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Församlingsboken
Till Herrens vila
Bengt Karlsson
Född: 29 jan 1921
Död: 25 maj 2015

Vigda
Fayez Issa och 
Diana Murad
Eklandagatan 72E
412 61 Göteborg
Borås 13 juni

Robert Sköld och Kristina 
Mukta Nilsson
Hestra Ringväg 31
504 70 Borås
Borås 12 juni

Dop
Xin Lou
Söderdalsgatan 23
504 50 Borås
7 juni
I samband med dopet blev 
Xin medlem i församlingen

Ella Hedlund
Sara Pettersson och 
Erik Hedlund
Hestra Ringväg 13
504 70 Borås
Officiant: Mattias Lyckelid
14 juni

Barnvälsignelse
Noah Lukas
Henrik och Elin Hellemar
Officiant: Ingvar Tranell
Söndag 5 juli

Utträde
Flyttat till Johanneskyrkan 
Linköping
Edvin och Lisa Erdtman
Alsättersgatan 4A
582 34 Linköping

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 27 november och sträcker sig till den 28 februari. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen senast den 1 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, församlingsföreståndare
Mattias Lyckelid. Tel. exp. 12 54 75, 
bost. 24 70 25, mobil 0704-24 70 24.
Ledig: Måndag.

Pastor, församlingsföreståndare
Ronny Augustsson.
Tel. 0703-37 63 12.

Pastor
Rimon Murad.
Tel. 073-701 50 21.

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

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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Insidan
När ni läser detta har vi åter fått vara med om 
en sommar.
 Oavsett vad vi tycker om sommaren som gick 
så har vi minnen som vi bär med oss, kanske både 
bra och mindre bra.
 Jag tycker nog att den blev lite för kall och 
blåsig för min del, men det har jag inte kunnat 
göra så mycket åt. Jag har fått vara ledig och 
ha semester från mitt arbete och det är väldigt 
skönt. Jag har också njutit av färska bär till min 
frukost varje dag.
 Blommorna som blommat både i naturen, i 
den egna trädgården och i planteringar på olika 
ställen sprider glädje. Färsk stekt makrill är också 
något jag njutit av.
 Möjligheten jag haft att vid flera tillfällen vara 
ute vid havet. Vandra på klipporna och njuta av 
den salta luften. Ett och annat bad. Det gör gott 
till både kropp och själ.
 Vid den badstrand vi brukar bada vid på Hönö 
är det en härlig utsikt ut mot öppna havet. Där 
kan jag sitta och titta på Vinga Fyr som syns 
väldigt tydligt i söder. Jag kan följa både små 
och större båtar som rör sig på havet. Där får 
jag uppleva lugn och ro. Det gör gott på insidan.
 Fyren står där också som en vägvisare, en 
ljuspunkt som leder rätt ute till havs och leder 
in till säker hamn.

 Guds ord är en vägvisare för oss, sånger kan 
vara en ljuspunkt som leder oss på rätt spår och 
Gud själv kan föra oss hem till en säker hamn.
 Det är viktigt för oss att få de där andningshålen 
i livet hur det än ser ut för oss, även om 
sommaren kanske inte helt blev det vi hoppades 
på. Det finns ändå saker att vara tacksam för även 
denna sommar.

Inför hösten som kommer får vi stava på orden i 
vers 2 och 3 ur Psalm 821 av Ingmar Johansson:

Låt oron få sjunka som stenar mot botten. 
Hela ditt liv är ett samtal med honom 
som bär universum och bor i ditt hjärta.
Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan. 
Du är en bön. Gud är din bön.

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. 
Närvaron finns där. En kraft som vill bära, 
ja, våga den tillit som bor djupt inom dig.
Lyssna till rösten som kallar dig: ”Följ mig!
Du är en bön. Jag är din bön.”

Eva-Marie Claesson

Skördefest 
i Sturegården

lördag 17 oktober kl. 11.30-13.30
Servering av sopplunch, kaffe och äppelkaka.

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

Lotterier.
Du som har skördat spara lite och skänk till vår försäljning, och du som älskar 

att baka, vi tar emot allt. Även penningbidrag för inköp till lunch och lotteri.

Välkommen!

Mat i kyrkan
Vid några tillfällen under den kommande pe-
rioden kommer det att serveras mat i kyrkan. 
I måltiden stärks gemenskapen och vardagen 
delas. Vid sådana tillfällen kan man finna 
ny vänner och samtidigt lära sig något nytt.

Lunch inspirerad av det  
arabiska köket
I kyrkan talas många språk och i vår kyrka är 
det många som talar arabiska. Den 4 oktober 
har alla möjlighet att äta på arabiska. Genom 
maten kan man lära sig ett nytt språk och en 
ny kultur och se att kyrkans gemenskap är 
större än köttbullar och potatismos.

