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Till Herrens vila
Inga-Britta 
Lindström
Född: 24 januari 1915
Död: 2 oktober 2014
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Född: 4 juli 1917
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Larsson-Odouse
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Barn-
välsignelse
Noha Svensson
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Utträde
Flyttat till Eskils-
kyrkan Eskilstuna
Gillis Nsumbu
Gustav Nsumbu
Tutonda Nsumbu
Kungsgatan 5
632 20 Eskilstuna

Inträde
Från Borgstena 
Equmenia församling
Ester Akouele-
Henriksson
Solvarvsgatan 97
507 40 Borås
 

Från Sannerudskyrkan 
Kil
Vivi Zingmark 
Lars Kaggsgatan 37
504 42 Borås

Från Ryttargårds-
kyrkan Linköping
Sara Svensson 
Västerdalsvägen 9
516 30 Dalsjöfors

På bekännelse
Mattias Svensson 
Västerdalsvägen 9
516 30 Dalsjöfors

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 27 februari och sträcker sig till den 31 maj. Manus skall vara 
inlämnat på expeditionen senast den 1 februari. 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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Insidan

Äntligen så är väntan över, 17 oktober 
blev jag och Maria föräldrar till vår 
älskade dotter Tova. Vi vill tacka för 
alla gratulationer och Tova har visat 
sig vara en snäll liten tjej som sover 
bra om kvällarna och är mest nöjd 
hela tiden. 
 Att bli förälder för första gången 
är verkligen ett äventyr, något som 
startade redan för nio månader sedan. 
Jag kommer ihåg hur vi gick till den 
lokala affären och i hemlighet köpte 
graviditetstestet. Det var med spän-
ning vi gick in på toaletten för att ta 
reda på, och glädjen som infann sig 
när testet visade ett tydligt +, men 
även en viss oro infann sig. Kommer jag att 
kunna bli en bra pappa till vårt barn?
 För ca 2000 år sedan fick en annan pappa reda 
på att hans Maria var gravid. Jag kan tänka mig 
att han inte bara blev orolig, utan också rädd när 
Maria berättade att hon var gravid och att hon 
skulle föda Guds son. Tänk vilka tankar som 
skulle komma i ditt huvud, hur skall du kunna 
uppfostra GUDS SON!? 
 Jag tror att vi alla känner oro inför framtiden 
då och då. Hur saker skall bli och hur man kom-
mer att klara alla förändringar. Då tänker jag på 
denna fantastiska dikt:

En natt hade en man en dröm. Han drömde 
att han gick längs en strand tillsammans 
med Gud. På himlen trädde plötsligt hän-
delser från hans liv fram. Han märkte att 
vid varje period i livet fanns spår i sanden 
av två par fötter: det ena spåret var hans, 
det andra var Guds.  

När den sista delen av hans liv framträdde 
såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då 
såg han att många gånger under  sin lev-
nadsvandring fanns det bara ett par fotspår. 
Han märkte också att detta inträffade under 
hans mest ensamma och  svåra perioder av 
sitt liv.  

Detta bekymrade honom verkligen och han 
frågade Gud om detta. ”Herre, Du sa den 
gången jag bestämde mig för att följa Dig 

att Du aldrig skulle överge mig 
utan gå vid min sida  hela vägen. 
Men jag har märkt att under de 
allra svåraste tiderna i mitt liv har 
det funnits bara ett par fotspår. Jag 
kan inte förstå att Du lämnade mig 
när jag behövde Dig mest.”

HERREN svarade: ”Mitt kära 
barn jag älskar dig och skulle 
aldrig lämna dig under tider av 
prövningar och lidande. När du 
såg bara ett par fotspår - då bar 
jag dig.”

(Författaren okänd)

Gud var med Josef när Maria berättade för 
honom och även under Jesus uppväxt, Gud har 
varit med oss under vår graviditet. Och Gud bär 
oss alla i våra oroliga tider.
 Nu väntar ett nytt liv.

