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Församlingsboken
Till Herrens vila
Sven-Åke Claesson
Född: 7 dec 1928
Död: 23 jun 2016

Arne-Jacob Kristoffersen
Född: 24 dec 1926
Död: 19 jul 2016

Utträde
Flyttat till Equmeniakyrkan Alingsås
Ingrid och Karl-Axel Carlsson
Drottninggatan 12 D
441 30 Alingsås

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 25 november och sträcker sig till den 26 februari. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 30 oktober. 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

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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Skördefest 
i Sturegården

lördag 15 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!

Församlingsbladet: 
Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
Ansvarig utgivare: Mattias Lyckelid. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.
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Insidan
När du får oväntat besök…
Morgon mellan fjällen.
Hör, hur bäck och flod,
porlande bland hällen,
sjunger: Gud är god, Gud är god.

Med den här psalmens fyra versar brukar vi 
starta dagarna vid våra årliga vandringar i den 
norska fjällvärlden.
 Att få sjunga och blicka ut över vidsträckta 
fjällvidder och höga fjälltoppar är oslagbart. Jo, 
jämförbart skulle i så fall vara en vy över havet 
med kobbar och skär i förgrunden och horison-
ten i fjärran.
 Så även denna sommar har vi Toril, Ingvar, 
Gunilla och jag fått uppleva Guds underbara 
natur. Att vandra i väglöst land, dricka direkt 
ur en fjällbäck, att vara utan mobiltäckning och 
få övernatta i fjällstugor, är något som vi lever 
länge på.
 Men det är inte sommarens fjällvandring som 
jag skulle vilja ta med er på utan något som hände 
en senvinter för några år sedan.
 Vi, samma fyra fjällentusiaster, skulle göra en 
tur på skidor i norska fjällen under en påskhelg.
Vi hade en ganska stor packning på ryggen då 
vi begav oss iväg för att skida från ”hytte till 
hytte ”. Det var mycket snö och vi började vår 
tur i fint väder.
 På vissa ställen hade vi spår som vi kunde följa 
men ibland fick vi vara våra egna spårmaskiner.
Dagen gick och det började skymma. Vinden 
tilltog och tillslut blåste det riktigt ordentligt. 
På ganska långt håll såg vi stugan där vi skulle 
övernatta. Sista biten åkte vi på isen över en sjö. 
Vinden var nu så kraftig att vi med utsträckta 
armar och vinden i ryggen passerade sjön med 
ganska hög hastighet.
 Det var skönt att komma in och få upp värmen 
i stugan. När vi ätit lite mat kände vi oss nöjda 
men trötta. Vinden hade nu ökat ännu mer.
 Än så länge var vi ensamma, men efter en 
stund hörde vi att det kom några till. Det visade 
sig vara ett par från Norge och vi fick en liten 
pratstund med dem. De hade kämpat bra den 
sista biten i blåsten och mörkret. Eftersom de 
hade en hund med sig så fick de installera sig i 

den mindre stugan som låg bara en liten bit bort.
Det var Skärtorsdagskväll men vi får väl säga att 
vi inte upplevde så mycket av påsken med sitt 
budskap där vi befann oss.
 Plötsligt knackade det på dörren. Det var 
mannen som frågade oss om vi kunde tänka oss 
att fira nattvard tillsammans. Han sa att de hade 
upplevt en speciell gemenskap under vårt korta 
samtal så de ”vågade” fråga.
 Vi tittade förstås förvånade på varandra men 
visst ville vi dela nattvarden med paret.
 Efter en liten stund satt vi alla runt bordet. 
Gåvorna fint framdukade. Några äggkoppar 
fick vara nattvardskalkar och brödet bröt vi och 
delade med varandra. Vi sjöng och bad och vi 
kände alla att Gud fanns med oss. Snön piskade 
mot rutorna och vinden ven men runt vårt 
nattvardsbord var det helt stilla. En märklig och 
stark upplevelse hade vi fått vara med om.
 Nästa morgon vaknade vi till ett underbart 
väder, klarblå himmel och nästan vindstilla.
 Vi skiljdes åt från våra vänner, som skidade åt 
ett annat håll.
 Det är ofta vi återkommer till minnet av den 
nattvardsgudstjänst vi fått vara med om.
 Så vill jag till sist dela den bön som vi också 
varje dag ber tillsammans uppe på fjället:
Jag tackar dig Gud för i natt.
Du har omslutit mig och låtit mig sova lugnt.
Nu ber jag dig, min hjälpare:
Skydda mig i dag för allt ont.
Bevara mig så att jag inte tar skada.
Bevara mig så att jag inte skadar andra.
Vad som än händer litar jag på dig.
Du är mitt skydd och min styrka.

 Staffan Odhagen
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Boråsmötet
Boråsmötet 23-24 september
Årets Boråsmöte om mission kommer att ha 
rubriken ”Tänd på mission”. Vi hoppas att 
mötet ska kunna ge inspiration till att vilja satsa 
på mission i våra lokala församlingar. 
 Föreläsarna har lite olika profiler och vi tror att 
det finns en bredd i begreppet mission som ska 
återspeglas i mötet den 23:e och 24:e september. 
Till Boråsmötet kommer Emma och Samuel 
Gunnarsson som ni kanske känner igen från 
SVT och programmet ”Familjer på äventyr”. De 
kommer prata om det kan vara att vara missionär 
idag. Gerhard Willelmsen som är internationell 
koordinator för Equmeniakyrkan och som också 
jobbar en del av sin tid som samepastor är inbju-
den talare på mötet. Dessutom kommer Elnur 
Jabiyev pastor Tukic Belt Ministries och delar 
med sig av sina erfarenheter samt Anna-Carin 

och Andreas Abrahamsson från Apg 29 som är 
Equmeniakyrkans lärjungaskola med missions-
inriktning. 
 Boråsmötet börjar redan på fredagen med en 
samling i Bodakyrkan om mission i Europa och 
Turkbältet/Centralasien. Fredagskvällen är ett 
öppen samling som inte kräver anmälan. Anmä-
lan till lördagen sker via församlingens hemsida 
immanuelskyrkan.nu.

