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Församlingsboken
Till Herrens vila
Stig Hallberg
Född: 22 juli 1924
Död: 2 juni 2014

Bo Zetterlund
Född: 3 mars 1934
Död: 12 juli 2014

Gerda Nilsson
Född: 23 oktober 1918
Död: 17 juli 2014

Anthi Constantalis
Född: 3 juli 1946
Död: 2 augusti 2014

Utträde
På egen begäran
Anna-Karin Johansson
Elindalsgatan 14
504 33 Borås

Flyttat till Eskilskyrkan, 
Eskilstuna
Josef o Elisabeth 
Nsumbu
Kungsgatan 5
632 20 Eskilstuna

Flyttat till Ängekyrkan, 
Härnösand
Ola o Harriet Bojestig
Pumbacksgatan 3A
871 30 Härnösand

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 28 november och sträcker sig till den 1 mars. Manus skall vara 
inlämnat på expeditionen senast den 2 november. 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, tf församlingsföreståndare
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.

Ekonomiadministratör
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

www.immanuelskyrkan.nu
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Skördefest 
i Sturegården

lördag 18 oktober kl. 11.30-13.30
Servering av sopplunch, kaffe och äppelkaka.

Försäljning av sylt, saft, marmelad,  
bröd och kakor m.m.

Lotterier.

Välkommen!

Församlingsbladet:
Ansvarig utgivare: Pernilla Wakman Sjögren
Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar Tranell, 
Anna Elander, Iréne Mållberg
Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn
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Insidan
En ny resa
Vad vet vi egentligen om framtiden? Inte 
mycket.
 När vi flyttade till Borås i december 
2002 så var avsikten att Ola skulle vara för-
samlingsföreståndare i Immanuelskyrkan och 
Harriet avsluta sina studier till lärare. Nu kan 
vi se tillbaka på nästan 14 år och veta att Harriet 
fortsatte utbilda sig till specialpedagog och har 
arbetat som det i Viskafors och Ola har hunnit 
med åtta år som distriktsföreståndare i Västra 
Götaland. De tre barn som flyttade med från 
Långared har nu också flyttat ut. Men vi är nog 
alla tillräckligt mycket boråsare för att fortsätta 
vara gul-svarta och vilja göra en bra affär till lågt 
pris.
 Att tänka på framtiden är också att tänka på 
hur vi förhåller sig till livet. Den bön som kallas 
Sinnesrobönen har i sin första strof de kända 
raderna: 
”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte 
kan förändra, 
mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden”. 
 Det är ett förhållningssätt som hjälper till när 
det blir väl stökigt omkring en och det är svårt 

att veta vad man kan och inte kan göra åt det. 
Kanske den viktigaste bönen i en stressad och 
pressad tillvaro.
 En annan strof i samma bön lyder; ”Hjälp mig 
att lita på att Du gör allt väl om jag överlåter mig 
åt din vilja”. Det kanske är det svåraste av allt att 
leva i överlåtelse. Att inte ha kontroll och styra 
utan låta livet komma och förändra. Och att lita 
på att Gud gör allt väl. Det är en bön att be för 
vägledning inför kommande dagar.
 När vi nu packar våra tillhörigheter och 
flyttar till Härnösand så är det med avsikten 
att Harriet ska börja som specialpedagog på 
Kristinaskolan som är en skola för elever som 
är döva eller har en hörselnedsättning. Så nu 
får Harriet lära sig ett nytt språk, teckenspråk. 
Ola ska också in i skolvärlden som rektor för 
Härnösands folkhögskola som har equmenia 
och Equmeniakyrkan som huvudman.
 Nu väntar Höga kusten, Västernorrland och 
en annan del av Sverige. Vi har mycket att 
upptäcka och utforska. Ängekyrkan i Härnösand 
blir vår nya församling.
 Allt gott!

Harriet och Ola Bojestig
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Notiser
Alpha 2015
Under hösten -15 har vi som 
ambition att starta en Alphakurs 
i Immanuelskyrkan. Under 
tio träffar samlas man för att 
lyssna till grunderna i den kristna tron, sedan 
samtalar man utifrån de frågor som väckts av 
föreläsningen. Alpha är ett sätt att närma sig 
tron på ett avslappnat sätt under trevliga former. 
Kvällarna inleds med att man äter soppa tillsam-
mans och avslutas alltid på samma tid. 
 Vem kan gå en Alphakurs? 
 Du som är nyfiken på kristen tro men kän-
ner att du inte vet så mycket. Du som har gått 
i kyrkan hela ditt liv men som liksom missat 
inledningen på filmen. Du kan vara ung eller 
gammal. Jag tror inte att någon har alla svaren, 
därför tror jag att Alpha kan passa alla som vill 
fördjupa sina kunskaper om kristen tro.

Livsnära Smågrupper
Känner du att du behöver en kristen gemenskap 
i ett mindre sammanhang än vad som erbjuds 
på söndag förmiddag? I församlingen finns det, 
vad vi kallar livsnära smågrupper. I en sådan 
grupp kan du dela livet och tron med andra. Ta 
kontakt med Mattias Lyckelid för att hitta en 
grupp som passar dig.

