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Församlingsboken
Till Herrens vila
Greta Emanuelsson
Född: 14 mar 1919
Död: 26 mar 2016

Ulla Svantesson
Född: 16 feb 1926
Död: 9 apr 2016

Elsa Ericsson
Född: 20 aug 1927
Död: 11 apr 2016

Anna-Greta Stenberg
Född: 11 feb 1931
Död: 13 apr 2016

Utträde
Flyttat till Flatåskyrkan
Ingemar och Elisabeth 
Svensson
Hansinggatan 93
507 53 Borås

Vigsel
Martha Gustafsson
Kim-Ove Kristiansen
Sjöbonäs 14 maj

Ändring i matrikeln
Ragnhild Wramsby
Mobilnr. 073-200 33 27

Ulf Strandberg
Mobilnr. 0730-65 62 94

Anders Nyström
Mobilnr. 0768-95 53 39
annonym@telia.com

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 26 augusti och sträcker sig till den 27 november. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 7 augusti. Vill du bidra med ett 
längre, icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

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

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

Församlingsmusiker
Jan-Olof Hermansson. 
Tel. bost. 12 90 17, mob. 0730-88 94 11. 
Ledig: Måndag.
janolof.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Diakon
Eva-Marie Claesson. 
Tel. mob. 0739-755434 
I tjänst: Tisdagar, onsdagar, vissa söndagar.
evamarie.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Ordförande
Anders Claesson. Tel. 15 87 44.

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

Ekonomiadministratör
Ann-Marie Blomdahl. Tel. 033-12 54 80.

Församlingsexpedition 
Sturegatan 45, 503 42 Borås
Tel. 12 54 80, Fax 033-13 90 50. 
Måndag-torsdag 9.00-12.00

Kaffestugans öppettider 
Måndag 18-20, onsdag 16.30-18
i samband med samlingar.

Församlingens bankgiro: 820-0982
Equmenias bankgiro: 5466-6490

www.immanuelskyrkan.nu
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Församlingsbladet: 
Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar 
Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
Ansvarig utgivare: Mattias Lyckelid. 
Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

Expeditionen är 
sommarstängd under 

tiden 17/6-14/8.
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Insidan
Sök först Guds Rike!
Hemma i Horla missionshus, min barndoms 
missionshus, stod texten ”Söken först Guds 
Rike” målad på väggen bakom predikstolen. 
Snirkliga gammaldags bokstäver, inte så lätta 
att läsa för ett barn, men så småningom hade 
jag lärt mig vad det stod där på väggen. Orden 
som är hämtade från Matt. 6:33 har varit ord 
som följt mig hela livet.
 I vår nuvarande bibelöversättning lyder Matt. 
6:33 på följande sätt: ”Sök först Guds Rike och 
hans rättfärdighet så skall ni få allt detta andra 
också”.
 I de föregående versarna har Jesus talat om att vi 
människor inte skall bekymra oss så mycket som 
vi gör. Gud vakar över oss. Han vill hjälpa oss.                                                                                                                                        
”Är inte livet mer än födan och kroppen mer än 
kläderna?” frågar Jesus och sedan tar han bilder 
från skapelsen, himmelens fåglar, ängens liljor. 
Se på detta och se Guds omsorg.
 Vad är det som är viktigt för oss?
 Naturligtvis massor med saker, lite olika för 
oss i olika åldrar och olika livssituationer. Hela 
livet arbetar vi och strävar för att nå mål som vi 
satt upp.
 Fåglarna ligger minsann inte på latsidan. 
Hela dagarna går åt att leta föda för dem själva 
och deras ungar. Liljan på marken tar vara på 
näringen i jorden och regnet som faller. Det är 
inte fråga om att bara bli serverad.