Notiser
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Bok

På lång sikt
• Julstugan – 5 december
• Körens julkonsert – 19 december

Ulla Linds bok
Ulla Linds livsgärning var som lärare i svenska, 
tyska och engelska på Bäckängsgymnasiet i 
Borås. Som nybliven pensionär besökte hon 
Kongo 2007 där hon bland annat träffade 
skolchefen för Frälsningsarméns skolor i 
Kongo. Han berättade att det behövdes folk 
som undervisar i engelska. Ulla kom tillbaka för 
att arbeta som volontär vid Collège Bimwala i 
Kinshasa under några månader. Hon återkom 
flera gånger vilket resulterade i ett samarbete 
med den kongolesiske läraren Mbombi Nlandu 
Moise som skrev engelskaboken Widom Tome 
2 som Ulla tryckte i Sverige och som kunde 
användas i undervisningen. 
 Mellan 2007 och 2010 gjorde Ulla totalt sex 
perioder i Kinshasa om åtta till tio veckor. Un-
der de sista perioderna fick hon möjlighet att 
undervisa studenter på det Engelska Centrat på 
UCKin (Université Chrétienne de Kinshasa). 
Hon började nu göra intervjuer och observatio-
ner för sina studier hon börjat med på den Teo-
logiska högskolan Stockholm. I Kinshasa bodde 
Ulla på kyrkans gästhem Nzobinati där många 
av kyrkans anställda passerar vilket passades bra 
för att intervjua. Under hösten 2010 intervjuade 
hon 21 pastorer och skrev en kandidatuppsats i 
teologi ”Kallad till pastor i Kongokyrkan CEC 
– ett hedersuppdrag men också ett offer.” 
 Sedan fortsatte hon med magisterstudier och 
en uppsats om kvinnornas roll i Kongokyrkan 
där hon intervjuade 37 personer. Denna upp-
sats var i det närmaste färdig men kom aldrig 

att ”läggas fram” vid THS på grund av Ullas 
plötsliga död i mars 2014. 
 Några av Ullas vänner i Immanuelskyrkan i 
Borås tyckte att uppsatserna var av intresse för 
ledarna inom Kongokyrkan CEC och Equme-
niakyrkan i Sverige men framförallt för alla hen-
nes kongolesiska vänner som blivit intervjuade. 
Resultatet blev denna bok. Västra Götalands 
Missions- och Stipendiefond har lämnat ett 
bidrag till boken och garanterat tryckkostna-
den. Eventuellt överskott går via BIKON till 
barnhemmet PROKIN i Kinshasa som låg Ulla 
synnerligen varmt om hjärtat.

Ett forskningsarv efter Ulla LindUlla Linds livsgärning var som lärare i 
svenska, tyska och engelska på Bäckäng-
sgymnasiet i Borås. Som nybliven pen-
sionär besökte hon Kongo 2007, där hon 
bland annat träffade skolchefen för Fräls-
ningsarméns skolor i Kongo. Han berät-
tade att det behövdes folk som undervisar 
i engelska. Ulla kom tillbaka för att ar-
beta som volontär vid Collège Bimwala 
i Kinshasa under några månader. Hon 
återkom flera gånger, vilket resulterade i 
ett samarbete med den kongolesiske lä-
raren Mbombi Nlandu Moise som skrev 
engelskaboken Widom Tome 2, vilken 
Ulla tryckte i Sverige och som kunde an-
vändas i undervisningen. 
 Mellan 2007 och 2010 gjorde Ulla to-
talt sex perioder i Kinshasa om åtta till tio 
veckor. Under de sista perioderna fick 
hon möjlighet att undervisa studenter på 
det Engelska Centrat på UCKin (Uni-
versité Chrétienne de Kinshasa). Hon 
började nu göra intervjuer och observa-
tioner för sina studier hon börjat med på 
den Teologiska högskolan Stockholm. 
I Kinshasa bodde Ulla på kyrkans gäst-

hem Nzobinati där många av kyrkans 
anställda passerar vilket passades bra för 
att intervjua. Under hösten 2010 inter-
vjuade hon 35 pastorer och skrev en kan-
didatuppsats i teologi ”Kallad till pastor i 
Kongokyrkan CEC – ett hedersuppdrag men 
också ett offer.” 
 Sedan fortsatte hon med magisterstu-
dier och en uppsats om kvinnornas roll 
i Kongokyrkan där hon intervjuade 37 
personer. Denna uppsats var i det när-
maste färdig men kom aldrig att ”läggas  
fram” vid THS på grund av Ullas plöts-
liga död i mars 2014.
 Några av Ullas vänner och gamla 
kolleger tyckte att uppsatserna var av 
intresse för ledarna inom Kongokyrkan 
CEC och Equmeniakyrkan i Sverige 
men framförallt för alla hennes kongo-
lesiska vänner som blivit intervjuade. 
Resultatet blev denna bok.
 Eventuellt ekonomiskt överskott 
av boken går till att stödja föreningen  
BIKON (Bistånd Kongo) och projekten 
Barnhemmet PROKIN i Kinshasa och 
Emy Miantezilas gatubarn på Kimpese. 

Kallelse och gärning 
i Kongokyrkan CEC

K
allelse och gärning

i K
ongokyrkan C

E
C

Ulla Lind

9 789175 177434

ISBN 978-91-7517-743-4

Ulla Lind vid barnhemmet PROKIN i Kinshasa

Ulla Lind vid barnhemmet PROKIN i Kinshasa.
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Porträttet
Ronny Augustsson
Det var en gråmulen sommardag, regntunga 
moln täckte himlen. Jag parkerade bilen vid 
lasarettet och steg ur. Då föll de första regndrop-
parna. Retligt, tänkte jag, Nu blir jag som en 
dränkt katt när jag skall träffa Immanuelskyrkans 
nye pastor, Ronny Augustsson. Vi träffades i 
hans arbetsrum i sjukhuskyrkan. 