Utegruppen
återupptar vandringarna i Borås och dess vackra 
omgivningar i höst. Sven och jag undersöker 
lämpliga terrängavsnitt, och gruppen samlas vid 
Sturegården aktuella onsdagar för avfärd klockan 
9.30 med bil till den valda startpunkten. Det finns 
plats för alla i bilarna. Vi försöker hålla vandrings-
längden till cirka 5 km och undvika alltför backig 
terräng. Premiären blir onsdag 10 september och 
avslutningen den 19 november. Däremellan går 
vi varannan onsdag. Förhandsmeddelande om 
deltagande behövs inte. På varje tur har vi en 
liten fikarast för intagande av medhavt kaffe med 
tilltugg. Nya såväl som gamla vandrare är lika 
välkomna. Har du frågor, så kan du ringa Sven 
på 0705-10 42 05 eller Allan på 0701-12 00 72.
  Välkomna!

Allan Wramsby 

Ride of Hope, Faith and Love

Cilla Eriksson kommer och berättar om sitt 
projekt Ride of faith, hope & love. Cilla ska cykla 
genom hela USA för att samla in pengar för att 
hjälpa offer för sexhandeln.
 Cilla Eriksson är idrottstjejen som kom till tro 
och vill berätta om sin tro, bekämpa trafficking 
genom att cykla genom Sverige och USA.
 Den 7 oktober besöker hon Immanuelskyrkan. 
Kom gärna och lyssna till vad hon har att berätta 
och var med och stöd kampen mot trafficking.

Trubaduren Tomas Boström
från Gotland besöker 
Immanuelskyrkan 27-28 
september. Vi har fått 
lyssna till honom i vår 
kyrka vid flera tillfällen 
tidigare. Det har varit 
mycket uppskattat. På 
lördagskvällen den 27 sep 
är det konsert där han sjunger och kåserar kring 
temat ”Det sjunger en tro”. I en sånggudstjänst 
på söndag finns han med både som predikant och 
sångare, tillsammans med Immanuelskyrkans 
kör och körsångare från Bodakyrkan. Den här 
gudstjänsten firas tillsammans med Bodakyrkan.

Önska Din Sång – Allsångskväll
På lördag 25 oktober kl 18.00 blir det en sång-
kväll med önskade allsånger och det är Du, som 

Besök av Cilla Eriksson:  

	  

 

Cilla Eriksson kommer 
och berättar om sitt 
projekt Ride of faith, 
hope & love. Cilla ska 
cykla genom hela USA 
för att hjälpa offer för 
sexhandeln. En kallelse 
som hon fick tre dagar 

efter sitt dop. 
	  

Nyfrälsta idrottstjejen 
Cilla Eriksson vill 
berätta om Guds kärlek 
och bekämpa trafficking 
– på cykel genom USA. 

I	  samarbete	  
med:	  	  

”Jag har valt att följa Guds röst. Jag har valt att hoppa och 
lita på att Gud ser till att mina vingar växer på nervägen” 

Be strong & 
Courageous for the 

Lord your God is with 
you wherever you go. 

Joshua: 1:9 
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forts.
nu har chansen att bestämma sångvalet. Du kan 
antingen skriva ditt förslag på en önskelista som 
finns på kyrktorget eller ringa till Viola Johans-
son 033-23 01 24 eller 0738-37 89 99. Senast 
12 oktober vill vi ha ditt förslag. Det blir vår 
ukuleorkester och annat komp som spelar till 
sången. Kom med och sjung!

”Resa mellan tvivel och tro”
är ett collage av sång, musik, bilder, dikter, 
rörelse och ljuständning, skapat av gospelkör-
ledaren och låtskrivaren Ulf Nomark.
 Själva essensen i detta material, ligger i den 
sista dikten: ”Du trodde att vägen till tvivel 
måste leda bort från Gud. Men färden går alltid 
framåt, utan början, utan slut.”
 Den här ”resan” kommer att framföras som en 
helhet, i Immanuelskyrkan lördag 8 november 
kl 18.00 av en projektkör och solister tillsam-
mans med kompgrupp från Immanuelskyrkan. 
Vill du vara med i kören, så kan du anmäla dig 
till Jan-Olof Hermansson – 0730-88 94 11. 
Övningar: alla torsdagar i oktober kl 19-21, en 
körförmiddag lör 11 okt kl 09.30-13.30 samt 
torsdag 6 november 19-21.

Vår föreställning om bibeln
En eftermiddag i 
två akter, 11 bi-
belberättelser och 
många sånger av 
och med musik-
pastor Jan Matt- 
son från Göteborg. 
Den 15 november 
besöker han oss 
med start kl 16.00. 
Första akten är en 
föreställning för alla 
åldrar, med bibel-
berättelser. Efter 
fikapaus blir det en sångandakt med bibelsånger 
i härmform. En barnkör från Immanuelskyrkan 
leder sången tillsammans med Jan Mattson och 
hans gitarr.
 På söndag 16 nov finns Jan med i en gudstjänst 
för alla åldrar med både sång och betraktelse. 

Att ta farväl av 
en nära anhörig
Bårtäcke var vanligt förr 
i tiden men för cirka 100 
år sedan ersattes det med 
traditionen att smycka 
kistan med blommor. På 
senare år har många kyr-
kor införskaffat bårtäcke som ett alternativ till 
kistdekoration med blommor. Om man väljer 
bårtäcke kan en enklare kista användas om man 
vill. Immanuelskyrkan har sen 2009 ett eget bår-
täcke. Några församlingsmedlemmar har själva 
tagit fram mönster och färger som passar med 
kyrksalens färger. Vi anlitade sen en väverska 
att väva det.
 När man vill använda bårtäcket vid anhörigs 
begravningsgudstjänst förmedlas kontakten via 
pastorn. Församlingsmedlem lånar det gratis. 
Mull/blommor som ingår i jordfästningsakten 
läggs på en liten vävd servett som ligger över bår-
täcket och handbuketter läggs i en för ändamålet 
avsedd korg. Bårtäcket passar bäst då man vill ta 
farväl inne i kyrkan men går bra även om kistan 
bärs ut. Bårtäcket är vävt i färger och material 
som ger ett varmt, mjukt, lugnt och harmoniskt 
intryck. 

