. 

Vecka 29 - Arbetslag 2 
 14 Tisdag 
  15.00 Sommarcafé med Viola Johansson. 

Fika och andakt.
 19 Söndag 
  10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan. Miriam 

Henriksson.

Vecka 30 - Arbetslag 3 
 21 Tisdag 
  19.00 Sommarcafé med Lars Andrèasson och 

Lars Polbäck. Fika och andakt.
 26 Söndag 
  10.00 Gudstjänst ”Sanningens ande”. Ber-

til Carmesund. Frida Nordin. Sång Enock 
Akouelle. Kyrkkaffe.

Vecka 31 - Arbetslag 4 
 28 Tisdag 
  15.00 Sommarcafé med Maja Brunnegård 

och Lars Andrèasson. Fika och andakt. 

Augusti
 2 Söndag 
  10.00 Gudstjänst med nattvard i Boda-

kyrkan. Hans Dahlgren. 
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forts.
Vecka 32 - Arbetslag 5 
 4 Tisdag 
  19.00 Sommarcafé med Åsa Rydhard och 

Ingemar Samuelson. Fika och andakt.
 9 Söndag 
  11.00 Gudstjänst ”Nådens gåvor”. Mattias 

Lyckelid. Ester Henriksson. Sång Andreas 
Nordin. Kyrkkaffe.  

 
Vecka 33 - Arbetslag 6 
 11 Tisdag 
  15.00 Sommarcafé med Mattias Lyckelid. 

Fika och andakt.
 16 Söndag 
  11.00 Gudstjänst ”Tro och Liv”. Mattias 

Lyckelid. Sara Nilsson. Sång Anders Nilsson. 
Kyrkkaffe.

 
Vecka 34 - Arbetslag 7 
 18 Tisdag 
  19.00 Sommarcafé med U-sing, Jan-Olof 

Hermansson och Mattias Lyckelid. Fika och 
andakt. 

 23 Söndag 
  11.00 Gudstjänst ”Friheten i Kristus”. 

Tomas Segergren. Kersti Johnsson. Sång 
Carin Holm. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

 
Vecka 35 - Arbetslag 1 
 30 Söndag 
  11.00 Gudstjänst ”Medmänniskan”. Per 

Lundin. Göran Davidson. Sång Alice och 
Jennie Svedberg. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

September
Vecka 36 - Arbetslag 2  
 4 Fredag
  Ungdomar inleder tillsammanshelg. 
 5 Lördag
  Tillsammansdag på Västkustgården (se no-

tis). 

 6 Söndag 
  11.00 Samlingssöndag. Gudstjänst med 

nattvard ”Enheten i Kristus”. Mattias 
Lyckelid. Immanuelskyrkans kör.

Årsmöte med Immanuels- 
kyrkans församling 2015
Immanuelskyrkans församling har hållit 
årsmöte för 2015. Pastor Mattias Lycke-
lid utgick i sin inledning från Vasaloppets 
motto: ”I fädrens spår för framtida segrar” 
samt läste ett bibelord från Jesaja: ”Var inte 
rädd för Gud är med oss”.
 Erland Johnson utsågs som ordförande 
för årsmötet. Från styrelsens verksamhets- 
berättelse som också redovisades med ett 
vackert bildspel kan följande noteras.
 Josef Nsumbu avslutade under sommaren 
2014 sin tjänst som församlingsföreståndare 
och flyttade till Eskilstuna. Under hösten  
2014 fortsatte styrelsen och församlingen att 
arbeta med den tidigare beslutade verksam-
hetsplanen om framtidsarbetet. Gudstjänster 
i varierande former har hållits varje söndag. 
Samlingar för barn och ungdom har också 
varit en viktig del av församlingens arbete. 
Studieverksamheten och samlingar för äldre 
och daglediga har varit välbesökta. Utbudet 
av sång och musik har varit stort i såväl 
gudstjänster som vid konserter...
 Vid årsmötet omvaldes Anders Claesson 
som ordförande. Årsmötet beslutade också 
att församlingen antar Equmeniakyrkans 
motto: ”En kyrka för hela livet där mötet 
med Jesus Kristus  förvandlar mig, dig och  
världen”.  