Ungdomsledare Albin

Att bli pappa och oro för framtiden

EQUMENIAKYRKANS  
INTERNATIONELLA INSAMLING
1 advent – 31 januari

”Jag är världens ljus.  
Den som följer mig skall  

inte vandra i mörkret  
utan ha livets ljus.”  

Joh 8:12

Ge din gåva på gudstjänsten  
eller på pg: 90 03 28-6
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Notiser
Vet du vad du ska göra  
när det händer?
Du som tidigare gått grundkurs i vår kyrka, eller 
i något annat sammanhang, erbjuder nu Civilför-
svarsförbundet repetitionskurs i hjärt-lungrädd-
ning. Plats är i Blå Rummet den 11 mars kl 18.00.                                                                                                                                 
Anmälan så snart som möjligt till Toril Tranell
Om du är intresserad av grundkurs i HLR så 
hör av dig till Toril.

90-konto
Nu har Equmeniakyrkan fått sitt första 90- 
konto. Det är Svensk Insamlingskontroll som 
delar ut och övervakar alla konton. Det konto 
vi nu kommer använda för våra insamlingar är 
plusgiro: 90 03 28-6
 Detta är också samma konton som försam-
lingar kan använda för alla typer av gåvor och 
som privatpersoner kan skänka pengar på. När 
du skickar en högtidsgåva skickar vi ut ett vackert 
gåvoblad till den mottagare du anger. När du ger 
en minnesgåva till Equmeniakyrkan så skickar vi 
ut ett vackert minnesblad till den mottagare du 
anger. Det går att ange om man vill att gåvan 
ska gå till något särskilt projekt. Mer information 
och projektkatalog finns på Equmeniakyrkans 
hemsida. (från Equmeniakyrkans hemsida)
 Vid frågor kontakta pastor Mattias Lyckelid.

Gospelkonsert med
Noname but Jesus 
Lördagen den 21 februari kl 19
Kören Noname but Jesus uppstod -94. Ett  
kompisgäng med stort sångintresse började 

sjunga tillsammans. De har sedan dess synts 
under många olika tillfällen. De tar sin inspira-
tion från gospel, pop och soulstilen. Syftet är att 
glädja, inspirera och dela med sig av sin sång i 
såväl kyrkliga som icke kyrkliga sammanhang.
 Allt eftersom körledaren Jenny Martinsson 
flyttade runt i Västra Götaland utökades kören. 
Kören består idag av ca 20 medlemmar från 
Vårgårda, Alingsås, Lidköping och Göteborg 
och övar i Tåstorps Equmeniakyrka utanför 
Vårgårda.
 Lördagen den 21 februari kl. 19.00 kommer 
kören till Immanuelskyrkan för en gospelkonsert.

Alpha start 21 januari
Onsdagen den 21 januari kl 18 startar Alpha-
kursen i Immanuelskyrkan. Vi möts varannan 
vecka totalt 10 gånger för att äta, lyssna till 
föreläsningar om grunderna i den kristna tron 
och för att dela våra tankar om livet och tron.
 Alpha är ett sätt att närma sig tron på ett av-
slappnat sätt under trevliga former. 

Vem kan gå en Alphakurs? 
Du som är nyfiken på kristen tro men känner 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. Anmälan sker till 
Mattias Lyckelid på mattias@lyckelid.se eller på 
telefon 0704247024.