Den 23 augusti samlades vi till Tillsammansdag på Solviken. En händelserik dag för alla deltagare!
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Porträttet
Sven Levenby
”Vart tog du vägen”, en förvånad mansstämma 
hördes. ”Jag kommer”, svarade jag och funde-
rade på var han var någonstans. Sven Levenby 
stod småskrattande i början av en korridor som 
jag nyss passerat. För den oinvigde var det inte 
så lätt att navigera rätt i det stora huset med olika 
våningsplan, gångar och huskroppar. 
 Ett inbjudande kaffebord väntade och värmen 
och gästfriheten hos Britt och Sven gick inte att 
ta miste på.
 Sven såg dagens ljus i Hökerum och växte upp 
i en frikyrkomiljö. Sven beskrev sin pappa som 
en riktig mångsysslare som körde buss, ritade 
och skrev hyllningsadresser och var ute och 
predikade. Tyvärr dog pappan när Sven var 10 år.
 12 år gammal fick Sven chansen att efter sko-
lan börja arbeta på en syfabrik. Han fick lära sig 
att sy i knappar. Vid 17 års ålder flyttade han till 
Borås och året därpå började han arbeta på SJ:s 
verkstad och där stannade han i 12 år, sedan var 
det dags för något annat. Denna gång var det 
ett företag som sysslade med pneumatik, tryck-
luftskomponenter som fångade intresset. Senare 
startade Sven tillsammans med en kompanjon 
ett eget företag och förblev egenföretagare fram 
till pensionen.
 Vid 23 års ålder ”drabbades” han av kärleken. 
Under en mötesserie träffade han Britt och 1957 
blev det bröllop i en liten kyrka och med några 
få vittnen. Vigselförättaren träffade paret bara 
denna enda gång. Äktenskapet har hållit genom 
alla åren. ”Har ni något hemligt knep för att 
hålla kärleken levande” Sven tittade på mig med 
okynniga ögon och svarade skrattande: ”Man 
behöver inte tycka lika i allting. Det är en fördel 
om man har olika uppfattningar”.
 Två barn och fyra barnbarn berikar tillvaron. 
Barnen och barnbarnen är viktiga personer i livet 
för Britt och Sven.
 ”Vad betyder församlingen för dig”?
 - Församlingen betyder mer och mer för 
mig ju äldre jag blir. Det är en fara om försam-
lingslivet blir torftigt. Men där har vi alla ett 
gemensamt ansvar och frågan jag måste ställa 
till mig själv är – gör jag vad jag kan för att för-
samlingen skall växa och utvecklas? Vi är nog 
bra på att vårda det vi har men vi måste sikta 

framåt. Som församlingsmedlemmar måste vi 
ha ett engagemang i församlingen. Har vi det? 
Denna fråga måste var och en besvara.
 ”Vilka förväntningar har du på gudstjäns-
ten”?
 - Det bästa är att komma in och sätta sig och 
känna att nu är jag på gudstjänst. Det innebär 
lugn och ro i kyrkan. Predikan behöver inte 
berätta texten en gång till utan i stället utgå från 
texten och ha tankar och klarlägganden omkring 
texten. Ibland funderar jag över vad andra vill 
ha för gudstjänster? Vill man ha en förkunnelse 
med Gudsordet i centrum eller vill man bara ha 
underhållning?
 ”Du är en drivande kraft i våra dagträffar! 
Vad vill du med våra dagträffar”?
 - Jag vill synliggöra de äldre. Vad vore våra 
församlingar utan de äldre. De äldre skall få 
någonting, uppleva någonting. Det är viktigt 
att de äldre inte blir osynliggjorda. Det övriga 
samhället har en tendens till detta. Vi måste 
tydliggöra möjligheten att samlas och ha ge-
menskap med varandra i våra dagträffar. Men 
även här behöver vi få påfyllning underifrån av 
de s.k. yngre äldre.
 ”När känner du mest glädje och tillfreds-
ställelse i livet”?
 - Familjen är mycket viktig. När jag får vara 
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forts. Konferensen
tillsammans med mina barn och barnbarn. För-
samlingsgemenskapen är också en stor glädje.
 ”Om du blickar tillbaka på ditt liv, vad är 
du mest nöjd och tacksam över”?
 - Jag är tacksam för min uppväxt trots att vi 
hade det fattigt, en ensam mamma med fyra 
barn. Jag är tacksam för hälsa och krafter (inte 
många läkarbesök). Hälsan är en Guds gåva. Jag 
har alltid haft en positiv livssyn och detta är en 
naturlig fallenhet, en gåva.
 ”Vad önskar du av framtiden”?
 - Kan man önska så mycket när man är 80 
år? Jag hoppas naturligtvis att jag skall få vara 
frisk i fortsättningen också. Sen önskar jag att 
vår församling utvecklas till en verkligt levande 
församling i Borås.