 Att Gud har omsorg om oss betyder inte att 
vi bara kan slå oss ner och att allt bara skall bli 
oss givet.
 Det finns ett samband mellan Sök först Guds 
Rike  -  och gör er inga bekymmer. Guds om-
sorg.
 Sök FÖRST Guds Rike!
 Dessa Jesusord behöver vi stava på varenda 
dag. Sen kan vi planera, ordna och arbeta o.s.v. 
Glömmer vi detta är risken stor att vi missar att 
se Guds omsorg, Guds goda gåvor. Så lätt att 
fastna i alla måsten och då blir det lätt mörkt.
Nu går vi in i sommaren. Naturligtvis har vi 
förväntningar på denna årstid. Härlig semester, 
sköna lediga dagar, värme , glädje, gemenskap….
Tänk om vi under sommaren skulle försöka 
stanna upp ibland, gärna varje dag, bara vara 
och tänka på att ta emot Guds omsorg. Jag tror 
vi skulle må mycket bra av sådana pauser.
 Se på fåglarna. Se på blommorna  -  lär av dem.
Det finns massor med uppgifter för oss männ-
iskor. Gott är väl det. Vi behövs. Vi kan göra 
något. Mycket behöver ordnas och skötas. 
Människor vi möter behöver omsorg och hjälp.
Med Matt. 6:33 i våra tankar så tror jag vi alla 
kan få en fantastisk sommar.
                                              

Varma Sommarhälsningar
Iréne Mållberg

Den 30 april samlades vi för Valborgsfirande i Annelundsparken. 
Vårtalet hölls av Rimon Murad och en vårkör sjöng under ett stilla regn in våren.
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Konferensen
Equmenias kyrkokonferens
Rimon Murad mottogs i tjänst för Equme-
niakyrkan under lördagkvällens gudstjänst.

Kyrkokonferensen i Kistamässan under Kristi 
Himmelfärdshelgen var en intensiv helg med 
förhandlingar, seminarier, bibelstudier och 
kvällsgudstjänster. ”Ikläd er Kristus” var temat 
för årets konferens. Avslutningen med ordina-
tionsgudstjänst på lördagkvällen blev en stor och 
mäktig stund då pastorer och diakoner avskildes 
till tjänst i Equmeniakyrkan. Kyrkoledare Lasse 
Svensson predikade om nödvändigheten av att ha 
sina rötter i Kristus för att få kraft att  gå ut och 
möta människor med evangeliet i ett samhälle 
under stor förändring. 

Ingrid o Joel Yrlid, Maja Brunnegård och 
Lars Andréasson, ombud från Immanuelskyrkan  

Anders och Eva-Marie Claesson, Najat Eicho, Maja Brunnegård, Joel och Ingrid Yrlid samt Lars  
Andréasson fanns på plats och uppvaktade Rimon Murad efter välkomnandet i Equmeniakyrkan.

Kyrkoledare Lasse Svensson predikade.
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Körresan

Tidigt på morgonen den 5 maj åkte kören från Borås. Kaffepaus på en fin rastplats utanför Alvesta.

Kören på resa till Öland, Kristi Himmelsfärdshelgen 2016

Sångkväll i Pingstkyrkan Borgholm där även ukulelegruppen medverkade.

På hemvägen sjöng 
kören vid en eftermid-
dagsgudstjänst i Nybro 
Missionskyrka.

Foto: Bosse Hellemar
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Porträttet
Bernt Sköld
Så förargligt, nu körde jag fel! Jag 
har ju varit hemma hos Bernt och 
Reneé!
 Nu måste jag ringa och säga att 
jag ”villat bort mig” på Trandared 
och be om hjälp att hitta.  Tänk vad 
alla människor som har lokalsinne är 
lyckligt lottade.
 Jag ringde upp Bernt som milt 
överseende talade om att jag befann 
på  en parallellgata. Några minuter senare hit-
tade jag rätt och där stod Bernt på trappan med 
ett välkomnande leende.  Jag suckade av lättnad. 
Tänk så lätt det är att komma fel och det gäller 
på alla livets olika områden.
 Bernt Sköld såg dagens ljus i Härna, som 
numera tillhör Ulricehamns kommun.
 Hans farfars far köpte en gård där och farfar 
övertog gården senare.  Bernt berättade om hur 
han själv har arbetat med jord, djur och  skog.
 - Hur kom du i kontakt med kristen tro Bernt?
 - Min mormor kom med i väckelserörelsen 
på orten. Så var det.  Jag gick in i Grovare Mis-
sionsförsamling när jag var 15 år om jag minns 
rätt.
 Bernt berättar med värme om sin far. Han fick 
börja som lärling hos honom.
 - Min far var mycket noga med att man skulle 
arbeta och uträtta något. Arbetsamhet var vik-
tigt.” Bernt småskrattade och berättade att han 
”klöv” 30 kubikmeter ved när han var 10 år.  
Detta var årsförbrukningen. Sedan fick han och 
systern köra bort veden.
 Han berättar att han gått på Folkhögskola och 
3-årigt tekniskt gymnasium, arbetat på Skånska 
Cementgjuteriet, varit platschef på bygge i 
Värnamo, arbetat på Beijer Byggmaterial, varit 
projektledare för nyckelfärdiga produktionshus.
 Det byggdes ettusen hus på tretton år enligt 
den här modellen.
 De sista nitton åren fick han vara med och 