Lussenatta
BKU och Krik presenterar ”Lussenatta”
Fredagen den 12 dec kl 19
Även i år får vi stå som värdar för denna bandy-
cup. Lagen består av fyra spelare på plan, varav 
det måste minst finnas en av varje kön på plan. 
Anmälan görs till Albin. Kostnad 50 kr.
 Men om man inte är intresserad av bandy? 
Då har vi fyllt Sturegården med aktiviteter och 
detta kostar ingenting att delta i. Någon gång 
under kvällen/natten kommer Mattias Lyckelid 
att predika i en ungdomsgudstjänst.
 Välkommen till en härlig natt.
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forts.
Exchangestudenter

Under 5 månader kommer Angels Quisiguiña 
Reyes från Ecuador och Wang Xi från Kina 
att vara i Bodakyrkan och Immanuelskyrkan. 
Equmenia har ett program där ungdomar från 
olika länder möts för att utbyta erfarenheter, lära 
av oss och lära oss nya saker och sätt att tänka. 
Dessa ungdomar kommer att delta i församlings-
livet och i olika aktiviteter i våra församlingar.
 De bor hos värdfamiljer från Bodakyrkan och 
Myråskyrkan men kommer tillbringa mycket tid 
i kyrkan. Bjud gärna hem dem på middag eller 
på fika. Det kan bli en lärorik upplevelse. Vår 
kyrka är så mycket mer än bara Borås! 

Mattias Lyckelid

Körsångare – detta är din dag!
Lördag den 21 februari 2015 får kören ett unikt 
tillfälle till röstvård och tonbildning. Kören får 
besök av professor Elisabeth Bengtson-Opitz 
från Hamburg.
 Elisabeth är född och uppvuxen i Göteborg. 
Efter avlagd fil.mag.examen vid Göteborgs uni-
versitet i engelska, tyska och spanska studerade 
hon sång och sångpedagogik vid Musikhög-
skolan i Freiburg i Br.Tyskland. Därefter var 
hon verksam som opera- och konsertsångerska 
i Tyskland, Italien och Sydamerika. Hon har en 
repertoar med 500 sånger på 10 språk.
 Bredvid den konstnärliga verksamheten 
intresserade hon sig för röstforskning och är 
ansluten till flera internationella forsknings-
grupper. 
 1988 blev hon utnämnd till professor för sång 
och sångmetodik vid Universität der Kunste i 
Berlin. 1993 följde en utnämning  vid Högskolan 
för musik och teater i Hamburg i samma funk-
tion.
 Konceptet ”Anti-Aging” för rösten, som kör-
dagen handlar om, utarbetade hon på 1990-talet. 
Sedan dess har konceptet med stor framgång 
presenterats i 32 tyska städer och i Österrike, 
Schweiz, England, Frankrike, Italien, Polen, 
Lettland, Kanada, USA och Kuba.  ”Anti-Aging” 
för rösten är ett effektivt sätt att förbättra röstens 
kvalitet och kan användas för alla rösttyper och 
i alla åldrar.
 Elisabeth Bengtson-Opitz kommer också att 
sjunga vid söndagens gudstjänst den 22 februari.

Ingela Hallgren

På lång sikt
• Equmenias årsmöte – 4 mars
• Församlingens årsmöte – 7 mars
• Våryra – 28 mars
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Porträttet

Vem är Rune Persson? 
Novemberdiset hängde tungt över Borås. Dim-
man låg som en våt filt över staden.  Men med 
hjälp av några tända ljus och lite förmiddagsfika 
så spred sig en hemtrevlig atmosfär i rummet. 
Framför mig på andra sidan bordet satt Rune. 
Under några förmiddagstimmar fick jag ta del 
av en spännande livsberättelse:
 ”Min pappas föräldrar dog 1897 och då var 
min pappa 7 år och systern Gerda 9 år. Båda 
barnen kom till Anders Magnusson på Rådde-
hult, som var troende och litade på Gud. De 
övriga fem barnen placerades i andra fosterhem.
 Pappa träffade Anna i Alingsås. De gifte sig 
1915 och flyttade till Stockholm. 1924 dog 
Gerda och pappa fick överta gården i Råddehult.  
Min pappa dog 1934 och då var jag 7 år.  Min 
mamma fick överta hela ansvaret. Gården såldes 
1938/39 till Västkustens Missionsförbund.
 Genom Daniel Davidsson kom jag i kontakt 
med Immanuelskyrkan och blåsorkestern, som 
var hans stora intresse. Jag fick börja spela 
trumpet för fanjunkare Halldén, som tjänstgjort 
vid Älvsborgs regemente. Det var en reslig karl 
med vitt hår och yvigt vitt skägg, och som gärna 
satte en klädnypa om näsan. Att andas genom 
nästan var inte bra för en mässingsblåsare, andas 