Program
Fredag
19:00 Inspirationskväll om missionen i Europa & 
Turkbältet /Centralasien 
Bodakyrkan, Milstensgatan 6 (föranmälan 
krävs ej för detta möte) 
Vad gör Equmeniakyrkan i Europa och Cen-
tralasien? Ta del av arbetet i bl a Spanien, 
Ryssland och den kommande satsningen i 
Turkbältesländerna där den kristna närvaron 
är mycket svag. 

Lördag 
09:00 Registrering
Allrummet, Immanuelskyrkan, Sturegatan 45 
10:00 Inledning kring årets tema ”Tänd på mis-
sion” Immanuelskyrkan, Sturegatan 45 
10:15 Varför mission? Gerard Willemsen 
Internationell koordinator, Equmeniakyrkan 
• hur väcka kallelsen för mission?
• utmaningar och möjligheter för Equmenia-

kyrkans mission 
• vilka medarbetare behövs i framtiden? 
11:00 Missionär – det coolaste jobbet i världen!
Emma & Samuel Gunnarsson
Tidigare missionärer i Ecuador. Medverkade 
i tv-serien ”Familjer på äventyr” 

• varför blev vi missionärer?
• vad innebär det att vara missionär? 
• varför inte DU? 
11:45 Paus 
12:00 Mission bland muslimer Elnur Jabiyev 
Pastor, Turkic Belt Ministries
F d Generalsekreterare i Baptistunionen i 
Azerbajdzjan 
• min väg från muslimsk skriftlärd till pastor
• hur skall man som kristen förhålla sig till 

islam? 
• hur nå muslimer med evangelium? 
12:45 Lunch
13:45 Vad är mission idag för unga människor i 
våra församlingar? 
AnnaCarin & Andreas Abrahamsson 
Donsö Missionsförsamling & Apg29 
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forts.

Blå rummet
Renoveringen av blå rummet har pågått under 
hela sommaren. Målsättningen med reno-
veringen var att i första hand få lokalen mer 
ändamålsenlig till de behov vi har i dag. Det 
är Estetiska kommittén och fastighetsutskottet 
som har planerat renoveringen. Vi har också 
tagit hjälp av en Jan-Inge Gustavsson som är en 
välrenommerad akustiker, för att komma tillrätta 
med ljudmiljön i rummet.
 För att få rummet mer ändamålsenligt har 
vi tagit ner en del av tegelväggen i nedre delen 
av rummet, för att alla som sitter i rummet ska 
kunna se scenen. På så sätt får vi också in mer ljus 
i rummet.  En bärande tanke med renoveringen 
är också att vi ska fortsätta med samma ide som 
vi hade när renoveringen av cafét och allrum-
met genomfördes. Vi ljusar upp rummet med 
träpanel på den stora tegelväggen till vänster när 
man kommer in i rummet. De blå väggytorna 
fräschar vi upp och de målas vita. För att kunna 
skapa en bra ljudmiljö i rummet sätter vi upp ett 
nytt innertak med ljudisolering.
 Ett nytt golv kommer att läggas, som skall 
harmoniera med golvet i cafét. Scenen kommer 
att fräschas upp med bl.a. en textil fond. Möj-
ligheten att ha musikuppträdanden från scenen 
ska förbättras.
 Mixerbordet flyttar vi ner i lokalen för att 
bättre kunna styra ljudet. 
 Längst ner i rummet mot Åsbogatan planerar 
vi en permanent utställningsyta, som kanske kan 
heta galleri Immanuel?

 Vi hoppas kunna skapa ett ljust och fräscht 
rum för vår egen verksamhet men också för att 
få ett attraktivt rum att hyra ut. Vår förhopp-
ning är att vi ska kunna införskaffa nya möbler 
till vårt nyrenoverade rum, men till den frågan 
återkommer vi i kommande församlingsmöten.

Era vänner i Estetiska kommittén och 
Fastighetsutskottet genom Bosse Hellemar

Styrelsen informerar

• vad är mission idag för unga människor, i 
tanke och praktik?

• vilka positiva tendenser kan vi se – vilka är 
utmaningarna?

• hur blir mission levande och något självklart 
igen i våra församlingar? 

14:30 Samtal om dagens ämnen i grupper 
15:45 Paneldiskussion kring ”Tänd på mission”
Moderator för samtalet, Anders Marklund från 
Equmenia Väst och Alpha Sverige. 

• hur når vi nya arbetare för mission?
• vad innebär det att vara missionär i framti-

den?
• hur intresserar vi fler församlingar och 

medlemmar att understödja internationellt 
arbete?

• var sker framtidens mission? Behövs nya 
missionsfält?