utveckla Västbygg till ett av Sveriges 
lönsammaste byggföretag.
 1964 kom han med i en eku-
menisk kör i Pingstkyrkan i Borås. 
Kören flyttade senare sina övningar 
till Wesleykyrkan.
 - En gång trodde jag att jag 
skulle bli pastor, men det blev inte 
så.  Jag ställde så höga krav på mig 
själv. Nej, det blev inte så. Jag gick 
dock en evangelistkurs 1959-1960 

och var ute och höll väckelsemöten. Jag har 
fungerat som lekmanna-predikant.
 Under Folkhögskoletiden mötte han Reneé 
och de gifte sig senare och fick tre söner.
 1968 inbjöds de som var intresserade av 
medlemskap till ett möte i Immanuelskyrkan 
och sedan började en av de mest intensiva pe-
rioder i mitt liv. 1970-1978 ledde jag en kör i 
Immanuelskyrkan. Kören växte och växte trots 
avknoppning till ett par mindre körer.  Jag har 
också varit ordförande i SMU, berättar Bernt.
 - Hur tänker du om framtiden?
 - Man måste lämna det man gjort bakom sig 
och se att det som ligger framför gäller. Man kan 
inte göra så mycket mer åt det som är gjort. Man 
måste se framtiden som möjlighet. När jag ser 
något som behöver göras då vill jag gripa in och 
göra detta. Allt går dock inte att göra någonting 
åt. Och då får man lämna det och låta andra ta 
över. Det senare är en ny insikt jag fått, säger 
Bernt småskrattande.
 - En levande församling måste missionera 
både hemma och utomlands. Tänd ett ljus, är 
Equmeniakyrkans arbete utomlands.  Det finns 
många satsningar som kyrkan gör bl.a. genom 
Hälsa för Kongo och Matadi Support Group, 
framhåller Bernt.
 - Vad är församlingens uppgift?
 - Församlingen bör vara en viloplats där vi tar 
hand om varandra.

Ingela Hallgren   

Kalendariet, notiser och annan information hittar du även 
på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu
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Flyktingarbete
Vad händer i kyrkan  
på tisdagarna?
”Tänk vi fick 5.000 kronor av Erikshjälpen 
för inköp av leksaker till flyktingarbetet”, 
berättade Maja Brunnegård med glädje i 
rösten. 

Vi fick en liten pratstund strax innan försam-
lingsmötet. Maja berättade med entusiasm i 
rösten om flyktingarbetet som pågår i vår kyrka.  
”Hur kan ni kommunicera med dem undrade jag 
förvånad.” Maja berättade: ”En del av dem kan 
några ord engelska, men det finns en översätt-
ningsapp i mobiltelefonen.  Genom att använda 
den här översättningsappen går det att kommu-
nicera med varandra.”  Hon berättade också om 
hur pingisbordet kommer till användning.  Även 
ett pingisbord kan skapa gemenskap. Stor attrak- 
tion är naturligtvis fikastunden i cafeterian, för 
väntan på klädutdelningen kan bli flera timmar. 
Klockan 13 öppnar både cafeteria och klädutdel-
ning men då är det kö för att komma in.
 Dagmar Benjaminsson är en pensionerad di-
striktssköterska, som bor i Borgstena. Det är hon 
som har huvudansvaret för klädutdelningen på 
tisdagarna. Till sin hjälp har hon några eldsjälar.  
Dagmar har i många år varit verksam i kyrkornas 
flyktingrådgivning. Hon har varit på Porten men 
i höstas kom så många flyktingar så verksam- 
heten måste utökas. Det var kaos i Lundbyhallen 
och då fick Immanuelskyrkan en förfrågan om 
att hjälpa till. Verksamheten började i november. 
Från början var det klädutdelning varje tisdag 
men sedan mars gäller varannan tisdag. Kläder 
kan lämnas in mellan kl. 10-13. När klädutdel-
ningen sedan börjar kl. 13.00 är det  kö.  Det 
är viktigt med ordning och reda då berättade 
Dagmar. Var och en får en nummerlapp och 
”insläppet” sker med tre åt gången. De som 
väntar tas om hand i cafeterian och bjuds på fika 
och en stunds gemenskap.  Barnen har tillgång 
till leksaker. 
 Nu har värmen kommit och nu är det stort 
behov av sommarkläder. 
 Många av flyktingarna kommer från Syrien 
och Afganistan. Könsfördelningen män och 