skulle man göra genom mungiporna. Tiden med  
musikkåren var fin. Daniel var också mycket 
noga med att avsluta våra sammankomster med 
bön. Varje pingst gjorde orkestern resor till olika 
kapell och kyrkor. En gång blev vi inbjudna 
till Oslo och fick stå framför slottet och spela.  
Daniel var också mycket noga med vår klädsel. 
Han hade alltid med sig en stor klädborste och 
synade noga att de blå kostymerna var helt 
felfria. På sommaren hade vi vita skärmmössor 
annars brukade vi bära båtmössor.  Jag var med 
i orkestern i 35 år.
 Jag var också söndagsskollärare i flera år i  
Erikslund, som var en utpost till Immanuels-
kyrkan. Detta var också en härlig tid.
 Med åren fick jag besvär med mina höfter 
som opererades. När jag opererade den vänstra 
höften 2007 och låg på ”uppvaket” kom det in en 
sköterska som utropade förvånat – åh där ligger 
ju min gamle söndagsskollärare! En pratstund 
med henne gjorde gott i mitt hjärta. Vid några 
tillfällen när jag legat inne på sjukhuset har jag 
träffat människor som längtat efter andlig hjälp 
och vägledning. Vid ett tillfälle frågade jag om 
jag fick be för en person. Det slutade med att han 
gråtande tog emot frälsning.  En annan gång var 
det en annan medpatient som tog emot Jesus.  Vi 
höll sedan kontakt med varandra. Men en gång 
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forts. Styrelsen informerar
när jag ringde meddelade frun att 
han hade fått sluta. Han hade gått 
hem.
 Jag tror att Gud skapar tillfällen 
för oss att vara i tjänst för honom, 
men vi måste också vara lyhörda 
och ta dessa tillfällen.  Gud leder 
oss i livet på sitt sätt”
 ”Vad är viktigast i livet för dig 
Rune”?
 - ”Det viktigaste för mig är att lita 
på Gud.”
 ”Vad önskar du inför framtiden?”  
Med glimten i ögat svarade Rune 
med att citera sången: Min framtids 
dag är ljus och lång, den räcker 
bortom tidens tvång. Psalm 302.

Ingela Hallgren

Sitter med programblad för höstens 
samlingar och vad mycket det är 
som händer i vår församling.
 Jag får tanken varför är det så 
tomt i bänkarna på gudstjänsterna.
 Varför är det så många försam-
lingsmedlemmar som inte regel-
bundet är med på gudstjänsterna? 
Har vi blivit gästande turister som 
dyker upp nu och då för att kolla 
läget. Kanske duger inte längre det 
vanliga mötet de vanliga sångarna, 
den vanlige pastorn. Älskar du din 
församling och pratar väl om den?
 Om det finns liv och en längtan 
i vår tro borde det vara fullt på 
gudstjänsterna.
 En växande församling är en, där 
medlemmarna känner en iver att 
tjäna Gud. Kanske borde vi ställa 
oss frågan: Varför är jag medlem i 
församlingen? Gudstron är för mej 
en del av hur jag förvaltar min tid.
 