”Vem är du”, var min första fråga till man-
nen framför mig i svart prästskjorta och 
rundkrage?
Jag föddes 1965 i Broddarp i en lantbrukarfamilj. 
Jag har ingen frikyrklig uppväxt egentligen utan 
det var Svenska kyrkan på landsbygden som 
gällde. Jag kom dock med i SMU som tonåring 
och jag kom till tro på ett tonårsläger. Den upp-
levelsen som jag gjorde då var ett viktigt steg på 
den väg som förde vidare vad gäller kristen tro 
och utveckling.
 Bakgrunden i Svenska kyrkan och erfaren-he-
terna i SMU och frikyrkan har varit en tillgång. 
Jag har lärt mig att det finns olika sätt att tänka. 
Det kan vara en fördel att inte ha en ”helgjuten” 
bakgrund. 
 Jag är gift sedan 30 år tillbaka med Gunilla 
som är undersköterska. Vi har tre pojkar födda 
1985, 1987 och 1992. Jag har haft olika pastors-

tjänster bland annat i Toarp och Tibro. Jag 
flyttade hem 2006 och visste inte riktigt hur 
framtiden skulle bli, men jag ville fortfarande 
vara pastor. 2007 var jag tillförordnad pastor i 
Immanuelskyrkan. Jag arbetade på distriktsexpe-
ditionen 1,5 år och var bataljonspastor i Kosovo 
en period. Jag har också arbetat som personlig 
assistent. De senaste åren har jag arbetat som 
sjukhuspastor på halvtid och den andra halvtid 
som pastor i Tvärreds missionskyrka. Denna 
tjänst kommer jag nu att lämna och gå in i pas-
torstjänst i Immanuelskyrkan på 50%.
 Jag kommer att tjänstgöra i Immanuelskyrkan 
tisdagar och torsdagar samt varannan söndag.

Beskriv dig själv med tre ord!
Lugn – diplomatisk – bondpojke.

Hur hanterar du besvärliga människor?
Jag tror på demokrati och brukar göra vad jag 
kan för att prata lugnt och sansat. Min erfaren-
het är att där starka känslor råder kan det vara 
svårt att kommunicera. Det handlar om att få 
till ett samtalsklimat och ett sammanhang där 
grundstämningen är att lyssna och respektera 
varandra –”Jag försöker att förstå vad du sä-
ger”. Jag tänker också att vi människor sällan 
är besvärliga eller något annat heller. Men vi 
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forts.
kan ibland bli besvärliga. Bland annat då vi inte 
tycker att vi blir lyssnade på och bemötta med 
respekt. Sedan är det ju också så att en människa 
som betraktas som ”besvärlig” i ett sammanhang 
kan i ett annat bli betraktad som ”principfast”, 
”energisk”, ”intuitiv” etc. Mänsklig kommunika-
tion är komplex.

Vad är din vision för församlingen? 
Önskar att församlingen skall vara en växtplats. 
Det finns tydliga bilder hos aposteln Paulus. Han 
talar om att församlingen är en kropp med olika 
lemmar och tillsammans skall vi tjäna varandra 
och utvecklas som de individer vi är. Det kyrkan 
behöver göra är att skapa kreativa sammanhang 
där vi kan samtala med varandra, vrida och 
vända på synpunkter och åsikter och då tror jag 
vi kommer fram till någon form av konsensus 
och känner: ”ja så här skall vi göra! ”Den här 
vägen skall vi gå! Då blir det inte heller viktigt 
vem som kläckte idén från början. En del av 
oss människor är entreprenörer och ropar högt 
från början ”så här skall vi göra”, andra är mer 
försiktiga och återhållsamma. Gud har utrustat 
sin församling så rikt och alla behövs, alla har 
en uppgift i sammanhanget. Det är viktigt att 
lyssna på varandra och det är en stor glädje att 
arbeta tillsammans.

När känner du mest glädje och tillfredsstäl-
lelse i livet?
Jag har olika svar på den frågan. Jag kan känna 
stor glädje mitt i skogen då kan jag uppleva 
mig ett med naturen. Ett annat svar på frågan 
är att mötet med människor är fantastiskt. När 
jag upplever att det jag säger, är och gör är det 
som behövs just nu. Det är stort. Det handlar 
om - att vara i sitt esse eller essens. –Begreppet 
flow används ibland för att beskriva samma sak.

Om du blickar tillbaka på ditt liv vad är du 
mest nöjd och tacksam över?
Jag är tacksam över att det har gått bra för bar-
nen. Jag är tacksam över hela mitt liv. Tänk att 
få stå i denna typ av tjänst, att få vara i sin essens 
och att få bekräftat att det jag gör gör skillnad.
Detta är stort.

Vad önskar du av framtiden?
När jag tänker på församlingen önskar jag få 
göra det jag kan i min nya tjänst och samverka 
med Mattias och med församlingen. Önskar 
att församlingen blir den växtplats där man ser 
möjligheterna hos varandra och tillåter varandra 
att utvecklas och växa.

Ingela Hallgren

En gränslöst rolig kväll
Den 14 november kl. 18 ordnar Åsa Rydhard en 
Galakväll till förmån för Läkare utan gränser. 
Alla intäkter, så mycket det bara går, går till 
deras organisation. 
 Det blir musik, humor, konst och mingel med 
bubbel (alkoholfritt förstås)!

Varför det Åsa? 
För att jag vill göra något som kanske spelar roll. 
För att jag vill bjuda in fler att få göra detsamma. 
För att jag tror att humor, musik och kreativitet 
bryter gränser oss människor emellan och för att 
jag älskar att skapa upplevelser som är underhål-
lande och meningsfulla på samma gång. För att 
jag vill bjuda in alla som tänker som jag att vara 
en del av den upplevelsen... (Det är också ett 
sätt att fira att jag fyllt 50 men det är INTE en 