kvinnor är lika. Det kommer många ensamma 
män men också kvinnor och barn.
 ”Varför engagerar du dig så här Dagmar?”
 ”Detta är ett meningsfyllt arbete och fyller ett 
stort behov.  Jag hoppas att våra kyrkor kan bjuda 
in våra invandrare till gemenskap och trygghet 
och att även vi kan öppna våra hem och bjuda 
på oss själva”

Ingela Hallgren 

Boråsmötet 23-24 september
www.borasmotet.se
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Kalendariet
Juni
Vecka 22 - Ansvarsgrupp 6
 1 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Kaffe och samvaro.
 5 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard ”Kallelsen 

till Guds rike”. Mattias Lyckelid. Kyrkkaffe.

Vecka 23 - Ansvarsgrupp 7
 12 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Förlorad och åter-

funnen”. Mattias Lyckelid. Lars Polbäck. 
Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 24 - Ansvarsgrupp 1
 14 Tisdag
  15.00 Sommarcafé. Ronny Augustsson och 

Jan-Olof Hermansson. 
 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Att inte döma”. Ronny 

Augustsson. Sång Matilda Odqvist. Kyrk-
kaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad. 

Vecka 25 - Ansvarsgrupp 2
 21 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. Allsång och diktläs-

ning.  Andreas Nordin och Kersti Johnson.
 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Den högstes profet”. 

Mattias Lyckelid. Sång och musik Jan-Olof 
Hermansson. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 26 - Ansvarsgrupp 3 
 28 Tisdag
  15.00 Sommarcafé. Anders Stoltz, Lars  

Andréasson och Lasse Polbäck.

Juli
 2-10 juli
  Hönökonferensen

 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Efter-

följelse”. Ronny Augustsson. Rimon Murad. 
Sång Lars Sjögren. Kyrkkaffe. 

  18.00 Sommarkväll på Sävsjövik. Ronny 
Augustsson. ”När livet välter - berättelser 
om sjukhuskyrkans arbete.”

Vecka 27 - Ansvarsgrupp 4
 5 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. Lars Andréasson m.fl.
 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Jesus förhärligad”. 

Ronny Augustsson. Sång Andreas Nordin. 
Kyrkkaffe. 

Vecka 28 - Ansvarsgrupp 5
 12 Tisdag
  15.00 Sommarcafé. ”Meningsfull väntan”. 

Ann-Marie Klockars. 
 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Sanningens ande”.  

Ronny Augustsson. Marianne Savhammar. 
Sånggruppen Qvintus.  Kyrkkaffe.

Vecka 29 - Ansvarsgrupp 6   
 19 Tisdag  

19.00 Sommarcafé. Anders och Eva-Marie 
Claesson. Sommarkryss.

 24 Söndag  
  11.00 Gudstjänst. ”Goda förvaltare” 

Lars Polbäck. Sång och musik Göran Juten-
gren och Åke Alevall. Kyrkkaffe. 

Vecka 30 - Ansvarsgrupp 7
 26 Tisdag 
  15.00 Sommarcafé. ”Det är sommarsol i min 

själ.” Ann-Marie Klockars, Viola Johansson 
och Gunilla Elander.