• onådda folk – vilken vision har vi? 
16:45 Avslutning 17:00 Hemfärd

Kören Afro Vocals tillsammans med Diasilua 
Nsumbu och komp sjöng på Göteborgs kulturkalas 

en fredagskväll i augusti. Temat för konserten 
var ”Mångkultur”. Foto: Jan-Olof Hermansson
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Porträttet
Eva-Marie Claesson
Vi möttes en sommardag Eva-Marie och jag 
för att prata. Jag var nyfiken på detta att vara 
Diakon. Hur kommer det sig att man väljer den 
vägen mitt i livet? Hur är det att arbeta med 
detta, med den speciella inriktning, som tjänsten 
har just i vår församling? Barn och unga familjer.
 Eva-Marie kommer från Hönö. Född och 
uppvuxen där. I Missionskyrkans söndagsskola 
fick hon de första kontakterna med kyrkans värld 
och arbete. Där lades den första grunden till 
den tro som sedan blev hennes. Så småningom 
blev hon medlem i Öckerö Missionsförsam-
ling, mycket beroende på att där fanns hennes 
kamrater och det kändes fint att få vara där 
tillsammans. Eva-Marie talar med värme om 
den gemenskap och det mottagande hon fick 
där. Hon kände sig verkligen välkommen. Man 
uppskattade att hon var med där i olika sam-
manhang. Hon gick tillsammans med en kamrat 
på  Gudstjänster, symöten och nära nog allt som 
erbjöds. Kärlek o värme mötte dem i alla olika 
grupperna, från människor i alla olika åldrar.
 Efter skolan provade Eva-Marie på att arbeta 
som barnflicka en tid, sedan blev det Evange-
listkurs i Blidsberg och sedan Ungdomsledare i 
Kortedala i två år.
 Eva-Marie utbildade sig sedan till under-
sköterska. Vid denhär tiden kom också Anders 
in i bilden och så småningom blev det äktenskap, 
familj och barn. Hösten 1987 kom familjen till 
Borås.
 Under 33 år har Eva-Marie ar betat som un-
dersköterska och de flesta av dessa år i Borås.
 Hur kommer det sig då att tankarna om Dia-
koni plötsligt finns där.
 Det började under en tid då Eva-Marie var 
trött och sliten i sitt arbete. Hon gick i samtal 
och funderade mycket över livet och framtiden 
och tron.
 Så växte sakta fram en undran, kan man inte 
kombinera arbete och tro på ett speciellt sätt? 
Att få arbeta som undersköterska och samtidigt 

få dela med sig av den 
tro man har och lever 
i.  Många funderingar, 
olika händelser i livet, 
upplevelser o.s.v. gjorde 
att 2009 fanns det bara 
en väg att gå – att ut-
bilda sig till Diakon. 
Eva-Marie sökte, blev 
antagen till utbildning 
och kände stor glädje i 
detta. Två år av studier på distans. Måndag och 
Tisdag i Stockholm och sedan resten av  veckan 
på gamla jobbet hemma i Borås. Två år, med 
mycket resande, intressanta och roliga studie-
dagar, arbete här hemma. Två intensiva år med 
mycken glädje.
 Sommaren 2009 ordinerades Eva-Marie till 
Diakon i Svenska Missionskyrkan.
 Sedan följde några år som kanske inte alltid 
var så enkla, utbildad med inget nytt arbete. 
Men Nu. Anställning i hemförsamlingen. Så 
fantastiskt.
 Så gott att få ingå i ett team som arbetar till-
sammans i församlingen. Alla har olika uppgifter 
men att få mötas till samtal och överläggningar 
och att kunna stötta varandra. Fantastisk rike-
dom.
 Eva-Maries uppgifter handlar ju mycket om 
barn och unga familjer. Hon finns med i Föräldra- 
barn-sången och i Musik och Lek. Hon söker 
hela tiden knyta kontakter med människor som 
kommer nya till kyrkan. Hon har också ett stort 
hjärta för de äldre och uppskattar gemenskapen 
med dem.
 Vi samtalar en stund om hur viktig Diakonin 
är. Att vi ser varandra, att bryr oss om varandra. 
Alla vi människor behöver ju detta, att bli sedda, 
att få se andra. Så fint att en av våra anställda får 
ägna sig speciellt åt detta. Vi önskar Eva-Marie 
glädje, inspiration och kraft från Gud i detta 
viktiga arbete.

Iréne Mållberg

Kalendariet, notiser och annan information hittar du även 
på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu
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Tacksamhet
Jag älskar dig! 
 Det är de första orden jag hör när jag sjunker 
ner i en djup avgrund. Orden hörs tydligt. Läkaren 
som sitter framför mig har precis gett ett klart och 
tydligt besked om att jag fått cancer. Jag sjunker 
och sjunker och hör orden; Jag älskar dig!
 Orden kommer från Tord, min man som sitter 
bredvid. Han lägger armarna omkring mig och 
jag får en puss. Jag gråter. Jag kommer ihåg allt 
så otroligt tydligt.
 Mitt i allt detta känner jag mig omsluten och 
buren av hans kärlek. Så väldigt viktiga ord för 
mig i den stunden. 
 Precis så tror jag att Jesus säger till oss när vi 
som bäst behöver det. Han fångar upp när vi faller, 
kramar oss och säger att han älskar oss. 
 Vi går alla genom svårigheter på olika sätt och 
det tillhör visst det där som kallas livet. Man blir 
buren genom dessa svårigheter trots att man 
ibland tror att man går ensam. Det kan kännas så 
men Han finns där nära.
 Vi har en katt som heter Macks. En helt vanlig, 
men för oss en lite speciell bondkatt. Han kom till 
oss två dagar innan jag fick mitt besked. Ibland får 
jag för mig att han är sänd till vår familj av Gud. 
När jag vissa dagar enbart legat till sängs har han 
krupit upp bredvid som sällskap och tröst.
 När han kommer in så springer han alltid till 
sin klösbräda och vässar sina klor, sedan har han 
en egenhet. Han går några steg och faller sedan 
rakt ner på sidan och vill bli klappad och kelad. 
Vet man inte bättre kan man få för sig att han 
plötsligt blivit förlamad och inte kan gå.
 Han gör alltid så här, det slår aldrig fel. Han 
sträcker ut sig i sin fulla längd och tar helt för 
givet att han står i familjens mitt och att vi älskar 
honom villkorslöst. 
 Nu tillhör det vår familjs natur att alla ofta rusar 
till honom och börjar gosa med honom. Gör vi 
mot förmodan inte detta någon gång så jamar han 
ljudligt och talar om att han är hemma. 
 Detta sker även om han kommer in på natten 
vilket inte är lika uppskattat.
 Jag tänker ofta att man borde vara lite mer som 
Macks. Att man kan slänga sig på sidan, sträcka ut 
sig i sin fulla längd och ta emot villkorslös kärlek 
från Jesus. Att sluta tänka att man måste vara på ett 
speciellt sätt eller prestera något för att bli älskad.