50-årsfest, det är ett offentligt arrangemang som 
jag arrangerar istället för en fest.)
  Temat för kvällen är ”gränslöst” och fylls av 
tankar/humor/musik/underhållning som speglar 
det: Innanför och utanför, normal och icke nor-
malt etc. vad betyder det? Är det viktigt? Finns 
det någon som är normal överhuvudtaget?
 Eventuellt blir det också samtal/reflektion 
mellan de deltagande om just detta.
 Vill du vara med och hjälpa till, hör av dig till 
Åsa på 0768-287679 eller asa@cowab.org. Du 
hittar också eventet på cowab.org/Galakväll och 
på Facebook (sök på En gränslöst rolig kväll...) 
Biljetter säljs via Tickster, Turistbyrån m.fl. 
ställen och så klart i dörren!
  Annars är du bara att ta med dig alla du kän-
ner; grannar och kollegor, släkt och vänner och 
njuta av kvällen. Varmt välkommen med!
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Notiser         Styrelseinfo
I församlingsbladet, som gavs ut 
strax före sommaren, rapporterades 
om den pågående rekryteringen av 
pastor och församlingsföreståndare. 
 Vid församlingsmötet i juni be-
slutades att anställa pastor Ronny 
Augustsson på halvtid som försam-
lingsföreståndare. Parallellt kom-
mer han att fortsätta jobba halvtid 
i sjukhuskyrkan. Församlingsmötet 
beslutade också att församlingsföre-
ståndarskapet ska delas med pastor 
Mattias Lyckelid. 
 Denna lösning med delat fö-
reståndarskap är helt nytt för vår 
församling. Det blir två olika perso-
ner som delar på uppgifterna inom 
föreståndarskapet och vi tror att de 
kan komplettera varandra och sam-
arbeta på ett sätt som gagnar för-
samlingen. Fördelningen av de olika 
arbetsuppgifterna görs tillsammans 
med styrelsen via personalutskottet 
och kommer säkert ta lite tid innan 
det sätter sig helt och fullt.
 I och med att det blev en halv-
tidsanställning finns det utrymme 
för ytterligare en tjänst. Vid mötet 
beslutades att söka rekrytera en 
diakon på ungefär halvtid. Denna 
rekrytering pågår just nu.
 Ronny Augustsson kommer att 
börja jobba i vår församling vecka 
39 och välkomnas vid gudstjänsten 
27 september. 
 Det känns fint att ha fått avsluta 
en del av rekryteringen på ett bra 
sätt och nu väntar en spännande 
höst med en ny medarbetare, som 
kommer att komplettera de duktiga 
medarbetare vi redan har. 
 Stötta dem och bed för dem och 
den avslutande rekryteringen!

Hälsning från styrelsen genom 
Anders Claesson

Sommarens caféer
Under tio tisdagar har det varit sommarcafé i Immanu-
elskyrkan. Varannan tisdag kl. 15.00 och varannan kl. 
19.00. Samlingarna har varit en träffpunkt för samtal och 
umgänge kring kaffebordet. 
 Varje gång har olika personer ansvarat för program av 
något slag. Allsång, musik, berättelser, dikt, tanke, skivor 
till kaffet, bildvisning, musikkryss m.m. Varje samling har 
avslutats med en andakt. 
 Det är roligt att så många velat ställa upp och ta ansvar 
för program och servering. Det har varit 20-40 personer 
som har kommit och delat gemenskapen. En mycket 
värdefull mötesplats för alla som är hemma i Borås under 
sommaren.

Jan-Olof Hermansson

Tänk på vilodagen
Hur ser din vila ut? I ett samhälle där man är ständigt 
uppkopplad och egentligen kan nås när och varsomhelst 
suddas gränserna mellan vila och arbete ut. Hur finner 
man en rytm i livet som ger balans mellan arbete och vila, 
fart och eftertanke. Vilken roll spelar egentligen tron och 
kyrkan i livspusslet. Är det bara ännu en bit som ska passa 
in eller kan tron få vara lådan som pusslet passar in i? 
Söndagen den 15 november funderar vi över dessa frågor 
i gudstjänst och vid borden. Du behöver inte tänka på vad 
du ska laga för mat utan kan istället vila denna söndag.

”Gud, vi längtar efter dig” 
- en julkonsert med Borås Brassband, Kors i taket 
och solister
Helgen den 21-22 november är det premiär för ny musik 
och nya samarbeten. Borås brassband kommer då att 
framföra en julkonsert tillsammans med körångare och 
solister. Konserten innehåller nyskriven musik blandat 
med gamla, välkända psalmer. Musiken är komponerad 
och arrangerad av brassbandets ledare Magnus Hylander 
och texterna skrivna av Matilda Nybo. ”Kors i taket” 
från Svenska kyrkan i Fristad, under ledning av Katarina 
Dahlberg, utgör stommen i kören och sångsolister är Joel 
Klintenberg och Tora Hild. Konserten handlar om den 
längtan som Israels folk bar på, som vi bär på än idag, och 
som får sitt svar i det nyfödda lilla barnet i Betlehem. På 
lördagen den 21/11 framförs konserten i Fristads kyrka, 
och på söndagen 22/11 kl. 18.00 i Immanuelskyrkan. 



8 Immanuelskyrkans FörsamlIng

Kalendariet
September
Vecka 36 - Arbetslag 2  
 1 Tisdag
  18.30 Musikandakt vid ljusbäraren.
 2 Onsdag 
  15.00 Dagledigträff. ”Så låter det” med Anita 

och Thomas Granat. Andakt.
  10.00 Terminsstart Föräldra-barnsång.
  17.00 Musik och lek.
  18.00 Scout.
 4 Fredag
  Ungdomar inleder tillsammanshelg. 
 5 Lördag
  Tillsammansdag på Västkustgården. Avfärd 

8.30. Anmälan. 
 6 Söndag 
  11.00 Samlingssöndag. Gudstjänst med natt- 

vard ”Enheten i Kristus”. Mattias Lyckelid. 
Rimon Murad. Immanuelskyrkans kör. Kyrk-
kaffe.