 31 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Nådens gåvor” Iréne 

Mållberg. Ingela Hallgren. Sång Lars An-
dréasson. Kyrkkaffe.

Augusti
Vecka 31 - Ansvarsgrupp 1
 2 Tisdag 
  19.00 Sommarcafé. Iréne Mållberg. 
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forts. Årsmötet
 6 Lördag
  19.00 Sommarkväll på Sävsjövik. Mattias 

Lyckelid.
 7 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Tro 

och liv”. Mattias Lyckelid. Rimon Murad. 
Kyrkkaffe. 

Vecka 32 - Ansvarsgrupp 2  
 9 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. Allsång. Ingvar Tranell.
 14 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Friheten i Kristus”. 

Mattias Lyckelid. Sång Kajsa Davidson.  
Kyrkkaffe. 

Vecka 33 - Ansvarsgrupp 3
 16 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. U-sing.
 21 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Medmänniskan”. Mat-

tias Lyckelid. Staffan Odhagen. Sång Jennie 
och Alice Svedberg. Kyrkkaffe.

 24 Onsdag
  15.00 Dagledigträff.
  19.00 Ledaruppstart.

Vecka 34 - Ansvarsgrupp 4
 28 Söndag 
  11.00 Gudstjänst. Mikael Nilsson, fören-

ingsutvecklare Equmenia väst. Sång Anders 
Nilsson.

September
Vecka 35 - Ansvarsgrupp 5  
 3 Lördag
  Tillsammansdag på Sävsjövik (se notis).
 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Samlings-

söndag. Ronny Augustsson. Rimon Murad. 
Eva-Marie Claesson. Immanuelskyrkans kör. De anställda på semester:

Jan-Olof v. 26-31
Ronny v. 25, 31-33
Mattias v. 27-30
Eva-Marie v. 28-31
Ann-Marie v. 27-30

Årsmötesreferat
Ordförande Anders Claesson inledde med en 
kort resumé av året och liknade församlingen 
vid ”aktiv livshjälp”.
 På agendan stod de sedvanliga årsmötes-
punkterna med en bakåtblickande del om 
det gångna året och en framåtblickande del 
om året som kommer. I årets val till styrel-
sen omvaldes ordförande Anders Claesson, 
Hugo Rikkinen, Daniel Pollack och Ingela 
Hallgren. Till nya styrelseledamöter valdes 
Lars Andreasson och Henrik Yrlid. Övriga 
styrelseledamöter kvarstår ett år. Förra årets 
styrelse tackades för sitt stora arbete. Verk-
samhetsberättelsen gestaltades i en bildvis-
ning från det gångna året som Ingemar 
Samuelsson satt ihop.
 Styrelsens ledamöter redogjorde för verk-
samhetsplanen för det kommande året där 
Equmeniakyrkans vision ”En kyrka med rum 
för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och hela världen” väl 
avspeglas. Årsmötet framhöll arbete med 
unga familjer samt möjligheter att komma till 
tro, växa i tro och leva i tro som de viktigaste 
delarna i planen.
 Tre stadgeändringar beslöts. Styrelsen ska 
bestå av 9 ledamöter mot tidigare 11, budget 
och verksamhetsplan för kommande år ska tas 
på hösten. Slutligen justerades stadgarna för 
att avspegla att församlingen har två försam-
lingsföreståndare. Stadgeändringar kräver 
ytterligare ett beslut på ett församlingsmöte 
för att träda i kraft.
 Mötet avslutades av pastor Ronny Augusts-
son med psalmen 189 ”Bliv kvar hos mig”.