Ingela Hallgren

Äventyrskonfa 2015
Vad är äventyrskonfa och 
för vem? Den sista frågan är 
lättast att svara därför börjar 
jag med den!
 Alla som går i 8:an är väl-
komna att gå i konfirmation 
(det går även att vänta ett år 
eller i vissa fall starta ett år ti-
digare). Äventyrskonfirmationen passar dig som 
är nyfiken på tro och Gud och som vill utmana 
dig själv andligt och fysiskt. I äventyrskonfan 
blandar vi naturupplevelse med utmaningar och 
andakter. Det handlar inte om polarexpeditioner 
eller extrema fysiska utmaningar eller att inte 
vara rädd för någonting. Äventyrskonfan handlar 
om att äventyret finns runt hörnet och att när 
man vågar (i stort och i smått) så växer man. Det 
kan handla om att sova ute för första gången, 
att gå en höghöjdsbana fast man är lite rädd, att 
rida islandshäst eller att tala om vad man tror 
och tänker med andra. Allt detta i en miljö och 
grupp där man kan känna sig trygg.
 Vi träffas på 4 hajker och ungefär varannan/
var tredje fredag kl 17-19. Första hajken är 26-27 
september. Anmälan sker till Mattias Lyckelid 
0704247024, mattias@lyckelid.se. Informations-
träff för föräldrar och blivande konfirmander 18 
september kl 19 i Immanuelskyrkan.

Equmeniakyrkans  
kyrkokonferens 
Rötter och vingar 29 – 31 maj 2014 
i Filadelfia-kyrkan i Stockholm

Anders och Eva-Marie Claesson samt Toril och 
Ingvar Tranell hade i år förmånen att vara valda 
att representera Immanuelkyrkans församling 
vid kyrkokonferensen i Stockholm.
 Det var med glädje och tacksamhet vi reste 
till vårt nya samfunds konferens. Temat  ”rötter 
och vingar” kom att bli mycket centralt under 
konferensen. Olle Alkholm sa i sin  predikan 
vid inledningsgudstänsten att vi kommer från 
tre helt olika kyrkotraditioner där vi har våra 
rötter och vår historia. Rötterna har vi med oss 
och de är ofta djupt rotade i våra gamla samfund. 
Detta till trots lyfter vi nu för framtiden. Det här 
kändes verkligen. 
 Precis på samma sätt lyftes Equmeniakyrkans 
vision fram gång på gång under konferensen, och 
vi kände att visionen verkligen betydde något 
stort och viktigt för oss alla: ”Equmeniakyrkans 
vision är att vara en kyrka för hela livet, där 
mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig 
och hela världen”.
 Efter att vi valt presidiet slogs vi av häpnad och 
överraskning. Ett så ungt presidium! Det var en 
förundran och källa till stor glädje genom hela 
konferensen. Kyrkostyrelse och de många aktiva, 
inspirerade och hängivna debattörerna var unga 
människor - och det var jämställt! Det ger hopp  
för vår kyrkas framtid!
 Inledningsgudstjänsten blev en stor högtid där 
vi bland annat hade förbön för blivande pastorer 
och diakoner.
 Det hade endast kommit in ett fåtal motioner.  
Två av dem rörde det som sammanfattades 
i ”Fredens väg”, en om klimat och miljö, två 
om diakonins roll i församlingen, en om bibel-
skolornas framtid och slutligen en motion om 
diakonias roll och möjligheter till bistånd. Vid 
ett kyrkkaffe, 7 sept, kommer vi att ge en rap-
port om detta. Den motion som var mest samtal 
omkring var om diakonins roll i församling och 
samfund.

Ingvar Tranell
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Kalendariet
September
Vecka 36 - Arbetslag 6 
 2 Tisdag 
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
 3 Onsdag 
  10.00 Föräldra-barnsång.
  15.00 Dagledigträffen. Kristina Lundberg, 

f.d. bataljonspräst i utlandet.
 7 Söndag 
  11.00 ”Friheten i Kristus.” Gudstjänst 

med nattvard. Irene Mållberg. Maja 
Brunnegård. Sång: Rimon o Najat Murad. 
Söndagsskola och öppet barnrum. Kyrk-
kaffe. Församlingsmöte, information från 
Kyrkokonferensen.

Vecka 37 - Arbetslag 7 
 9 Tisdag
  15.00 Syföreningen. 
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
  19.00 Samtalskväll om församlingen och 

framtiden. Vad vill vi?
 10 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 14 Söndag
  11.00 Medmänniskan. Gudstjänst av och 

med ungdomar för alla. Mattias Lyckelid. 
U-sing. Utgångskollekt Gideoniterna. 
Söndagsskola och öppet barnrum. Kyrkkaffe 
med ”ny i stan”-träff.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.  
 

Vecka 38 - Arbetslag 1
 16 Tisdag
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
  19.00 Bibelsamtal ”att tala tro”. Mattias 

Lyckelid.
 17 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
  15.00 Dagledigträffen. Våra anställda står 

för programmet.
 18 Torsdag
  19.00 Start konfirmation, informationsträff.

 20 Lördag
  09.00 Boråsmöte om gränslös mission.
  19.00 Offentligt missionsmöte. ”Mission  

 

- utmaning för alla”. Batyr Nursen, Hans 
Dahlgren. Enkelt fika. 

 21 Söndag 
  11.00 Missionsgudstjänst Boråsmötet. 

Bertil Åhman. Mattias Lyckelid. Sång Rimon 
Murad, Najat Eicho. Söndagsskola och öppet 
barnrum. Kyrkkaffe.

Vecka 39 - Arbetslag 2
 23 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
 24 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 26 Fredag
  17.00 Hajk med konfirmanderna.
 27 Lördag
  18.00 ”Det sjunger en tro”. Konsert med 

trubaduren Tomas Boström (se notis). 
Samarr. med Bilda.

 28 Söndag
  11.00 ”Ett är nödvändigt.” Sångguds-

tjänst med Tomas Boström. Tillsammans 
med Bodakyrkan. Immanuelskyrkans och 
Bodakyrkans körer. Söndagsskola och öppet 
barnrum. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstänst på arabiska.
 