 Macks tar helt för givet att vi älskar och beskyd-
dar honom och vill hans bästa och så tror jag det 
är även i vårt förhållande till Gud. Han älskar oss, 
beskyddar oss och vill oss gott. 
 Att tillhöra en församling är viktigt. Det har 
jag tyckt hela tiden men sista året på ett mer klart 
och tydligt sätt. Man är inte ensam. Man känner 
kärlek  från andra och man blir buren av de an-
dra församlingsmedlemmarna när man själv inte 
orkar. Det har jag själv fått erfara och jag känner 
mig så tacksam.
 När man inte har ork och kraft att be en bön så 
finns det andra som ber för en och man blir buren 
i bön. Nästa gång är det min tur att bära någon 
annan.
 Under senaste året har jag tänkt många gånger 
att vad skulle jag göra utan min församling? 
 Hälsningar, en blick, kramar, sms, telefonsam-
tal, kort, blommor, vetskap om att någon tänt ett 
ljus i ljusbäraren för en gör att man på ett alldeles 
särskilt sätt blir buren genom svårigheter. Man är 
inte ensam. Det är viktigt att vi på detta sätt ser 
varandra i församlingen. Det betyder så mycket. 
 Att man vågar vara öppen med sin svårighet, 
svaghet gör också att vi verkligen kan hjälpa var-
andra. En person kan inte se alla men alla kan se 
någon och det är viktigt!
 I vår församling upplever jag att det finns 
mycket kärlek. Det är högt i tak och att vi får vara 
olika och bli accepterad för den man är och det 
känns så gott. 
 Ni i församlingen betyder mycket för mig. 
 Jag känner mig tacksam.

Lena Ekberg

Mässa mitt i veckan
Nattvarden är ett underbart mysterium. Ett 
tillfälle att vila, lugn och gemenskap men 
också kraft och ny inspiration. En tisdagskväll 
i månaden erbjuds enkelt bröd och vin i en 
avskalad och stilla mässa. Välkommen!

Livsnära smågrupper
Vill du samtala om bibeln utifrån söndagens 
text  men inte binda upp dig vid en regelbun-
den träff så är du välkommer till bibelsam-
talen som följer efter mässa mitt i veckan.
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Kalendariet
September
Vecka 35 - Ansvarsgrupp 5  
 3 Lördag
  9.30-18 Tillsammansdag på Sävsjövik.
 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Sam-

lingssöndag. Ronny Augustsson. Eva-Marie 
Claesson. Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

Vecka 36 - Ansvarsgrupp 6 
 7 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Qvintus. Sång och musik.
 11 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Döden och livet”. Mat-

tias Lyckelid. Sång och musik av Birgitta 
Felle och Marita Cronqvist. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.
 
Vecka 37 - Ansvarsgrupp 7   
 13 Tisdag
  15.00 Syföreningen 
  18.30 Mässa mitt i veckan  
  19.00 Bibelsamtal 
 17 Lördag
  Styrelsedag Sämsjöborg 
  18.00 ”Toner för tröst och tanke”. Konsert 

med Anders Nilsson och Helen Wallgren (se 
notis). 

 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Rik inför Gud”. Ronny 

Augustsson. Manskör. Kyrkkaffe.
  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 38 - Ansvarsgrupp 1  
 20 Tisdag
  18.00 Start för Emmausvandring (se notis).
 21 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Leif Svensson läser ur 

sin bok, ”Nanda och hennes tid”. 
 22 Torsdag
  19.00 Konfauppstart.
 23 Fredag
  19.00 Inspirationskväll om missionen i  

Europa och Turkbältet/Centralasien. Boda-
kyrkan. Del av Boråsmötet.

 24 Lördag
  Boråsmötet om Mission ”Tänd på mission” 

(se notis).

 25 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Att lyssna i tro”. Samu-

el Gunnarsson. Mattias Lyckelid. U-sing. 
Kyrkkaffe. 

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 39 - Ansvarsgrupp 2  
 27 Tisdag
  15.00 Syföreningen 
  18.30 Spa för själen. Eva-Marie Claesson.

Oktober
 1 Lördag
  Kämpalek, Scout- och Konfahajk.
 2 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Äng-

larna”. Ronny Augustsson. Kyrkkaffe.

Vecka 40 - Ansvarsgrupp 3   
 5 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Karl-Göran Hallabro. 

”Ett fantastiskt land” - bilder från Sydafrika.
 8 Lördag
  16.00 Afternoon tea. ”Psykisk livräddning”. 