Gunnar Hermansson
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Notiser
Kyrkornas Flyktingrådgivning
Den 14 juni kommer det att vara avtackning 
av Annika Beckung och Ingegerd Helgesson. 
Annika slutar som samordnare för arbetet i 
Kyrkornas Flykting Rådgivning och Ingegerd 
är avgående ordförande. Annika kommer att 
efterträdas av Rebecka Benjaminsson-Larsson. 
Församlingen vill på detta vis tacka för det arbete 
och hjärta som de lagt ner i sina uppgifter. 

Sommarcafé 
Under sommaren (16/6-18/8) kommer det varje 
tisdag att vara ett sommarcafé i Immanuelskyr-
kan. Jämna veckor kommer tiden vara kl 19 
och ojämna kl 15. Sommarcafét kommer vara 
en träffpunkt där man kan samtala och träf-
fas över en kopp kaffe. Någon tisdag kan det 
hända att det blir underhållning i form av sång 
eller att någon delar en tanke. Välkommen till 
Sommarcafé!

Sommarens gudstjänster
Under sommaren kommer tre gudstjänster att 
sammanlysas till Bodakyrkan. Söndagarna som 
det gäller är 5/7, 19/7 och 2/8. Insamling av 
gåvor till församlingen här sker de söndagar då 
vi firar gudstjänst i Immanuelskyrkan.  Det går 
också bra att bli månadsgivare. Det regelbundna 
givandet är viktigt för församlingens arbete. 
 Under sommaren kommer alla gudstjänster att 
starta kl 10. Detta gäller både för de gudstjänster 
som hålls i Bodakyrkan och de som firas i Im-
manuelskyrkan. 10-gudstjänsterna startar den 
21/6 och avslutas 2/8. 

Tillsammansdag 5 september
Den 5 september är du välkommen att följa med 
på Tillsammansdag på Västkustgården. Väst-
kustgården ligger i Lerkil utanför Kungsbacka. 
Dagen blir fylld av aktiviteter, bad, andakt, 
tipspromenad, samtal, lek m.m. Det finns något 
för alla åldrar och intressen. Vi hoppas dessutom 
att den nya pastorn i församlingen kommer att 
vara med under dagen. Tillsammansdagen kan 
bli en möjlighet att ta den nya pastorn på pul-
sen. Ungdomarna i kyrkan kommer tjuvstarta 

Tillsammansdagen med en övernattning natten 
mellan fredag- lördag.  
 Kostnad för dagen är 100 kronor för vuxna och 
50 kronor för ungdomar mellan 11-18 år. Barn 
under 10 år följer med gratis. Kostnad för resa 
tillkommer och kommer att arrangeras gemen-
samt. Om du behöver hjälp med finansiering ta 
kontakt med Mattias Lyckelid. Anmälan sker till 
mattias@lyckelid.se.
 Sista anmälningsdag är 22 augusti.