Kersti Åkesdotter Johnson  
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Pastorn har ordet
Vad är det som gör  
församlingen annorlunda? 
Det är en fråga som jag har bearbetat under min 
sjukskrivning. Jag inser att jag inte är först med 
att ställa den frågan. I missionskyrkans barndom 
var denna fråga säkert en av anledningarna till 
att man bildade en ny kyrka med en församlings-
struktur som skilde sig från statskyrkan. Man 
ville vara en församling som endast bestod av 
troende. Man ville vara annorlunda än världen 
och bygga en gemenskap i Kristus som skiljde 
sig från omgivningen. Det fanns en strävan efter 
renhet och helgelse. 
 Problemet var att med tiden utvecklades en 
lagiskhet och en syndakatalog som för oss numera 
ter sig tämligen obegriplig. Senare generationer i 
vår kyrkotradition har revolterat mot detta annor-
lundaskap och strävan att vara ”ren”. Numera 
betonas ofta att vi är brustna, trasiga och syndiga 
även i församlingen.
 Vi ser att församlingen som gemenskap kan-
ske inte skiljer sig så värst mycket från andra 
gemenskaper. Vi har vår del av misslyckanden, 
konflikter och synd. Jag är involverad i ett par 
andra föreningar och slås av hur lika de är en 
frikyrkoförsamling. Man använder sig av samma 
föreningsstruktur som frikyrkan. Man brottas 
med samma problem att engagera människor i 
verksamheten precis som i församlingen. Några 
är nöjda med att finnas i periferin. Man lämnar 
barnen på träning ser en match då och då och 

kommer till loppmarknaden. Många nöjer sig 
med att följa föreningen på behörigt avstånd 
precis som i församlingen. Man bråkar om gardi-
nernas längd och färg precis som i församlingen.
 Nu invänder vän av ordning; tron gör kyrkan 
annorlunda! Församlingen är ju de troendes 
gemenskap! De heligas samfund! Men liksom 
du kan gilla fotboll utan att för den skull vara 
medlem i en klubb kan du också vara troende 
utan att vara medlem i en församling eller ens gå 
dit. Kyrkan har på inget sätt patent på tron. Det 
om något har jag upptäckt. Människor som tror 
på Jesus finns det gott om däremot är det färre 
som tror på kyrkan som idé. 
 Många av oss som vuxit upp i kyrkan har 
tillbringat mycket tid och kraft med att bevisa 
att man är som alla andra men är det verkligen 
så det är? I världen men inte av världen. An-
norlunda är ett vackert ord i svenska språket. 
Jag tror att vi som kyrka och församling lever i 
en tid då vi söker efter vårt annorlunda. Vi vet 
hur det var (under väckelsen) och hur det inte 
längre är. Någonstans tror jag att vi behöver tro 
att församlingen är annorlunda. Inte bättre eller 
renare men annorlunda än andra gemenskaper. 
Annars förlorar församlingen sitt existensberät-
tigande. Annars tappar vi tron på församlingen 
och på kyrkan. Jag är inte färdig med vad som är 
församlingens annorlundaskap men jag vet att jag 
vill vara annorlunda tillsammans med andra som 
tror på Jesus.

Mattias Lyckelid

Vid en enkel genomgång av församlingens 
ekonomi kan konstateras att den ekonomiska 
ställningen är mycket god, det fanns betydande 
tillgångar och relativt små skulder. När vi tittade 
på betalningsförmågan ser vi att den är stark 
både på kort och lång sikt. Att likviditeten (kort 
sikt) och soliditeten (lång sikt) är god har delvis 
sin förklaring i den sammanslagning som gjordes 

för några år sedan mellan Metodistkyrkan och 
Immanuelskyrkan. I samband med samman-
slagningen överfördes stora likvida medel till 
Immanuelskyrkan som uppstått vid försäljningen 
av Weslykyrkan. 
 Om den ekonomiska ställningen är god så 
ligger resultatnivån under de senare åren på en 
sämre nivå. Det finns en målsättning att våra 

Några tankar om församlingens ekonomi

Styrelsen informerar
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forts.  Guds ord
Juni 
 1 Matt 1:18-25
 2 Matt 3:13-17
 3 1 Tim 4:6-11
 4 1 Joh 5:11-15
 5 Joh 1:35-46
 6 Pred 7:24-26
 7 Pred 7:27-30
 8 Pred 8:1-5
 9 Pred 8:6-8
 10 Pred 8:9-14
 11 Pred 8:15-17
 12 Luk 15:8-10
 13 Gal 1:1-9
 14 Gal 2:16-21
 15 Hebr 4:14-16
 16 Matt 13:44-52
 17 Matt 13:53-58
 18 Matt 14:1-12
 19 Joh 8:1-11
 20 Pred 9:1-3
 21 Pred 9:4-6
 22 Pred 9:7-10
 23 Pred 9:11-12
 24 Pred 9:13-18
 25 Matt 6:25-30
 26 Luk 1:57-66
 27 Rom 1:8-17
 28 Rom 1:18-23
 29 Rom 1:24-32
 30 Fil 1:3-11
 