Else-Marie Törnberg.
 9 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Mattias Lyckelid. Scouter. Musik och lek. 
Barnkör. Insamling till Equmenia Sverige. 
Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 41 - Ansvarsgrupp 4  
 11 Tisdag   
  15.00 Syföreningen  
 15 Lördag
  11.30-13.30 Skördefest (se annons). 
 16 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Samhällsansvar”. Ronny 

Augustsson. Immanuelskyrkans kör. Kyrk-
kaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 42 - Ansvarsgrupp 5   
 18 Tisdag
  18.30 Mässa mitt i veckan. 
  19.00 Bibelsamtal.
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forts.
 19 Onsdag
  14.00 Bildande möte för RPG-förening i Borås.
  15.00 Dagledigträff. ”Kraft hela livet”. Före-

läsning av fysioterapeut Lena Thorselius. 
Ronny Augustsson.  

 23 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Frälsningen”. Mattias 

Lyckelid. Sång och musik Ingrid och Lars-
Åke Emanuelsson. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 43 - Ansvarsgrupp 6
 25 Tisdag
  15.00 Syföreningen. 
 29 Lördag
  12.00 Bibeltugg Lunch. ”Psaltaren tröst och 

klagan”. Mattias Lyckelid.
 30 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”För-

låtelse utan gräns”. Ronny Augustsson. Sång 
och musik Lars Andréasson, Lars Polbäck 
och Anders Stoltz. Kyrkkaffe. 

November
Vecka 44 - Ansvarsgrupp 7   
 2 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Staffan och Gunilla 

Odhagen med vänner. ”Vad blir det?”
 5 Lördag
  11.00 Alla helgonsdag. Gudstjänst med 

ljuständning. Mattias Lyckelid. Sång Lars 
Sjögren.

 6 Söndag
  18.00 Sånggudstjänst med Immanuels-

kyrkans kör. Ronny Augustsson. 

Vecka 45 - Ansvarsgrupp 1   
 8 Tisdag
  15.00 Syföreningen. 
 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Vaksamhet och väntan”. 

U-sing. Mattias Lyckelid. Kyrkkaffe.
  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 46 - Ansvarsgrupp 2   
 15 Tisdag
  18.30 Mässa mitt i veckan. 
  19.00 Bibelsamtal.

 16 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Ronny Augustsson har 

hela personalen med sig. Sång och musik och 
en del annat.    

 19 Lördag
  17.00 Hole Hearted. Konsertgudstjänst. 

Sångsolisterna Anders Nilsson och Jennie 
Svedberg tillsammans med kör och komp-
band. Pastor Mattias Lyckelid (se notis).

 20 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Mattias Lyckelid. Scouter. Musik och lek. 
Barnkör Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 47 - Ansvarsgrupp 3   
 22 Tisdag
  15.00 Syföreningen. 
 26 Lördag
  14.00 Ljuständning på Stora torget. Ekume-

nisk kör.
 27 Söndag
  11.00 Adventsgudstjänst. Ronny Augusts-

son. Immanuelskyrkans kör. Blåsensemble. 
Kyrkkaffe. 

Vecka 48 - Ansvarsgrupp 4  
 30 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Ingemar Svensson. ”Vi 

tar en tur runt jorden.”

December
 3 Lördag
  10.00 Equmenias Julstuga.
 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Mattias 

Lyckelid. Kyrkkaffe.

Församlingsmöten: 
Söndag 16/10 kl. 12.30: Information verk-

samhetsplan och budget 2017
 Tisdag 8/11 kl. 19.00: Fråga styrelsen
Söndag 20/11 kl. 12.30: Beslut verksamhets-

plan och budget 2017     
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Boktips
Högen med ganska nylästa böcker ligger framför 
mig, i väntan på att placeras in en bokhylla eller 
lämnas bort. Under en liten stund ska jag nu 
vända tillbaka till dem och tänka efter vad de 
egentligen berikat mitt liv med.
 Att läsa skönlitteratur innebär för mig att 
förflyttas i tid och rum och göra bekanskap med 
personer från andra kulturer och miljöer. Jag får 
möjlighet att dela andra människors liv och leva 
i en annan tid än den nuvarande.
 Sommarens böcker har varit av det mer lätt-
lästa slaget och passat bra i solstolen eller på 
tågresan.
 Det fick bli ett par deckare till att börja med. 
Jag började med Viveka Stens senaste I sanning-
ens namn. Händelserna i boken utspelas i Sand-
hamn i Stockholms skärgård. Huvudpersonerna 
är Thomas Andreasson från Nackapolisen och 
juristen Nora Linde. Nora, som är skattejurist, 
har sitt sommarhus i Sandhamn och är gammal 
barndomsvän till polisen Thomas. 
 Den här sommaren är det som vanligt seglar-
läger på Lökholmen, grannön, och där blir det 
inte som vanligt. 
 En lättläst underhållande bok som kanske inte 
slutar som man tror.
 Nästa deckare blev Lena 
Matthijs bok En bror för en 
syster. Det var roligt att läsa 
en deckare som utspelas i 
Borås. Att även i boken 
åka runt i kända kvarter 
och leta ledtrådar för att 
lösa kompliceradde döds-
fall gör man ju inte varje 
dag. Det är en upplevelse 
i sig. Det märks ju också 
att författaren  är polis 
och jurist och kan på ett systematiskt sätt föra 
händelserna framåt.
 Två helt olika deckare som båda har kvinnliga 
författare.
 Nästa bok blev Jojo Moyes Livet efter dig. 
Egentligen funderade jag hela boken på titeln. 
Det var bara de sista sidorna som handlade om 
livet efter dig. Resten var livet med dig. Men 
vilken historia. Allt utspelas på sex månader. Vi 