Ut i det okända
Jag vill först tacka för denna tid jag har fått vara 
i Immanuelskyrkan. Två fantastiska år har jag 
fått hos er och jag känner att jag inte bara växt 
som människa utan också i tro. Under dessa 
år har jag hela tiden känt stöttning av försam-
lingen och equmenia vilket har gjort detta till 
en fantastisk plats att få arbeta på. 
 Jag gläds också att arbetet med barn och unga 
växer, främst scouterna. Jag har också märkt att 
uttrycket: ”vi har inga barn och unga i Imma-
nuelskyrkan” inte stämmer.  För ett tag sedan 
räknade jag igenom alla verksamhetslistor och 
märkte med glädje att över 30 olika personer 
finns i våra barn- och ungdomsgrupper (exklu-
sive Krik).
 Jag är heller inte orolig för framtiden för 
dessa människor, då Immanuelskyrkan har 
fantastiska ledare, ledare som varje vecka läg-
ger ner timmar på våra unga. Förutom att ge 
dem en meningsfull fritid sprider de Guds 
budskap med glädje. Jag ser också hur flera av 
de äldre ungdomarna har börjat axla manteln 
som ledare, och framtiden ser ljus ut.
 Nu blickar jag framåt, sommaren kommer 
att spenderas vid sommartorpet med familjen. 
Där mycket bad, bastu och grillande väntar. 
Hösten är fortfarande oklar för mig, som det 
ser ut nu kommer jag vara pappaledig med 
Tova, så Maria kan läsa färdigt sin sista termin 
på förskoleutbildningen. Efter det så lägger 
jag mitt liv i Guds händer och jag räknar med 
guidning från honom.

Guds frid
Albin



Immanuelskyrkans FörsamlIng 11

Pastorn har ordet  Guds ord
Juni
 1 1 Kung 3:16–28
 2 1 Kung 4:21–34
 3 Joh 5:1–9
 4 Joh 5:10–18
 5 Hes 36:25–28
 6 Rom 6:3–11
 7 Joh 3:1–8
  8 1 Kung 5:1–9
  9  1 Kung 5:10–18
  10 Luk 10:2–6
  11  Ps 19:9–11
  12 Sak 3:1–7
  13  Upp 19:5–9
  14 Luk 14:15–24
 15 1 Kung 6:1–10
 16 1 Kung 6:11–22
 17 Rom 10:9–13
 18 Gal 3:26–29
 19 Jes 49:1–2
 20 Joh 1:1–5 
 21 Luk 1:5–17
 22 1 Kung 6:23–38
 23 1 Kung 8:1–13
 24 Luk 9:46–48
 25 Gal 5:13–18
 26 2 Sam 12:1–7
 27 Rom 2:1–4
 28 Matt 7:1–5
 29 1 Kung 8:14–21
 30 1 Kung 8:22–30

Juli
 1 Ef 6:10–20
 2 Matt 6:5–14
 3 Hes 1:26–2:3, 
  8–10
 4 1 Tim 1:12–17
 5 Luk 5:1–11
 6 1 Kung 8:31–36
 7 1 Kung 8:37–40
 8 Ps 139:1–6
 9 Luk 19:1–10
 10 3 Mos 19:1–2, 
  13–18
 11 1 Petr 1:13–16
 12 Matt 5:20–26
 13 1 Kung 8:44–53
 14 1 Kung 8:54–61
 15 2 Kor 4:1–6
 16 Ef 5:21–33
 17 2 Mos 24:12–18
 18 2 Petr 1:16–18
 19 Matt 17:1–8
 20 1 Kung 9:1–9

 21 1 Kung 10:1–10
 22 Jer 17:5–8
 23 Rom 7:14–25
 24 Mika 3:5–8
 25 1 Joh 4:1–6
 26 Matt 7:15–21
 27 1 Kung 11:1–8
 28 1 Kung 11:9–13
 29 Luk 19:41–44
 30 Mark 7:14–23
 31 1 Mos 1:24–2:3

Augusti
 1 1 Petr 4:7–11
 2 Matt 25:14–30
 3 1 Kung 11:29–40
 4 1 Kung 11:41–43
 5 Matt 6:25–30
 6 Ps 139:23–24
 7 Jes 27:2–6
 8 1 Kor 12:12–26
 9 Joh 15:1–9
 10 1 Kung 17:1–6
 11 1 Kung 17:7–16
 12 Pred 11:1–6
 13 Kol 3:12–17
 14 Jes 2:12–17
 15 Rom 3:21–28
 16 Luk 18:9–14
 17 1 Kung 17:17–24
 18 1 Kung 18:1–15
 19 Matt 7:24–28
 20 Ef 4:7–16
 21 2 Mos 4:10–17
 22 2 Kor 3:4–8
 23 Mark 7:31–37
 24 1 Kung 18:16–24
 25 1 Kung 18:25–35
 26 Joh 14:1–14
 27 Joh 14:15–24
 28 1 Mos 4:8–12
 29 1 Joh 4:7–10
 30 Luk 10:23–37
 31 1 Kung 18:36–46