Juli 
 1 Mark 1:21-28
 2 Mark 1:29-34
 3 Matt 16:24-27
 4 Pred 10:1-7
 5 Pred 10:8-11
 6 Pred 10:12-15
 7 Pred 10:16-20
 8 Pred 11:1-5
 9 Pred 11:6-8
 10 Mark 9:1-13
 11 Matt 25:1-13
 12 Rom 12:3-8
 13 Rom 12:9-17
 14 Rom 12:18-21
 15 Mark 2:23-28
 16 Rom 5:5-11
 17 Matt 7:22-29

 18 Pred 11:7-10
 19 Pred 12:1-4
 20 Pred 12:5-8
 21 Pred 12:9-14
 22 Ps 119:1-8
 23 Ps 119:9-16
 24 Luk 12:42-48
 25 Apg 28:23-28
 26 Apg 1:4-12
 27 Apg 2:1-13
 28 Mark 3:20-30
 29 Joh 1:19-28
 30 Tit 3:3-8
 31 Matt 18:18-22
 
Augusti 
 1 Ps 119:17-24
 2 Ps 119:25-32
 3 Ps 119:33-40
 4 Ps 119:41-48
 5 Ps 119:49-56
 6 Ps 119:57-64
 7 Matt 21:28-31
 8 Apg 4:23-31
 9 Apg 5:12-16
 10 Mark 4:35-41
 11 Joh 3:1-12
 12 Joh 3:13-21
 13 Upp 5:6-13
 14 Luk 13:10-17
 15 Ps 119:65-72
 16 Ps 119:73-80
 17 Ps 119:81-88
 18 Ps 119:89-96
 19 Ps 119:97-104
 20 Ps 119:105-112
 21 Matt 5:38-48
 22 2 Tim 2:22-26
 23 Mark 6:53-56
 24 2 Kor 9:6-12
 25 Apg 10:1-16
 26 Apg 10:17-33
 27 Upp 14:1-5
 28 Luk 22:24-27
 29 Ps 119:113-120
 30 Ps 119:121-128
 31 Ps 119:129-136

www.bibeln.se

offerinsamlingar skall kunna täcka de rörliga 
personalkostnaderna. För att nå det målet måste 
insamlingsnivån höjas. Församlingen får lö-
pande in stora hyresintäkter för hallhyra, garage, 
uthyrning av lokaler mm. Målsättningen är att 
dessa intäkter skall täcka löpande kostnader för 
vår fastighet vilket i stort sett infrias. Extra un-
derhållsarbeten finansieras av medel som under 
tidigare år avsatts till församlingen. 
 På årsmötet tog församlingen en budget för 
2016. För att täcka ökade personalkostnader 
(anställning av halvtid diakon med inriktning 
mot barn och familjer) har budgeten för offran- 
de medel ökat. För 2016 uppgår behovet till 
1 242 000 kronor för helåret vilket är 87 000 
kronor mer än behovet 2015. Är vi 100 försam-
lingsmedlemmar som offrar skulle detta i snitt 
innebära 1 033 kronor per månad eller 33 kronor 
per dag. Är vi 150 församlingsmedlemmar som 
skall dela på offrandet innebär detta 690 kronor 
per månad eller 22 kronor per dag. Jag tror att vi 
alla tycker att dessa nivåer är hanterbara.
 Jag tror att vi alla tycker att det är en fantastisk 
stor och bred verksamhet som vår församling 
presenterar och erbjuder Boråsarna vecka efter 
vecka. Och vi gör detta för att vi vill att fler 
Boråsare skall komma till tro. Men utan våra 
offrade pengar skulle detta vara svårt att driva 
vår verksamhet vidare. Du och jag behövs, vårt 
engagemang och offrande gör skillnad.
 För församlingen är det viktigt med regel-
bundet offrande. Varje månad betalar vi alla 
våra räkningar. Lägg gärna till en ytterligare en 
betalning, ditt offrande till din församling. Då 
når din gåva församlingen även om du skulle 
missa någon gudstjänst. Annat bra sätt att offra 
är via autogiro. Prata med din bank så hjälper 
dom till att öppna ett autogiro. Sen är du väl-
kommen med dina gåvor i våra offerboxar, eller 
via Swish eller kyrkomaten. 
 Du vet väl att Gud älskar en glad givare, ja han 
älskar förstås alla andra också :).  