får följa gravt handikappade Will och hans skö-
terska Lou och ta del av den förändringsprocess 
som speciellt Lou genomgår. Från att har varit 
en individ utan större ambitioner lär hon sig 
genom Will att hitta sin egen potential och får 
en insikt om att hon faktiskt kan förändra sitt 
liv.
 Den här boken är filmad och det finns ytter-
ligare en del som jag inte hunnit läsa ännu. En 
bok som går under benämningen feel good. Visst 
väcker den tankar. Det går att förändra livet bara 
man får möjlighet att hitta sitt innersta jag.
 Sista boken jag ska säga 
något om sträckläste jag. 
Inte för att den var så 
spännande utan för att 
det regnade ute. Det var 
Annika Östbergs bok  
Ögonblick som förändrar 
livet. Historien är väl 
redan bekant för oss alla. 
Annika som satt  28 år i 
amerikanskt fängelse för 
ett mord som hon inte 
begått men ändå var delaktig i. Alla sidorna om 
livet i de amerikanska fängelserna var väl ganska 
enahanda. Det jag funderade mest över var allt 
som hände innan Annika hamnade i drog- och 
prostitutionsträsket. Fanns det verkligen inga 
kloka vuxna som såg vad som var på gång och 
kunde stoppat händelseutvecklingen? Eller kan 
man bli så förblindad i en ny relation att man 
glömmer det barn man redan har? 
 Den historia som Annika Östberg sedan 
levererade är inte fördömande, hon letar inga 
syndabockar och att hon mitt i allt elände ändå 
finner vägen till en kärleksfull och förlåtande 
Gud är starkt.
 Sommaren närmar sig sitt slut och de här 
böckerna kommer att få nya platser. Ett par har 
lämnat spår i mig medan de andra varit trivsam 
underhållning för stunden. Och det är inte det 
sämsta det heller.
 Nu börjar det bli dags att leta upp nästa 
bokhög och kanske sitter jag här vid datorn om 
några månader och reflekterar över den.

Ann-Marie Klockars
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Pastorn har ordet  Guds ord
September 
 1 Ps 119:137-144
 2 Ps 119:145-152
 3 Ps 119:153-160
 4 Matt 11:28-30
 5 Apg 10:39-48
 6 Matt 4:18-22
 7 Joh 9:1-7
 8 Jak 1:19-27
 9 Jak 3:1-12
 10 Upp 7:9-17
 11 Luk 7:11-17
 12 Ps 119:161-168
 13 Ps 119:169-176
 14 1 Mos 1:1-13
 15 1 Mos 1:14-19
 16 1 Mos 1:20-23
 17 1 Mos 1:24-28
 18 Luk 12:13-21
 19 Apg 13:27-39
 20 Apg 14:8-18
 21 Luk 4:16-23
 22 Luk 4:24-30
 23 1 Kor 14:1-5
 24 1 Kor 14:6-14
 25 Mark 10:17-27
 26 1 Mos 1:29-31
 27 1 Mos 2:1-17
 28 1 Mos 2:18-25
 29 1 Mos 3:1-7
 30 1 Mos 3:8-13
 
Oktober 
 1 1 Mos 3:14-19
 2 Matt 18:7-10
 3 Apg 16:25-34
 4 Luk 6:39-45
 5 Luk 6:46-49
 6 1 Kor 2:1-5
 7 2 Tim 4:1-8
 8 Apg 17:24-31
 9 Matt 15:29-31
 10 1 Mos 3:20-24
 11 1 Mos 4:1-16
 12 1 Mos 4:17-26
 13 1 Mos 6:1-8
 14 1 Mos 6:9-22
 15 1 Mos 7:1-10
 16 Luk 19:1-10
 17 Matt 16:13-20

 18 Luk 9:23-27
 19 Apg 19:13-20
 20 1 Kor 3:10-17
 21 Hebr 12:18-24
 22 Luk 10:38-42
 23 Mark 4:26-29
 24 1 Mos 7:11-16
 25 1 Mos 7:17-24
 26 1 Mos 8:1-12
 27 1 Mos 8:13-22
 28 1 Mos 9:1-19
 29 1 Mos 9:20-28
 30 Matt 18:21-35
 31 Hebr 13:1-8
 
November 
 1 Rom 3:21-26
 2 Luk 11:29-32
 3 Rom 15:7-13
 4 Hebr 12:1-9
 5 Matt 5:13-16
 6 Joh 6:37-40
 7 1 Mos 11:1-9
 8 1 Mos 37:1-11
 9 1 Mos 37:12-27
 10 1 Mos 37:28-36
 11 1 Mos 39:1-10
 12 1 Mos 39:11-23
 13 Luk 12:35-40
 14 Mark 10:46-52
 15 Mark 12:13-17
 16 Kol 1:24-29
 17 2 Kor 8:1-7
 18 2 Pet 3:3-9
 19 Joh 17:9-17
 20 Joh 5:22-30
 21 1 Mos 40:1-15
 22 1 Mos 40:16-23
 23 1 Mos 41:1-13
 24 1 Mos 41:14-24
 25 1 Mos 41:25-46
 26 1 Mos 41:47-57
 27 Matt 21:1-9
 28 Luk 17:1-6
 29 Luk 17:26-33
 30 Fil 4:10-17