September
 1 1 Kung 19:1–9
 2 2 Kor 4:16–18
 3 Luk 15:8–10
 4 Hes 37:15–22
 5 Ef 4:1–6
 6 Joh 17:9–11

www.bibeln.se

I väntans tider
Vi går i väntans tider. Sommaren står för dör-
ren och många är det som längtar efter ljumma 
vindar och lata dagar. Nu är det tid för vila och 
återhämtning. Vad är vila för dig? För mig är 
vila en tid för återhämtning, miljöombyte, fri 
från kraven som normalt finns i mitt liv. Men 
vila ger också möjlighet till växt och förvandling. 
Tomas Sjödin har skrivit en bok som heter ”Det 
händer när du vilar”. Jag tror att det är så det är. 
Utan vilan tror jag att vi skulle stanna i växten, 
kanske till och med skrumpna ihop både fysiskt 
och rent själsligt. Även Jesus sökte sig ibland till 
ensamheten. För honom, som på många sätt var 
en offentlig person, måste det ha handlat om få 
vila från en omgivning som ofta trängde sig på 
och krävde hans uppmärksamhet. För honom 
handlade vilan om återhämtning men också 
om att förvandlas och gå in i en ny fas av sin 
verksamhet.
 Som församling går vi också i väntans tider. 
Vi väntar på Guds rike som snart ska komma, 
som är här men ändå ännu inte. Ungefär som 
knoppen på en blomma som liksom spricker lite 
men ändå inte slagit ut. Man kan tydligt se att 
det kommer att bli en blomma men vet ännu 
inte riktigt hur den kommer se ut eller dofta. 
 Vi som församling behöver också perioder av 
vila då vi som gemenskap kan återhämta oss och 
hämta kraft inför det som komma skall. Jag tror 
att det är viktigt att tänka på att dessa perioder 
inte bara är overksamhet, utan vilan är livsviktig 
för församlingens växt och förvandling till att bli 
Kristi kropp.
 Jag tänker att vår församling är som Guds 
rike. Vi är redan där men ändå inte. Vi är som 
blomman som knoppas men ännu inte står i full 
blom. Det ska bli spännande att se vad vi i vila, 
förvandlas och växer till att vara. Jag längtar 
efter att få känna Guds rikes underbara doft. 
Det händer när du vilar…
 Jag önskar alla en vilsam, växande och förvand-
lande sommar.

Mattias Lyckelid
Tillförordnad församlingsföreståndare
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Hösten 2014 var en av de tuff tid för scoutledarna 
i Immanuelskyrkan. Ibland var vi inte mer än två 
scouter på våra samlingar. Ofta blickade vi tillbaka 
till den tid då vi var fler. Vi frågade oss ofta, vad 
vi gjort fel? Varför kommer inga scouter till våra 
samlingar? Skall jag fortsätta som scoutledare? 
Frågorna var väldigt många. Vi beslutade att vi 
ändå skulle ge det en till chans, och vi samlade 
därför till föräldramöte. Där förklarade vi läget 
och att om vi inte växer kommer vi bli tvungna att 
lägga ner scout. Sen kom våren… och precis som 
våren väcker naturen från dess slummer, väcktes 
också scout igen. 
 Idag har vi cirka 15 scouter + ledare som kom-
mer varje onsdag till oss och några föräldrar har 
redan ringt och frågat om deras barn får börja till 
hösten. Vi ledare är väldigt trötta på onsdagskväl-
len, men också väldigt glada. 
 Den här terminen har vi gjort mycket roligt 
bland annat pulkaåkning, källsortering, lärt oss om 