Vecka 37 - Arbetslag 3
 8 Tisdag
  10.00 Pressklubben startar.
  18.30 Andakt. Lovsång till gitarr.
  15.00 Syförening.  
 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Ett är nödvändigt”. 

Samuel Gunnarsson. Marianne Savhammar. 
Sång U-sing. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. 

Vecka 38 - Arbetslag 4
 15 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
 16 Onsdag  
  15.00 Dagledigträff. Sång och musik med 

Allsträngen. Andakt.
 20 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Döden och Livet”. 

Eva-Marie Claesson. Mattias Lyckelid. Lov-
sångsbandet. Kyrkkaffe.

 Vecka 39 - Arbetslag 5
 22 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
  15.00 Syförening. 

 23 Onsdag
  18-20 Spa för själen. Tid för eftertanke och 

stillhet. Eva-Marie Claesson. (Se notis.)
 24 Torsdag
  19.00 Infoträff konfirmation. 
 27 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Rik inför Gud”. Instal-

lation av föreståndare Ronny Augustsson 
och Mattias Lyckelid. Urban Erestam. Im-
manuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

Vecka 40 - Arbetslag 6
 29 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizeanda.
  19.00 Bibelsamtal.
  19.00 ”Jag är ett barnhemsbarn.” Ett pro-

gram i St. Lukas regi. Obs! På regionteatern 
i Borås.

 30 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ” Från Smålands mörka 

skogar till folken söder om Zambezi” med 
Tage Drewitz. Andakt.

Oktober  
 1 Torsdag
  19.00 Temakväll ”Kyrkan i världen och 

världen i kyrkan”. Håkan Sandvik. (Se notis.)
 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard ”Änglar-

na”. Åsa Rydhard. Mattias Lyckelid. Lunch  
inspirerad av det arabiska köket (se notis).

Vecka 41 - Arbetslag 7
 6 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
  15.00 Syförening. 
 8 Torsdag
  14.30 Dagledigträff. Samling i Pingstkyrkan.            

Helena Engqvist. Sv. Allians folk och språk.
 10 Lördag
  Regionsfest i Vårgårda.
 11 Söndag
  11.00 Sånggudstjänst ”Lovsång”. Ronny 

Augustsson. Immanuelskyrkans kör. Kyrk-
kaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
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forts.
Vecka 42 - Arbetslag 1
 13 Tisdag
  18.30 Andakt. Lovsång till gitarr.
  19.00 Bibelsamtal.
 14 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. 60- och 70-tals musik 

och sång med Elisabeth och Grabbarna. 
Andakt.

 17 Lördag
  11.30-13.30 Skördefest. (Se annons.)
 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Mattias Lyckelid. Scout, barnkör, musik och 
lek. Insamling till equmenia. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. 

Vecka 43 - Arbetslag 2
 20 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
  15.00 Syförening
 24 Lördag
  12.00 Brunch med bibeltugg. Mattias Lycke-

lid. (Se notis.)
 25 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Samhällsansvar”. 

Ronny Augustsson. Ingvar Tranell. Lov-
sångsbandet. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. 

Vecka 44 - Arbetslag 3
 27 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt.
  19.00 Bibelsamtal.
 28 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Ronny Augustsson, 

Mattias Lyckelid, Jan-Olof Hermansson.
 31 Lördag
  11.00 Alla helgonsdag. Gudstjänst med 

ljuständning. Mattias Lyckelid. Iréne Måll-
berg. Sång av kvartett.

November
 1 Söndag
  18.00 Nattvardsgudstjänst i Taizéanda. 

”Vårt evighetshopp”. Mattias Lyckelid.

Vecka 45 - Arbetslag 4
 3 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
  15.00 Syförening
 4 Onsdag
  19.00 ”Korten på bordet” - en kväll om 

spelmissbruk i St. Lukas regi.
 7 Lördag
  17.00 ”Resa mellan tvivel och tro.” Sång-

collage av låtskrivaren Ulf Nomark, med kör, 
solister och kompgrupp från Immanuelskyr-
kan. (Se notis.) Samarr. med Bilda.

 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Förlåtelse utan gräns”. 

Ronny Augustsson. Staffan Odhagen. Sång 
Susanna Carlsson. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 46 - Arbetslag 5
 10 Tisdag
  18.30 Andakt. Lovsång till gitarr.
  19.00 Bibelsamtal.
 11 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”På väg mot ett framtida 

Borås” med Fredrik Hjelm. Andakt.
 14 Lördag
  18.00 ”En gränslöst rolig kväll”. Arr. av Åsa 

Rydhard. (Se notis.)
 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Tänk på vilodagen”. 

Mattias Lyckelid. Göran Davidson. Lov-
sångsbandet. Kyrklunch. (Se notis.)

  12.30 Gudstjänst på arabiska. 

Vecka 47 - Arbetslag 6
 17 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  17.00 Uppstart Alpha, Bodakyrkan.
  18.30 Musikandakt.
 22 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Kristi återkomst”. 

Ronny Augustsson. Lars Polbäck. Sång  
U-sing. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. 
  18.00 Julkonsert med Borås Brass Band, kör 

och solister. Texter: Matilda Nybo. Musik: 
Magnus Hylander. (Se notis.)
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Notiser

Kalendariet forts.

Dagledig!
En ny spännande höst. Våra samlingar varannan 
onsdag börjar 2 september. Då får vi besök av 
ett sjungande par - Anita och Thomas Granat 
(medverkade i gudstjänsterna i TV från Hållö 
fyr). Hoppas att du kan komma och vara med i 
samlingarna. Ju fler vi blir desto trevligare.