Vecka 40 - Arbetslag 3
 30 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
  19.00 Bibelsamtal. ”Änglarna” Åsa Rydhard.

Oktober 
 1 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
  15.00 Dagledigträffen. Fiskebäcksflickorna 

bjuder på glad sång.
 4 Lördag
  Kämpalek scout.
 5 Söndag
  11.00 ”Änglarna.” Gudstjänst med 

nattvard. Åsa Rydhard. Kersti Johnson. 
Lovsångsband. Söndagsskola och öppet 
barnrum. Kyrkkaffe. Församlingsmöte.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Immanuel Worship. Mattias Lyck-

elid. Lovsångsgudsjänst på engelska.
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forts.
Vecka 41 - Arbetslag 4  
 7 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
  19.00 ”Ride of Hope, Faith and Love” med 

cyklisten Cilla Eriksson (se notis).
 8 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.   

17.30 Träffpunkt för romer.
 9 Torsdag
  Ekumenisk dagledigträff i Bodakyrkan.
 12 Söndag
  11.00 Tacksägelsedagen. ”Lovsång.” 

Gudstjänst av och med barn och unga för 
alla. Mattias Lyckelid. Johannes Segergren. 
Insamling till equmenia.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
        
Vecka 42 - Arbetslag 5
 14 Tisdag
  18.30 Lovsång till gitarr och bön vid ljus-

bäraren.
  19.00 Bibelsamtal ”Att lyssna i tro”. Mattias 

Lyckelid.
 15 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.   

15.00 Dagledigträffen . Rapinoja. ”Under 
ytan i Röda Havet.”

  19.00 S:t Lukasföreläsning. Psykoterapeut 
Lennart Björklund. Entréavgift.

 18 Lördag
  11.30-13.30 Skördefest i Sturegården (se 

annons).
 19 Söndag
  11.00 ”Att lyssna i tro.” Gudstjänst. 

Henrik Fransson. Gunnar Hermansson. 
Immanuelskyrkans kör. Söndagsskola och 
öppet barnrum. Kyrkkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Immanuel Worship. Lovsångs-

gudstjänst på engelska.
        
Vecka 43 - Arbetslag 6
 21 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
 

 22 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 25 Lördag
  18.00 ”Önska din sång”. Allsångskväll (se 

notis).
 26 Söndag
  11.00 Trons kraft. Gudstjänst. Mattias 

Lyckelid. Bo Hellemar. Sång Carin Holm. 
Söndagsskola och öppet barnrum. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.  
  

Vecka 44 - Arbetslag 7
 28 Tisdag 
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
  19.00 Bibelsamtal ”Evighetshoppet”. Irene 

Mållberg. 
 29 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
  15.00 Dagledigträffen. Ingela Hallgren och 

Iréne Mållberg. ”I Allhelgonaveckan.” 
       

November    
 1 Lördag
  11.00 Alla helgons dag. Gudstjänst med 

ljuständning. Mattias Lyckelid. Irene Måll-
berg. Sång av Anders Nilsson. 

 2 Söndag
  18.00 ”Vårt evighetshopp.” Kvällsguds-

tjänst i Taizéanda med nattvard.  
 

Vecka 45 - Arbetslag 1
 4 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
 5 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 8 Lördag 
  18.00 ”Resa mellan tvivel och tro.” Sång- 

collage skapat av låtskrivaren Ulf No-
mark, med Immanuelkyrkans projektkör  
(se notis). Samarr. med Bilda.

 9 Söndag
  11.00 ”Samhällsansvar.” Gudstjänst. 

Ragne Fransson. Staffan Odhagen. U-sing. 
Söndagsskola och öppet barnrum. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.  
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Kalendariet forts.
Vecka 46 - Arbetslag 2
 11 Tisdag
  18.30 Lovsång till gitarr och bön vid ljus-

bäraren.    
  19.00 ”Vaksamhet och väntan”. Bibelsamtal 

med Mattias Lyckelid.
 12 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.   

15.00 Dagledigträffen. Lennart Wasling. 
”Gamla Boråsbilder.”

 14-15 Fredag-Lördag
  K.Ung BKU - ekumeniska ungdomsmöten.
 15 Lördag
  16.00 ”Vår föreställning om bibeln.” En 

eftermiddag. Två akter. 11 bibelberättelser. 
Många sånger. Musikpastor Jan Mattsson 
från Göteborg. Barnkör från Immanuels-
kyrkan. Samarr. med Bilda.

 16 Söndag
  11.00 ”Vaksamhet och väntan.” Guds-

tjänst. Musikpastor Jan Mattsson. Mattias 
Lyckelid. Söndagsskola och öppet barnrum. 
Kyrkkaffe.

  18.00 Immanuel Worship. Lovsångs-
gudstjänst på engelska.

       
Vecka 47 - Arbetslag 3
 18 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
 19 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 21 Fredag
  17.00 Hajk med konfirmanderna.

 23 Söndag
  11.00 ”Kristi återkomst.” Gudstjänst. 

Jan Eirestål. Ingvar Tranell. Lovsångsband. 
Söndagsskola och öppet barnrum. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 48 - Arbetslag 4  
 25 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
  19.00 Bibelsamtal. ”Liv i gemenskap.” Mat-

tias Lyckelid.

 26 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
  15.00 Dagledigträffen. Qvintus spelar och 

sjunger för oss.
 29 Lördag
  14.00 Ljuständning på torget. Ekumenisk 

kör. Arr. BER.