Anders Stoltz



Scouthajk...

12 Immanuelskyrkans Församling

Helgen 21-22 maj begav sig fem tappra 
scouter och fem pigga ledare ut på hajk 
till Dammen, Tvärred. Under lördagen 
gick vi på en längre vandring i okänd 
terräng. Det var lite jobbigt, men som 
scouter möter vi alla svårigheter med gott 
humör! Längs vägen tog vi oss igenom  
svårgenomkomlig skog, korsade vatten-
drag och vågade oss igenom en kohage.

Vädret var på vår sida under hela vandringen, 
lite sol blev det och även ett par regndroppar.
 Vårt första stopp blev på Rude kulle, en 
utsiktsplats med vacker vy över Åsunden. Där 
tillagade vi nudlar och korv vilket smakade gott 
efter den första etappen. 
 Efter lunch och en stunds vila fortsatte vi 
vandringen mot Alshammar grottor, eller 
bergsspricka är kanske ett mer passande namn. 
Där tog vi en fikapaus innan den sista etappen.
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och friluftsgudstjänst

 Den sista biten var tung med många uppförsbackar, så vi var väldigt glada när vi äntligen kom tillbaka 
till Dammen, där Ronny väntade med middagsmaten. Den smakade mycket gott efter en vandring på 
drygt en mil. Resten av dagen ägnades åt fotboll, sälgpipetäljning och korvgrillning. Sedan sov alla scouter 
gott.

 På söndagen avslutades hajken med en friluftsgudstjänst i det varma 
vädret. Ronny predikade och scouterna medverkade med drama och 
textläsning. U-sing och Musik & lek sjöng för församlingen. Efter guds-
tjänsten blev det fika i gröngräset. En underbar helg för alla deltagare!
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HK växel, tel. 033-235880
Göteborgsvägen 19, Borås

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

Ledig annonsplats

Tillsammansdag 3 september
Den 3:e september är du välkommen att följa 
med på tillsammansdag på Sävsjövik i Vänga. 
Sävsjövik har nyligen renoverats och har nu alla 
bekvämligheter som toalett och nytt kök. Dagen 
blir fylld av aktiviteter, bad (vid behov), andakt, 
tipspromenad, samtal, lek m.m. Det finns något 
för alla åldrar och intressen. Tillsammansdagen 
kan bli en möjlighet att få nya vänner och att 
fördjupa vänskapen med gamla vänner.
 Kostnad för dagen är 80 kronor för vuxna och 
50 kronor för ungdomar mellan 11-18 år. Barn 
under 10 år följer med gratis. Det finns möjlig-

het till samåkning från Immanuelskyrkan. An-
mälan sker till evamarie.imkboras@immanuels- 
kyrkan.nu.
 Sista anmälningsdag är 24 augusti.

Utgångskollekt
Det är många som behöver resa för att ta sig 
till gudstjänst på arabiska. Flera är asylsökande 
och har begränsade resurser. Vi vill ge möjlig-
het att ta sig till gudstjänst genom att bidra 
med busskort. Därför kommer det att vara en 
utgångskollekt söndagen den 12 juni till förmån 
för detta ändamål.
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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 24/8

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 30/8
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 29/8

Konfirmation
Kontakt: Mattias Lyckelid
Höststart 21/9

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Christian Widell 
Höststart 31/8

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Höststart 29/8
 
Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
Höststart 3/9
  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom 

Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Nils Davidson
Höststart 3/9

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 31/8

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 31/8

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar 17.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 15/9

U-Sing (ungdomskör)
Vissa tisdagar 18.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 16/8

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 25/8

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 24/8

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 22/8

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Höststart 6/9

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Höststart 6/9

Målargrupp
Vissa lördagar 09.30-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 1/10
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 30/8

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 13/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Höststart 31/8

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