Programansvariga

Utegruppen
Nu är vi i startgropen för en ny termin. Under 
många år har vi haft förmånen att ha Allan 
Wramsby som ledare för våra vandringar, men 
han är ju inte längre bland oss. Vår förhoppning 
är att vi fortsatt samlas varannan onsdag för 
promenader i lugn takt, tar en paus med kaffe 
och vår medhavda macka. Känner du för att 
vara med så finns det plats. Första samlingen är
Onsdagen 9 september kl. 9.30.

Sven Levenby

Spa för själen
Kropp och själ hör samman och onsdagen den 
23 september kl. 18-20 blir det ”Spa för själen” 
som leds av Eva-Marie Claesson. Det blir en 
kväll för stillhet, vila, reflektion och eftertanke. 
Kvällen avslutas med en enkel måltid.

”Kyrkan i världen och världen i 
kyrkan”
Torsdag 1 oktober kl 19.00 är det temakväll med 
Håkan Sandvik - ”Kyrkan i världen och världen 
i kyrkan”. Håkan Sandvik är präst i Nykvarn och 
har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 
1980. Han har också arbetat med flykting- och 
integrationsfrågor och är intresserad av religi-
onsmöten i vardagen. Håkan är en känd röst 
för dem som brukar lyssna på Sveriges Radios 
program ”Tankar för dagen”. Arrangörer: Kyr-
kornas Flyktingrådgivning, Immanuelskyrkan 
och Svenska kyrkan i Borås.

Brunch med Bibeltugg
Bibeln är en bok med rejält tuggmotstånd. Allt i 
bibeln är inte lättsmält men det finns näring som 
ger växtkraft på i den personliga utvecklingen 

och för kyrkan som gemenskap. Ofta slänger vi 
oss med ord som bokstavstroende, bibeltrogen 
eller liberal. Vad betyder egentligen Bibeln för 
oss som kristna och hur påverkas våra liv av 
Bibelns berättelser. Detta kan vi fördjupa oss i 
och samtidigt få chans att äta tillsammans. Väl-
kommen till Bibeltugg den 24 oktober.

”Resa mellan tvivel och tro”
framförs igen i Immanuelskyrkan. ”Resa mellan 
tvivel och tro” är ett sångcollage av sång, musik, 
bilder, dikter, rörelse och ljuständning, skapat 
av låtskrivaren Ulf Nomark. 
 Under hela programmet visas akvareller av 
Carina Sundermo på storbild. Sångerna ut-
trycker tvivel, oro, otillräcklighet men också 
förtröstan och trygghet. Innehållets kärna 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.” 
 Datum för den här ”resan” är lördag 7 novem-
ber kl 17.00. Vi får lyssna till en kör från Imma-
nuelskyrkan tillsammans med kompgrupp, och i 
en del sånger får vi alla sjunga med. Sångsolister 
är Jennie Svedberg, Carin Holm och Anders 
Nilsson, som också spelar klaviatur. Anton 
Davidsson spelar trummor, Gunnar Hultgren 
elbas och Åsa Rydhard flöjt. 

Vecka 48 - Arbetslag 7
 24 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
  19.00 Bibelsamtal.
 25 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”Mina älskade gamla 

sånger” med Christina Baiko. Berättar om 
hjälpverksamhet i Vitryssland. Andakt

 28 Lördag
  14.00 Ljuständning på Stora torget. Ekume-

nisk kör. Arr. BER.
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst 1:a Advent. Mattias Lycke- 

lid. Ingela Hallgren. Immanuelskyrkans kör. 
Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
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Pastorn har ordet  Guds ord
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
 7 1 Kung 19:10–18
 8 1 Kung 19:19–21
 9 Matt 10:26–31
 10 Fil 4:11–13
 11 Neh 9:19–21
 12 Apg 20:32–36
 13 Matt 6:31–34
 14 1 Kung 20:1–12
 15 1 Kung 20:13–25
 16 Ps 119:1–8
 17 Dom 6:36–40
 18 Jes 26:19
 19 2 Kor 4:7–14
 20 Joh 11:28–44
 21 1 Kung 20:26–34
 22 1 Kung 20:35–43
 23 Apg 9:1–9
 24 Apg 9:10–19
 25 2 Mos 32:1–4, 
  30–35
 26 1 Joh 2:15–17
 27 Matt 6:19–24
 28 1 Kung 21:1–10
 29 1 Kung 21:11–19
 30 Rom 11:17–24

Oktober
 1 Ps 9:2–5 
 2 Dan 6:16–22
 3 Upp 12:7–12
 4 Luk 10:17–20
 5 1 Kung 21:20–29
 6 1 Kung 22:1–9
 7 Jak 2:14–23
 8 1 Kor 10:14–17
 9 1 Krön 29:10–14
 10 1 Thess 5:16–24
 11 Luk 17:11–19
 12 1 Kung 22:10–14
 13 1 Kung 22:15–25
 14 Ps 118:22–29
 15 1 Petr 2:4–10
 16 Rut 2:8–12
 17 Apg 9:36–43
 18 Mark 3:31–35
 19 1 Kung 22:26–33
 20 1 Kung 22:34–40

 21 Fil 1:9–11
 22 Ps 94:18–19, 22
 23 Jer 29:4–7
 24 Rom 13:7–10
 25 Matt 22:15–22
 26 Amos 8:11
 27 Ords 3:5–8
 28 Heb 13:5–8
 29 Rom 15:1–3
 30 Upp 7:9–17
 31 Matt 5:1–12