www.bibeln.se

”Gubbvader”
Sommaren och semestern är en tid då jag brukar 
komma igång och träna. När kraven minskar 
ökar min lust till att träna. Utmaningen är att 
hålla i träningen när vardagen gör sig påmind. 
Problemet är att jag sedan ett par år lider av 
”gubbvad”. Ordet är ganska självförklarande 
men kan sägas innebära att det uppstår stelhet 
och bristningar i vadmuskeln vid belastning.  
Däremot känns det konstigt att jag fått ”gubb-
vad” när jag inte är någon gubbe?
 Den största belastningen på vaderna verkar 
det bli när jag joggar. Jag kan inte springa några 
längre sträckor för då hugger det snart till i 
vaden och jag behöver vila en vecka eller två. 
 Mina ”gubbvader” har gjort att jag fått finna 
andra träningsformer. Cykla, paddla, gå eller så 
får jag springa på ett annat sätt än tidigare. Jag 
har upptäckt att om jag springer snabbt sliter det 
mindre på vaderna. Orken gör att jag inte kan 
springa snabbt någon längre sträcka så då går jag 
en minut eller två. Då får både hjärta och vader 
vila sig och återhämta sig och så kan jag springa 
en bit till.
 I Matt 9:17 säger Jesus ”man slår inte nytt vin 
i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna, och 
vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt 
vin häller man i nya säckar, då har man kvar både 
vin och säckar.”
 En man i 40-årsåldern kan inte träna som när 
han var 25. Då går vaderna sönder. Vill man 
komma i form behöver man hitta ny sätt att 
träna som är anpassat för en äldre kropp. Så är 
det med församlingen också. Vi behöver vara i 
form och dela evangelium men vi kan inte göra 
som vi alltid gjort. Förutsättningarna är nya men 
de behöver inte begränsa oss om vi låter Guds 
Ande inspirera oss att finna nya vägar för Kristi 
gamla kropp. Då kan vi tillsammans med Gud 
och varandra utföra stora ting trots att kroppen 
har en del begränsningar.

Mattias Lyckelid
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Toner för tröst och tanke
Konsert med 
Helen Wall-
gren och An-
ders Nilsson

Lördag den 
17 septem-
ber, kl. 18.00 
blir det kon-
sert med Helen Wallgren, sång och Anders Nils-
son sång och klaviatur. Helen och Anders har 
sjungit tillsammans för många år sedan och har 
nu tagit upp tråden igen med ett nytt program, 
som de hade premiär med i Lysekil tidigare i 
sommar. Helen har sjungit i många samman-
hang – både solo och i kör. Hon är ursprungligen 
från Od och har sedan bott i Stockholm och 
Malmö i många år, men har nu flyttat tillbaka 
till Borås. Anders sjunger och spelar i många 
sammanhang – senast i countryprojektet ”Hole 
Hearted” som framförts ett flertal gånger.
 Temat för konserten är ”Toner för tröst och 
tanke”. Programmet som är sparsmakat och låg-
mält, spänner över både pop, jazz och visa med 
text och musik av bl a Billy Joel, Ted Gärdestad, 
John Mayer, Peter Gabriel, Tomas Andersson 
Wij och Jonas Gardell.

Välkomna med på  
Emmausvandring
Du som känner att du önskar en fördjupning i 
den kristna tron. Grip det här tillfället!
 Vi kommer att samlas  varannan tisdag. Kväl-
len inleds med en enkel måltid som följs av ett 
bibelföredrag. I mindre grupper samtalar vi om 
det vi hört och funderar över vad vikan lära och 
hur vi kan tillämpa bibelns berättelser i vår tid.
Vi talar ofta om den lilla gruppens stora bety-
delse. I den lilla gruppen finns tid för eftertanke 
och reflexion. Den är en hjälp och ett stöd under 
livsvandringen. 
 Välkommen med din anmälan till någon av 
församlingens pastorer
 Första tillfället är den 20 september.

Bibeltugg
Bibeln är en bok med rejält tuggmotstånd. Allt 
i bibeln är inte lättsmält men det finns näring 
som ger växtkraft i den personliga utvecklingen 
och för kyrkan som gemenskap.
 Denna gång kommer vi att titta närmare på 
psaltaren och de mustiga texter som finns där. 
Där finns tröstande ord men också stötande ord. 
Får det stå vad som helst i Bibeln?
 Detta ska vi fördjupa oss i och samtidigt får 
vi något gott att äta. Välkommen till Bibeltugg 
lördagen den 29 oktober kl 12.

”Afternoon Tea”
Lördag den 8 oktober kl. 16.00 är du välkommen 
till ”afternoon tea”.
 Vi lyssnar till en intressant föreläsning av 
verksamhetschefen på ”Suicidprevention i Väst” 
Else-Marie Törnberg. Temat är:” Psykisk liv-
räddning en hjärtefråga”!
 Om någon ramlar i en vak vet vi hur vi skall 
rädda den personen. Men om personen mår psy-
kiskt dåligt och har allvarliga självmordstankar, 
står många handfallna. Det finns mycket kun-
skap om varför självmord inträffar och vad vi kan 
göra för att förebygga. Samtidigt är självmord 
ett tabubelagt ämne som ofta omges av skuld, 
skam och tystnad.  Den tystnaden vill vi bryta.   
Självmord är den yttersta konsekvensen av psy-
kisk ohälsa och bara i Sverige tar en människa 
livet av sig var sjätte timme! Varje dag! Året om!
Vi fikar tillsammans, har möjlighet att ställa 
frågor och samtalar.