Ecuador, släppt ägg från taket och åkt på utflykt 
till ett museum.
 Scoutterminen avslutades med att vi under 
Kristi Himmelsfärd åkte på scoutlägret ”Survival 
2015” där vi delade kök med Bodakyrkan. Totalt 
var vi tre scouter och fyra ledare som åkte och vi 
fick göra mycket roligt. Det bakades sockerkaka 
i kokgrop, textiltycktes, vi gick en spårning om 
att leva som flykting och scouterna grävde till 
och med en RIKTIG brunn. På morgnarna fick 
scouterna lära känna överlevnadsexperten Björn 
Grill. Han kan alla knep om hur man överlever i 
skogen, till exempel kan han gillra fällor av spott. 
Han vet hur man kan göra upp eld enbart med ett 
finger och vedträ. Ja, han kan till och med fälla en 
älg med enbart en kåsa. Men han fick lära sig att 
man behöver Gud för att överleva på insidan. 
 Scouterna startar den 2 september och man är 
välkommen från åk 1. Vi ses i höst!

Scoutledarna genom Albin Forssén
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Angel

Sverige
Livet har gett mig möjlighet att uppleva livet 
genom Gud, uppleva andra sätt att leva, en an-
nan kultur, en annorlunda tro, etc. Detta var 
mitt liv i Sverige:
 Hur man bedriver ledarskap, hur den svenska 
ekonomin fungerar, hållbar utveckling, och hur 
man utför arbetsuppgifter som en god vana är 
några resultat av mitt lärande i Sverige. Att dela 
kunskap och tankar via systematiska uppgifter 
med tydlig tidsfrist. Förutom mina egna reflek-
tioner kunde jag förstå hur andra människor 
tänker via samtal och intervjuer.
 Att ha tid att skapa nya vänner och diskutera 
diverse teman över fika var mycket trevligt och 
fick mig att känna mig viktig då vi initierade 
konversationer med olika personer.
 Ibland känns det som att livet är som en sång 
som följer tonen i ditt hjärta, lyser upp ditt 
ansikte och med nya krafter hjälper dig, ger dig 
kraft att fortsätta framåt, skratta och fortsätta 
framåt och framförallt fylla ett ansvar.
 Att skickas iväg utan att känna någon och att 
min egen utveckling berodde på mitt beteende 
och att etablera min tro på Gud samt en hel 
del om tron på Jesus Kristus, som är styrkan 
för själen, vart den filosofiska och teologiska  
grunden i sig inte har något värde i jämförelse 
med styrkan Gud ger oss.

Suecia
La vida me ofrecio la oportunidad de experimentar acerca de la vida en Dios, vivir  otras formas de vida, cultura creencias, etc, esta fue mi vida en Suecia.
 La forma de ejercer un liderazgo, tener estudios acerca de la economía de Suecia, el desarrollo sostenible y el orden de ejercer las tareas como un buen habito, es la conclusión de mi aprendizaje, compartir conocimientos en base a las tareas con un programa de estudio sistematizado y con un buen tiempo de entrega, donde aparte de mis reflexiones podía ver la forma de pensar de otras personas que disponían de una entrevista.

 Tener tiempo de hacer amigos y conversar diversos temas como Fika fue de gran agrado hizo sentirme muchas veces importante cuando iniciábamos conversaciones con distintas personas. Sentir en algún momento que la vida es una canción, de acuerdo al tono de tu corazó, brillara tu rostro, con nuevas fuer-zas te hara ayudar, te dara fuerzas para seguir adelante, sonreir y seguir adelante y sobre todo cumplir con una responsabilidad. Saber que fue enviado sin conocer a nadie y que mi crecimiento dependía de mi comportamiento y establecer mi relación con Dios aprender mucho en la fe de Jesuscristo la fuerza para el alma, donde la experiencia humana filosofía teología propia no tiene ningún valor en cuanto a la fuerza que Dios nos las da. Tener una nueva mentalidad como la de Jesucristo donde no hay dimensiones de los problemas sin una solución inmediata, tener dominio propio y valorar y preserverar tu condición hu-mana.