November
 1 Luk 12:4–7
 2 Ps 62:6–9
 3 5 Mos 4:29–31
 4 Luk 15:11–24
 5 Luk 15:25–32
 6 1 Mos 50:15–21
 7 2 Thess 3:1–5
 8 Matt 18:15–20
 9 Josua 1:6–9
 10 Ps 73:21–28
 11 Jer 29:11–13
 12 Jak 1:22–27
 13 Sef 3:8–13
 14 Upp 3:10–13
 15 Matt 25:1–13
 16 Pred 3:1–8
 17 Pred 3:9–15
 18 Gal 5:22–26
 19 Gal 6:1–10
 20 Jes 65:17–19
 21 2 Petr 3:8–13
 22 Matt 25:31–46
 23 Est 2:15–18
 24 Est 3:8–15
 25 Ef 1:3–8
 26 Rom 12:1–2
 27 Sak 9:9–10
 28 Upp 3:20–22
 29 Joh 18:36–37
 30 Est 4:1–8

December
 1 Est 4:9–17
 2 2 Tim 4:6–8
 3 Mark 4:35–41
 4 Jes 35:1–10
 5 Jak 5:7–11
 6 Matt 13:31–34

www.bibeln.se

När en sommar planeras så tänker vi oss alla 
resor till spännande platser som ska göras och 
de upplevelser som man ska göra. Planerna är 
ofta ganska stora och ibland kan man fundera 
över hur man ska hinna med allt. Denna sommar 
blev lite annorlunda för mig och familjen. Den 
har inte handlat om de häftiga platserna eller 
utflykterna till nöjesparker större än livet. Nej 
i sommar har vi byggt lådbilar, fiskat, plockat 
bär och fikat i förtältet. I de enkla nöjena och 
sysslorna har vi funnit glädje och kraft.
 Nu står vi som församling inför en ny termin 
och det är lätt att planera stort och vitt. Det är 
nog som det ska. Det är klart att man ska ha 
drömmar. Siktar man mot stjärnorna når man 
ofta åtminstone till trädtopparna. Med detta 
sagt så tror jag att vi ska ta vara på det enkla i 
församlingslivet. En helt vanlig gudstjänst en 
kulen oktober söndag kan gömma det kristna 
mysteriet likaväl som kvällen då kyrkan är full. 
Andakten på scouterna är i sin enkelhet ett under 
i sig. Gemenskapen i pressklubben eller syför-
eningen skänker en stilla glädje som faktiskt är 
svår att beskriva i ord. I den kristna tron får vi 
möta det kanske största mysteriet i enkelt bröd 
och vin. 
 Jag tycker att vi ska ha höga förväntningar 
på den nya terminen. Församlingen får en ny 
pastor i Ronny Augustsson som kommer dela 
föreståndarskapet med mig. Givetvis ser vi fram-
emot detta och är nyfikna på vad det kommer 
innebära. Med detta öppnar sig nya möjligheter 
och visst är det härligt att göra upp planer för 
framtiden när det finns goda framtidsutsikter.
 Trots detta vill jag påminna om att det är i 
det lilla som det största kommer att ske. Efter 
snart ett halvt liv med Jesus är det den största 
lärdomen jag har fått. Gud finns i det enkla och 
i det lilla.

Mattias Lyckelid
Tillförordnad församlingsföreståndare

Församlingsmöten:  
• 11/10 efter gudstjänsten 
• 15/11 efter gudstjänsten 
• Tisd 10/11 kl. 19.00 
   Allmän frågestund till styrelsen
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Guds Frid
Rimon Murad heter jag och jag kommer från 
Syrien med min familj Najat Eicho (hustru), 
Jonathan, Jaison och Abboud (barn). Vi flyttade 
till Borås 2013. Jag jobbade som pastor i mitt land 
och är nu medlem i Immanuelskyrkan i Borås.   
 Herren öppnade dörrarna för att börja en ny 
gudstjänst för flyktingar från mellanöstern, där 
krig och orättvisor råder.
 Immanuelskyrkan föreslog att jag skulle starta 
en gudstjänst på arabiska i kyrkan. Gudstjänst på 
arabiska börjar varje söndag klockan 12.30, efter 
den svenska gudstjänsten. Dessutom träffas vi 
första söndagen i månaden (arabisk grupp med 
svensk grupp) för att ta emot nattvard tillsammans 
och hålla gemensam bön.
 I början var det svårt för min fru, mina barn och 
mig på grund av vi är också flyktingar från krig 
och förstörelse i vårt land.
 Vid första gudstjänsten 18 november 2013 var vi 
bara vår familj. Nu varierar det mellan 30 och 40 
personer. Detta är första mötet för arabisktalande 
i Borås som tillhör en nationell svensk kyrka.

 Immanuelskyrkan i Borås har en stor roll i att 
omfamna ett stort antal flyktingar som kommer 
till Borås. De gav oss tillgång till lokaler för att be 
på arabiska, samt andra lokaler för olika kulturella 
aktiviteter. Vi har haft två vigslar och firat bröl-
lop, samt fem personer har blivit medlemmar i 
Immanuelskyrkan.
 Tack för hjälpen och be för oss.

Rimon Murad  

Vad är äventyrskonfa och för vem? 
Den sista frågan är lättast att svara på, därför 
börjar vi med den!
 Alla som går i 8:an är välkomna att gå i 
konfirmation. Äventyrskonfirmationen pas-
sar 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 fy-
siska 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.

Upplägg
Vi träffas på 4 hajker och ungefär varannan/
var tredje fredag kl 17-19. Första hajken är 2-3 
oktober. Konfirmationshögtiden är planerad 
till den 28 maj.
 Informationsträff för föräldrar och blivande 
konfirmander 24 september kl. 19 i Immanu-
elskyrkan (Sturegatan 45)
 Kostnad för konfirmationen är 2000 kr. 
I priset ingår bibel, material, kost, logi och 
eventuella resor.