 30 Söndag
  11.00 ”Ett nådens år.” Adventsgudstjänst. 

Mattias Lyckelid. Immanuelskyrkans kör. 
Blåsare. Söndagsskola och öppet barnrum. 
Kyrkkaffe. 

  18.00 Immanuel Worship. Lovsångs-
gudstjänst på engelska.

 

December   
Vecka 49 - Arbetslag 5
 2 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
 3 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 6 Lördag
  10-14 equmenias julstuga.
 7 Söndag
  11.00 ”Guds rike är nära.” Gudstjänst 

med nattvard. Mattias Lyckelid.
 10 Onsdag
  15.00 Dagledigträffen. Lucia.

Styrelsemöten: 23/9, 21/10, 18/11, 9/12.
Församlingsmöte: 7/9 Samtal om försam-

lingen, framtiden. Vad vill vi? 5/10.

Gudstjänst på arabiska
I församlingen så finns möjligheten att fira guds-
tjänst på arabiska varje söndag kl 12:30. Då sam-
las ca 40 personer till gudstjänst. Det är en stor 
tillgång och något som skänker mycket glädje. 
För att stärka gemenskapen i församlingen så 
firar vi den första söndagen i månaden gemen-
sam gudstjänst och nattvard. Gudstjänsten har 
då inslag på arabiska. Förhoppningen är att på 
så vis känner sig alla välkomna och delaktiga.
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Pastorn har ordet Guds ord
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
 8 2 Sam 7:1-16 
 9 2 Sam 7:17-29
 10 Rom 13:8-10
 11 Matt 22:34-40
 12 Jer 38:7-13
 13 Rom 12:16-21
 14 Matt 7:12
 15 2 Sam 8
 16 2 Sam 9
 17 5 Mos 6:4-9
 18 Jak 2:19
 19 Amos 9:11-15
 20 1 Kor 1:10-13
 21 Joh 17:18-23
 22 2 Sam 10:1-14
 23 2 Sam 10:15-11:13
 24 Matt 6:25-34
 25 Rom 14:17-19
 26 5 Mos 4:29-31
 27 Fil 4:10-13
 28 Luk 10:38-42
 29 2 Sam 11:14-27
 30 2 Sam 12:1-15a

Oktober
 1 2 Sam 12:15b-31
 2 Apg 7:44-50
 3 1 Mos 28:10-17
 4 Upp 5:11-14
 5 Joh 1:47-51
 6 2 Sam 13:1-17
 7 2 Sam 13:18-37
 8 2 Sam 13:38-14:20
 9 1 Tim 2:1-5
 10 Sal 7:15-22
 11 Kol 3:16-17
 12 Luk 19:37-40
 13 2 Sam 14:21-33
 14 2 Sam 15:1-12
 15 Hebr 3:5-13
 16 Joh 6:41-45
 17 Ords 8:32-36
 18 Apg 5:27-29
 19 Matt 13:44-46
 20 2 Sam 15:13-30
 21 2 Sam 15:31-16:14
 22 Joh 1:1-13
 23 Ef 1:15-23

 
 24 Jos 2:1-15
 25 Hebr 11:29-33
 26 Mark 2:1-12
 27 2 Sam 16:15-17:5
 28 5 Mos 34:1-5
 29 Hebr 12:22-24
 30 Jos 1:10-11
 31 Hebr 11:13-16

November
 1 Luk 6:20-26
 2 Luk 20:37-38
 3 2 Sam 17:6-22
 4 2 Sam 17:23-18:5
 5 Matt 9:35-39
 6 1 Joh 4:7-16
 7 2 Mos 23:1-9
 8 2 Kor 8:9-15
 9 Matt 12:15-21
 10 2 Sam 18:6-23
 11 2 Sam 18:24-19:8a
 12 Ef 6:10-18
 13 2 Petr 3:10-13
 14 Amos 8:9-12
 15 Fil 3:20-4:1
 16 Luk 17:20-30
 17 2 Sam 19:8b-30
 18 2 Sam 19:31-20:3
 19 Kol 2:16-23
 20 1 Joh 3:20-24
 21 Hes 47:6-12
 22 1 Kor 15:22-28
 23 Matt 13:47-50
 24 2 Sam 20:4-22
 25 2 Sam 20:23-21:14
 26 Joh 1:16-18
 27 2 Kor 4:7-15
 28 Sak 9:9-10
 29 Rom 13:11-14
 30 Matt 21:1-9

December
 1 2 Sam 21:15-22:7
 2 2 Sam 22:8-31
 3 2 Tim 4:16-18
 4 Joh 18:36-38
 5 Mika 4:1-4
 6 Rom 15:4-7
 7 Luk 21:25-36