Immanuelskyrkan 
Trabajar con los niños en Scouts fue grandioso conocer el sistema de trabajo y conllevar un programa que a los niños les agrade, mas que todo infundir buenas practicas hacia la familia, hacia el medio ambiente (reciclar basura), el respeto hacia los demás y la diversión de los juegos (dinámicas), compartir la ayuda de los lideres amigos y hermanos una familia para mi. Participar en algunas ocasiones en canto, en algunos servicios especiales me hicieron sentir una persona activa, observar la forma de entrega hacia la fe, el trabajo en Equipo, el orden de un horario, conversaciones en Fika, y la unión de las iglesias para trabajar con los jóvenes .

 El apoyo de cada persona,  del pastor de toda la congregación en las actividades, conocerles y preguntar acerca dela vida como cristiano, recibiendo una respuesta que Jesus establecían una seguridad de vida, me hicieron crecer mas mi fe.Claro y no debo olvidar y agradecer la practica de indebandy y sking en Vendalem mas que una experiencia fue la mejor aventura de mi vida.
 Gracias Immanuelskyrkan!
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Ledig annonsplats

 Att ha en ny mentalitet som den av Jesus Kris-
tus där det inte finns dimensioner av problem 
utan en omedelbar lösning, ha självkontroll, 
värdera och beskydda ditt mänskliga tillstånd. 

Immanuelskyrkan
Att arbeta med barnen i scouterna var kul och 
därigenom lära känna nya arbetsmetoder och 
hålla i ett program som barnen gillar, framförallt 
att inge goda vanor mot familj, hur man behand-
lar naturen (återvinning), respekt mot andra och 
att ha kul med lekar (dynamik). Att dela ansvar 
och uppgifter med ledarvännerna och bröderna 
som var som en familj för mig.
 Ibland deltog jag i sång och vissa andra upp-
gifter som fick mig att känna mig delaktig. Jag 

observerade olika sätt att få uttryck för sin tro, 
att arbeta i lag, hålla ordning på ett schema, 
att konversera över fika samt samarbetet inom 
ungdomsverksamheten.
 Stödet från varje person och då främst pastorn 
(Mattias) i hela församlingen i olika aktiviteter. 
Lära känna er och fråga om livet som kristen. 
Att ta emot det svar Jesus etablerat för mig som 
min räddning har styrkt mig i min tro.
 Såklart får jag inte glömma att tacka för inne-
bandyn och skidresan till Vemdalen som mer än 
en upplevelse blev mitt livs äventyr!
 Tack Immanuelskyrkan!

Angel Quisiguiña Reyes
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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 
Höststart 2/9

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 8/9

Kvällsbibelsamtal
Tisdagar 19.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Mattias Lyckelid 
Höststart 29/9
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 24/8

Konfirmation
Kontakt: Mattias Lyckelid
Höststart 24/9

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Christian Widell 
Höststart 2/9
 

Fredagshäng
Fredagar 19.30 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Henrik Yrlid
Höststart 4/9

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Höststart 24/8
 
Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
Höststart 22/8
  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom
Höststart 15/8
           
Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Nils Davidson
Höststart 22/8

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 2/9

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 2/9

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

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 18.00-19.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 12/8

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 27/8

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 2/9

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 24/8

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Höststart meddelas senare

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Höststart 8/9

Målargrupp
Vissa lördagar 09.30-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 26/9
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 15/9

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 8/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Höststart 9/9

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