Anmälan/frågor
Hans Dahlgren 
070-641 62 77, hansgdahlgren@gmail.com 
Mattias Lyckelid
070-424 70 24, mattias@lyckelid.se 
Hobbe Jonasson
070-635 16 10, hobbe@telia.com

Äventyrskonfa 2015
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Självklart hjälps vi åt!
Vårt system ”Självklart” med sju olika arbetslag 
fyller nio år i år! Vi turas om en vecka i taget och 
bemannar expeditionen, städar, bakar, serverar 
vid uthyrningar och sköter vaktmästarsysslorna. 
Detta sparar cirka 10 000 kr per vecka för 
församlingen och kan därför räknas som en 
lika stor offergåva från de aktiva i arbetslagen. 
Tack alla för ert stora engagemang och era 
arbetsinsatser!
 Arbetsuppgifterna varierar under veckan. 
Några är lediga dagtid. De sköter expedi-
tionen och hjälper till med projektor, ljud och 
kaffeservering vid samlingar och uthyrningar. 
Andra jobbar på dagarna men kommer in på 
kvällen och städar hallen och omklädnings-
rummen. Några gör olika sysslor både på 
dagar och kvällar. Åter andra bakar en kaka till 
söndagens kyrkkaffe. Det är just så det ska vara, 
var och en bidrar med det man kan, vill och 
orkar. Bara vi är tillräckligt många som hjälper 
till så fungerar det.
 En söndagseftermiddag träffas Lena och Tord 
Ekberg och Göran och Elisabeth Davidson som 
är med i samma arbetslag som Erland och jag för 
att prata om våra arbetslag. I båda arbetslagen 
(2:an och 6:an) är det ungefär 12-13 aktiva och 
de fungerar ganska bra. Dagtiderna är svårast 
att bemanna eftersom det är få daglediga i 
grupperna. Självklart kan man också kombinera 
dagvaktmästare, expeditionstid och eventuella 
uthyrningar under dagen och kvällsvaktmästare 
med uthyrningar kvällstid. 
 Arbetslagen är väl invanda vid det här laget 
och när arbetsveckan kommer så vet alla vad som 
ska göras. Tord brukar t.ex. alltid ta en rotborste 
och skura golven i omklädningsrummen när 
han är kvällsvaktmästare. Elisabeth och jag 
brukar städa toaletterna och Göran kör iväg 
skräp till återvinning när det behövs. Andra i 
arbetslagen tar itu med annat som behöver göras 
så tillsammans ser man till att allt blir gjort så 
smidigt som möjligt. 
 Varje arbetslag har också utarbetat sina egna 
vanor om hur veckan läggs upp. Tords och 
Lenas arbetslag brukar träffas och planera en 
vecka innan. En grupp i arbetslaget städar på 

måndag förmiddag och en städar på lördag för-
middag. På lördagen samlas också arbetslaget för 
att fika och umgås. Fikat och umgänget är lika 
viktigt som det gemensamma arbetet. Man lär 
känna varandra i arbetslaget och får vänner som 
man kanske inte hade lärt känna så bra annars. 
Arbetslagen har blivit en bas som församlings-
gemenskapen vilar på. Man lär känna varandra 
och vet att man kan vända sig till någon om man 
får något bekymmer. Arbetslagen gör också att 
man känner ägarskap över församlingens verk-
samhet och lokaler. Församlingen består av oss 
medlemmar, så det vi vill att församlingen ska 
betyda och åstadkomma det måste vi och våra 
anställda ta itu med. 
 Arbetslag 2 som Elisabeth, Göran och vi är 
med i brukar planera sin vecka per e-mail någon 
vecka innan och tar sedan den sista planeringen 
på måndagskvällen i arbetsveckan. Då börjar vi 
med fika och planering och städar sen. Vi träf-
fas också utanför arbetsveckan ibland, t.ex. på 
sopplunch i samband med årets storstädning.
 Även om några är lagledare och kontaktper-
soner så brukar båda arbetslagen rotera ansvaret 
för själva arbetsveckan. Den eller de som är 
ansvariga ser till att allt fungerar i veckan och att 
det finns ansvariga för alla möten och uppgifter.
Den speciella arbetsgruppen som städar hallen 
omväxlande med en städfirma har inneburit en 
stor hjälp för framför allt kvällsvaktmästarna. 
Dessutom vet vi att golvet i hallen blir rent och 
halkfritt varje gång.
 Systemet med arbetslag fungerar alltså ganska 
bra och nya aktiva medlemmar är mycket väl-
komna. Den som vill engagera sig i ett arbetslag 
kan titta i matrikeln vilket arbetslag man tillhör 
och kontakta lagledaren. Alla är välkomna, an-
tingen man vill vara kvällsvaktmästare, sitta på 

Självklart
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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
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Ledig annonsplats

Gåvor och uppgifter
I en församling finns det många olika gåvor 
representerade. Någon kan ekonomi, en 
annan är en god lyssnare, någon annan 
en ledare. 
 Om du har en längtan att hjälpa till 
inom något område ta kontakt med någon 
av våra pastorer eller valberedningen. 
Detsamma gäller om du vill avsluta ditt 
uppdrag för att prova något annat eller för 
att du behöver vila. Säg i så fall till i god 
tid innan årsmötet så att valberedningen 
har möjlighet att fylla den tomma platsen.

expeditionen en förmiddag eller baka en kaka 
till kyrkkaffet. Man är välkommen även om det 
egentligen ”bara” är gemenskapen som drar! 
Som Tord sammanfattar det: ”Det är jobbigt när 
det är dags för arbetsveckan, men det är roligt 
också!”

Kersti Johnson
Styrelsemedlem med ansvar för 
utskottet Service och Uthyrning
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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 8/10

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 18.00-19.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 2/9

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 15/9

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