Sven Levenby

Reflektion

Vem äger Immanuelskyrkan?  
Vart går mina pengar?
Har du tänkt på att du som medlem i församlingen också 
är fastighetsägare? 
 Vi har en gemensam byggnad och en gemensam verk-
samhet. Alla hjälper till, var och en efter sin egen förmåga. 
Vi känner en stolthet i att vi inte har några medlemsavgifter 
eller krav på offrande. Vi är dock beroende av gåvor, för 
att detta ska fungera. 
 Vår församling stödjer också insamlingar som är gemen-
samma för Equmeniakyrkan. Ibland vill vi ge ekonomiska 
bidrag till Sjukhuskyrkan, Gideoniterna, Diakonia och an-
dra verksamheter. Det skall dock alltid finnas möjlighet att 
ge en gåva till församlingen även vid särskilda insamlingar.
 Styrelsen beslutar när och hur sådana särskilda insam-
lingar ska göras. Ibland görs det som en utgångskollekt 
och ibland genom ”offergång”. När vi till exempel har 
offergång för Equmeniakyrkans mission i andra länder 
ställer vi en offerkista framför altaret där vi kan ge gåvor 
till ändamålet. Kyrkvärdarna ska då stå med de vanliga 
kollektboxarna bredvid offerkistan för att samla in gåvor 
till församlingen.
 Du som vill, får gärna lägga ditt offer i ett kuvert, som 
du ordnar själv. Om du t.ex. inte kan komma den söndag 
vi har en särskild insamling går det bra att lägga pengar i 
ett kuvert och ange på kuvertet vart du vill att pengarna ska 
gå. Vi har inte längre speciella kuvert för olika ändamål.
 Att använda kortläsaren på kyrktorget går alldeles ut-
märkt. Varför inte gå ut och ge din gåva där under tiden 
vi gör insamlingen i gudstjänsten? Skriver du inget på 
pappersremsan du lämnar kvar, går pengarna till försam-
lingen. Skriver du kyrkkaffe eller dagens särskilda insam-
lingsmål förmedlar vi pengarna dit. En del väljer att offra 
via Equmeniakyrkans autogiro/Missionsgåvan. Att ha en 
stående överföring direkt till församlingens bankkonto är 
ett annat bra sätt att stödja verksamheten.
 Det finns nu också möjlighet att ge sin gåva via Swish. 
Swish är en tjänst som kan nyttjas av dig som har en smart-
phone. Församlingens nummer för överföringar via Swish 
är 123 174 2626.
Känn dig delaktig i offrandet. Tillsammans med varandra 
och tillsammans med Gud kan stora saker ske. Sänd ditt 
bröd över vattnet, en dag får du det åter står det i bibeln, 
Pred 11:1.

Marita Hallberg, på uppdrag av styrelsen
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Kalendariet
November
Vecka 48 - Arbetslag 4 
 29 Lördag
  14.00 Ljuständning på torget. Ekumenisk 

kör. Arr. BER.
 30 Söndag
  11.00 ”Ett nådens år.” Adventsgudstjänst. 

Mattias Lyckelid. Immanuelskyrkans kör. 
Blåsare. 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-Barn-Sång.
 6 Lördag
  10-14 equmenias julstuga (se annons).
 7 Söndag
  11.00 ”Guds rike är nära.” Gudstjänst 

med nattvard. John Eidering. Ingemar 
Samuelsson. Sång Najat Eicho. Öppet barn-
rum. Kyrkkaffe.

Vecka 50 - Arbetslag 6  
 9 Tisdag 
  18.30 Lovsång till gitarr och bön vid ljus-

bäraren. 
 10 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång. 
  15.00 Dagledigträffen. ”Lucia - vi hoppas 

hon kommer!” Veteransångarna.
 12 Fredag
  19.00 Lussenatta (se notis). 
 13 Lördag
  17.00 Åsneexpressen. Julmusikal. Barnkör 

från Immanuelskyrkan och Myråskyrkan.
 14 Söndag
  11.00 3:e Advent. Gudstjänst med Lucia-

tåg. ”Bana väg för Herren”. Mattias  
Lyckelid. Frida Antonsson. Öppet barnrum. 
Kyrkkaffe.