www.bibeln.se

Ett nygammalt hus
För 13 år sedan flyttade jag och Jennie in i vårt 
nya hus. Egentligen var huset inte nytt. Huset 
byggdes 1966 och de som då flyttade in i det nya 
huset var mina föräldrar. 2001 övertog jag och 
Jennie deras hus. Vi fick till en början många 
frågor om hur det skulle gå. Blir det inte konstigt 
att återigen bo i huset du växte upp i? Kommer 
inte dina föräldrar lägga sig i om ni förändrar 
och renoverar? 
 Med facit i hand så har det gått väldigt bra. 
Huset blev ”vårat” ganska fort och mina föräld-
rar har varit med och tapetserat, målat och passat 
barn (åt oss som målat, snickrat och grävt). De 
har känt sig som hemma i vårt hem. Rollerna 
förändrades men känslan av hemma har varit 
densamma.
 Jag tänker på samma sätt när det gäller mitt 
uppdrag i vår församling. I och med att Josef 
avslutat sin tjänst i församlingen så förändras 
mitt uppdrag och min roll. Jag får delvis nya 
uppgifter och en del av mina gamla uppgifter 
kommer Albin att överta. Givetvis finns det 
frågor. Jag är inte Josef och har andra gåvor än 
vad Josef har. Albin är inte som jag (tack och 
lov). Därför är det oundvikligt att vissa saker 
kommer bli annorlunda. Församlingen och jag 
själv tillsammans med familjen får i bön pröva 
om jag ska vara församlingens föreståndare. 
 Immanuelskyrkan är huset jag växte upp i. Där 
jag vuxit, utvecklats och fått lära mig nya saker. 
Josef har lagt en grund som jag vill bygga vidare 
på men jag gör det utifrån mina förutsättningar. 
Jag hoppas och tror att alla ska känna att känslan 
av att man är hemma i kyrkan ska bestå. 
 ”Nådegåvorna är olika, men Anden den samma. 
Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verk-
samheterna är olika, men Gud är densamme, han 
som verkar i allt och över allt.” 1 Kor 12:4-6
 Anden kommer vara den samma oavsett våra 
roller. Jesus utgör, oavsett pastor, församlingens 
centrum och Gud verkar även i fortsättningen i 
oss alla och överallt.

Mattias Lyckelid
Tillförordnad församlingsföreståndare
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Dunderklumpen
Jag måste säga att jag älskar Immanuelskyrkans 
scouter. Tänk att som ledare kunna vakna upp 
på ett scoutläger till vacker trumpetstöts revelj, 
inse att ungdomarna redan är uppe och i full 
färd med att göra i ordning frukost. Dra sig 
lite i sovsäcken och sedan gå upp för att äta en 
härlig frukost.
 Okej, det kanske inte var så varje morgon, men 
i alla fall en. 
Den 14 juni kl 9 åkte sju scouter från Immanu-
elskyrkan mot Åsengården utanför Fristad, där 
vi tillsammans med 250 andra scouter skulle leva 
lägerliv. Lägrets tema detta år kom från filmen 
om Dunderklumpen och hans vänner, vi fick 
följa hur Lejonel, En-Dum-En, Pellegnillot, 
Dockan och Dunderklumpen försökte öppna 
Jens skattkista och hur de fann en ny vän i Enöga.
 Något som var nytt för oss var att vi inte hade 
något bestämt dagsprogram, vi fick välja vad vi 
ville göra under dagarna utifrån en idébank. En 
morgon begav vi oss ner till sjön och gjorde våra 
egna fiskespön och försökte få tag i gammelgäd-
dan, en annan dag gick vi ett upplevelsespår 
och så körde vi en hantverksdag där vi tryckte 
textiltryck, vävde vänskapsband m.m.

 

Kvällarna bestod av lägerbål och tävlingar.
 Immanuelskyrkan kanske inte vann någon 
tävling och vi var nog den minsta kåren på plats. 
MEN, vi var nog den kår som hade roligast och 
framför allt den kår som lät och hördes mest när 
vi körde vårat kår-rop. Vi ledare är glada över 
våra scouter, både på läger och på onsdagar. 
 Nu drar terminen igång och känner du någon 
som vill börja scout så är de jättevälkommna. 

Ungdomsledare Albin Forssén

Efter en fantastiskt varm och solig sommar 
känns det kanske lite tungt att prata om hösten? 
Planeringen för hösten i Immanuelskyrkan är 
klar och ser spännande ut. Det blir många till-
fällen att möta Gud och möta andra människor 
med samma önskan. 
 Vi får bl.a. vara med om Boråsmötet, besök 
av Tomas Boström och Jan Mattson, equmenias 
julstuga m.m.
 I församlingen kommer vi ha ett tydligt fokus 
på ”Framtiden”. Vi inbjuder till samlingar kring 
detta tema, och samtalar om hur vi i framtiden 
på bästa sätt kan vara Guds redskap i Borås. 
• Vad har Gud för planer med Immanuelskyr-
kan?
• Vilka behov och önskemål finns bland försam-
lingsmedlemmar och människor i Borås?

• Hur behöver vi då komplettera vår stab av 
anställda?
• Vilka blir deras viktigaste arbetsuppgifter?
 En första samtalskväll blir det 9/9 – möt upp 
då alla som kan! 
 Resultatet av samtalen blir vägledande för 
styrelsen och den blivande rekryteringsgrup-
pen, när vi efter hösten går in i en tydligare 
rekryteringsfas och söker ny medarbetare. Då 
har också Mattias fått möjlighet att känna på 
uppgiften som församlingsföreståndare. Stöd 
våra anställda genom uppmuntran och förbön! 

Anders Claesson

P.S. Styrelsen uppdaterar nu listan över de som 
önskar få styrelseprotokoll hemsända via e-post. 
Om du vill finnas med på den listan så meddela 
expeditionen.