Equmenisk Dagträff
Varje termin har kyrkorna i Borås en gemensam 
dagträff med ett aktuellt ämne. Onsdag den 19 
oktober  är en sådan samling i Immanuelskyrkan.
 Kl. 14.00 hälsas alla välkomna som är intres-
serade av att vara med vid bildandet av en RPG 
förening. Kl. 15.00 talar fysioterapeut Lena 
Thorselius över ämnet ”Kraft hela livet”.
 Hur får vi den? Hur behåller vi den? Lena 
Thorselius är en känd föreläsare inom sitt område. 
Senast hon föreläste i Borås var under Borås stads 
inspirationsdag för seniorer i oktober förra året.
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forts.
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 passar dig som är nyfiken på tro 
och Gud och som vill utmana dig själv. I äventyrskonfan 
blandar vi naturupplevelse med utmaningar och andak-
ter. 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 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 (lördag-söndag) och ungefär varannan/
var tredje söndag efter gudstjänst.
 Informationsträff för föräldrar och blivande konfirman-
der 22 september kl 19 i Immanuelskyrkan. Kostnad för 
konfirmationen är 2000 kr. I priset ingår bibel, material, 
kost, logi och eventuella resor.

Anmälan/frågor
Hans Dahlgren 0706416277, hansgdahlgren@gmail.com 
Mattias Lyckelid 0704247024, mattias@lyckelid.se 
Hobbe Jonasson 0706351610, hobbe@telia.com

 Pastor Ronny Augustsson håller 
en andakt med samma rubrik.
 Vi dricker kaffe tillsammans och 
knyter nya kontakter. 

Hole hearted

Tillsammans med kör och band 
har vi turnerat i olika kyrkor med 
Hole Hearted. Vi har haft roligt 
och jag tror att vi i texter och mu-
sik spridit tro och hopp till många. 
Vi har samlat inspelningar från 
flera framträdanden och ger nu ut 
dessa på skiva. För 100 kronor kan 
man få med sig musiken hem och 
lyssna hemma vid köksbordet. Ski-
van kan också vara en fin present 
att ge till någon du tycker om. I 
samband med att skivan släpps har 
vi en releasekonsert här i kyrkan 
den 19 november kl 17.

TACK!
Rimon Murad är teolog och  pastor i den Syriska 
protestantiska, evangeliska kyrkan. Han var 
församlingsföreståndare men blev fängslad och 
förbjuden att samla sin församling till gudstjänst 
och att arbeta med utåtriktat evangeliskt arbete. 
Att fly landet blev nödvändigt. Ett uppbrott 
i flera steg för familjen och ett återförenande 
här i vårt land. En process vars svårigheter och 
allvar ej kan beskrivas  men möjligen anas av oss. 
Hela familjen bestående av Rimon, Najat, Jo-
natan, Jaison och Abboud kom så småningom 
till Borås och sökte gemenskap i vår församling. 
Inte bara det – ni engagerade er i diakonalt och 
själavårdande arbete bland arabisktalande i vår 
stad och i stöd till det evangeliska arbetet på flera 
håll  i vår del av landet. Tillsammans med vår 
församling samlade ni till gudsjänstgemenskap  

för arabisktalande efter vår gudstjänst på sönda-
gar och tillsammans firade vi Herrens Heliga 
Nattvard i vår gudstjänst en gång i månaden. Ni 
har berikat vår gemenskap med predikan, sång 
och spel. Vi älskar er!
 Vi har sett er kamp och målvedvetenhet i att 
skapa en trygg miljö för familjen. Känt er värme 
och glädje och förundrats av och inspirerats av 
er trygga tilltro till Gud. Att kärleken från Gud, 
uppenbarad genom Jesus  besegrar rädslan och 
hatet.
 Nu flyttar familjen till Katrineholm, där 
Rimon tillträder en tjänst som pastor och för-
samlingsföreståndare.
 Vi önskar allt gott för hela familjen  och vill 
följa er i våra fortsatta förböner!

Daniel Pollack  
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Barnaktiviteter

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

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

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

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

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

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

HK växel, tel. 033-235880
Göteborgsvägen 19, Borås

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

Ledig annonsplats

Adoptivfamiljegrupp
Träffpunkt på tisdagar kl 15.00-17.00 i allrum-
met för barn och deras föräldrar.
Kontaktperson är Maria Bjuveus

Föräldra-barn-sång
Vi fortsätter med våra välbesökta sångstunder 
för barn och föräldrar på onsdagar kl 10.00 i all-
rummet. För barn 0-2 år och storasyskon får vara 
med. Även mor-farföräldrar är välkomna med. 

Musik och lek 
blir det på onsdag eftermiddag kl 17.00 för 
barn i åldrarna 4-6 år. Vi hälsar nya barn varmt 
välkomna att sjunga och leka tillsammans i 
allrummet.
 

Barnkör 
planeras sedan tidigare och träffas vissa torsdagar 
kl 17.00, så är du 7 år och tycker om att sjunga 
med andra är du varmt välkommen att vara med. 

Scout
För att vara med i scout behöver man vara 7 år.
Friluftsliv där lek och allvar blandas och man 
får lära sig att vårda naturen, ta hand om sig 
själv och andra. 

På söndagar 
är barn och föräldrar välkomna till/ på gudstjänst 
kl 11.00. Vi har ett fint lekrum och tanken är att 
ordna aktiviteter för barnen under gudstjänsten.
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Hjälp oss hjälpa!
BIKON (Bistånd Kongo)

www.bikon.se • Bg.734-7313

Bäckeskogsgatan 16
504 68 Borås      033-20 52 50



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 onsdagar 18.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 7/9

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