Hälsningar från styrelsen inför hösten
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Körresa
Kultur- och sångarresa  
till Dalarna
Förväntansfulla och glada samlades Immanuels-
kyrkans kör och dess supportrar utanför kyrkan på 
morgonen den 22 maj. Klockan 8.20 rullade bus-
sen iväg med Lasse Polbäck bakom ratten. Ljud-
nivån i bussen var hög. Det var ett morgonpiggt 
sällskap bestående av 44 personer unga och gamla 
i en härlig blandning som vinkade adjö till Borås.
 Första stoppet blev några timmar senare utan-
för Mariestad där det egenhändigt nedpackade 
bussfikat avnjöts under en klarblå himmel med 
strålande sol.
 I Wadköping väntade en härlig lunchbuffé. 
Tillfälle gavs att promenera omkring i denna sär-
egna omgivning där man kände historiens vindar 
från förr blåsa. Ett besök i handelsboden med 
Caisa Wargs kryddblandning, pappersbonader 
från 40-talet och Kronbloms museum inrett i 
30-tals stil var spännande upplevelser.
 Kvällens konsert hölls i Högbergskyrkan i 
Ludvika. Kören bjöd på ett blandat program med 
flera olika musikstilar. Lasse Polbäck predikade 
och hade valt som utgångspunkt Jesaja 6. 

 Första övernattningen var bokad på Dala-
gården i Svärdsjö och där åt vi också en tidig 
frukost nästa morgonen. Första målet denna 
dag var Karlfeltsgården i Sjugare. Vid den lilla 
sjön Opplimen halvägs mellan Leksand och 
Rättvik ligger nationalskalden Erik Axel Karl-
feldts hem och trädgård. I år är det 150 år sedan 
skalden föddes. Karlfeldt dog 1931 och samma 
år tilldelades han Nobelpriset. En kunnig guide 
berättade om Karlfeldt och gården.  
 Färden gick vidare mot Tällberg och Rättvik. 
På Stiftsgården i Rättvik väntade en härlig lunch 
på oss. Stiftsgården ligger på kyrkudden vid Rätt-
viks kyrka i en fantastisk natur. Rättviks kulturhus 
och långbryggan var också värda ett besök.
 Senare på eftermiddagen checkade vi in på 
hotellet Hantverksbyn. Kvällens överraskning 
väntade oss när vi knackade på hos Ann-Marie 
och Olle Klockars i Bäck. Ann-Marie kom och 
öppnade klädd i sin vackra Rättviksdräkt. Kvällen 
hos Klockars innehöll glädje, sång, musik och 
god mat. (Kören med supporters tackar för sig.) 
 Lördagen den 30 maj startade med frukost-
buffé uti arla morgonstund och därefter avresa 
mot Mora med besök hos Nils Olsson i Nusnäs. 
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Körresa forts.

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund
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Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

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. 

Här kunde det handlas dalahästar målade eller 
omålade stora hästar såväl som små. Med fylligare 
väskor och tunnare plånböcker tog oss bussen till 
Zornmuséet och Zorngården. Här presenterades 
en del av svensk konsthistoria Med anledning 
av att Zornmuseét firar 75 år under 2014 ges en 
sommarutställning där Zorn möter en verklig 
mästare Rembrandt. Här fanns mycket att se och 
mycket att ta in. Ett besök i Vasaloppets Hus med 
guidning hanns också med.
 Söndagens sånggudstjänst hölls i Söderås 
Kapell. Många åhörare hade slutit upp. Kören 
gjorde sitt bästa under Jan-Olovs och Christinas 
säkra ledning. Iréne Mållberg predikade. Bud-
skapet i tal och sång om den uppståndne och 
levande Kristus togs emot. 

 Efter lunch på hotellet var det dags för hem-
färd. Resan gick via Leksand och Knäckebröds-
fabriken. Här finns s.k. fabriksförsäljning med 
generösa öppettider. Detta gjorde att vi hann 
med ett stopp. Med kassar och kartonger fyllda 
med knäckebröd lämnade vi Leksand och Da-
larna och körde mot Borås.
 Trötta, glada och tacksamma kom vi hem 
sent på söndagskvällen. Vi säger tack till er som 
ordnade denna resa så proffsigt åt oss, med Leif 
Johansson i spetsen. Tack också Lasse för säker 
körning. Sist men inte minst tack Jan-Olov och 
Christina. Utan er hade det inte blivit någon 
körresa 2014.

Ingela Hallgren
Iréne Mållberg
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Varbergsvägen 48 504 30 Borås, Tel 033-444777 • öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13.
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Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

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 
Start: 3 sep

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Start: 9 sep

Kvällsbibelsamtal
Tisdagar 19.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Mattias Lyckelid 
Start: 16 sep
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 
 
Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Annika Beckung
Start: 25 aug

Söndagsskola 
Söndagar 11.00 
Kontakt: Mattias Lyckelid
Start: 31 aug
 
Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Albin Forssén 
Start: 27 aug
 

Tonår 
Fredagar 19.30 
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Albin Forssén
Start: 29 aug

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Start: 1 sep 

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
Start: 30 aug 
  
KRIK (student)
Lördagar 18.00-20.00 
Söndagar (varannan) 
19.00-21.00 
Kontakt: Henrik Strömbom
Start: 23 aug
                          
Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Albin Forssén 
Start: 30 aug
  
Äventyrs-konfa 
Kontakt: Mattias Lyckelid
Start: 18 sep 

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 3 sep

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 3 sep

Barnkör (7-12 år)
Vissa lördagar 10.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 18 okt

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 19.00-20.15
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 13 aug

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 28 aug

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 3 sep

Dansgrupp  
– afro, latin m.m.
Söndagar 15.00-17.00
Kontakt: Diasilua Nsumbu
Start: 7 sep
  

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Start: 18 aug

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Kontakt: Jan Sejmo
Start: 23 sep

Blockflöjtsgrupp
Vissa tors. 17.30-18.30
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Start: 25 sep

Målargrupp
Vissa lördagar 09.30-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Start: 27 sep
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Start: 23 sep
 
Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Start: 16 sep

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Allan Wramsby
Start: 10 sep

Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen på 
tel. 033/12 54 80  - vardagar 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