  12.45 Församlingsmöte.
  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 51 - Arbetslag 7  
 16 Tisdag
  18.30 Musikandakt och bön vid ljusbäraren.
 20 Lördag
  17.00 Julkonsert med Immanuelskyrkans kör.
 21 Söndag
  11.00 4:e Advent. Gudstjänst. ”Herrens  

moder”. Thomas Segergren. Mattias Lycke- 
lid. Sång Linnéa Bremström. Öppet barn-
rum. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. 

Vecka 52 - Arbetslag 1

24  Onsdag
  23.00 Julafton. Julnattsgudstjänst. ”Jesu 

födelse”. Mattias Lyckelid. Julkör. 
 25 Torsdag
  15.00 Juldagen. Gemenskapsjul. Mattias 

Lyckelid. Diakonirådet. 
 26 Fredag
  11.00 Annandag Jul. Missionsgudstjänst. 

”Martyrerna”. Mattias Lyckelid. Missions- 
utskottet. Sång av Enock Akouele. Insamling 
till Equmeniakyrkans internationella arbete. 
Öppet barnrum. Kyrkkaffe. 

 28 Söndag
  11.00 Cafégudstjänst. ”Guds barn”. Åsa 

Rydhard. Sturegården.
28/12-3/1 Nyårsläger.

Januari
Vecka 1 - Arbetslag 2
 1 Torsdag
  Föryelsegudstjänst med nattvard. Ingela 

Hallgren. Ingvar Tranell. Öppet barnrum. 
 4 Söndag
  Gudstjänst. ”Guds hus”. Mattias Lyckelid. 

Tord Ekberg. Sång Lars Sjögren. Öppet 
barnrum. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 2 - Arbetslag 3  
 6 Tisdag
  16.00 Trettondagsfest med julsånger och 

dans kring granen. Julgröt och skinka serve-
ras. Tord Ekberg, Rimon Murad m.fl. 
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lördagen den 6 december kl. 10-14
10.00 Borås Lucia med tärnor (i kyrksalen)

10.20 Tomteblås öppnar Julstugan
11.30-13.30 Grötstuga

11.30 Luciatåg med barn
12.30 Ukulelegruppen

Kaffeservering, lotterier och försäljning.
Om du vill skänka något ring Eva-Marie C 0739-75 54 34,   

Göran D 0705-396445 eller Sofia Z 0708-83 14 09

Välkomna!
equmenia och julstugekommittén

equmenias julstuga

lördagen den 6 december kl. 10-14

Välkomna!

 11 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Jesu dop”. Irene Måll-

berg. Lovsångsband. Öppet barnrum. Kyrk-
kaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 3 - Arbetslag 4  
 13 Tisdag
  18.00 Andakt i Ekumeniska böneveckan.
 17 Lördag  
  Uppstart för equmenialedare. 
 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Livets källa”. Mattias 

Lyckelid. Lars Andreasson. Sångensemble 
- Dia Nsumbu, Frida Zandén m.fl. Öppet 
barnrum. Kyrkkaffe. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Ekumenisk gudstjänst.

Vecka 4 - Arbetslag 5  
 20 Tisdag
  18.30 Musikandakt. 
 21 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15 Dagledigträff. ”Dessa människor glöm-

mer jag aldrig.” Jan Erixon.
  18 Start Alpha.
 25 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Jesus skapar tro”. 

Rimon Murad. Mattias Lyckelid. U-sing. 
Öppet barnrum. Kyrkkaffe. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska.
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Kalendariet forts.
Vecka 5 - Arbetslag 6   
 27 Tisdag
  15.00 Syföreningen. 
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
  19.00 Församlingsafton.
 28 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 31 Lördag 
   17.00 Musikcafé.

Februari
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Nåd 

och tjänst”. Mattias Lyckelid. Marianne 
Savhammar. Immanuelskyrkans kör. Öppet 
barnrum. Kyrkkaffe. 

Vecka 6 - Arbetslag 7  
 3 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
  19.00 Bibelsamtal ”Uppenbarelsens ljus”. 

Carl-Göran Ekberg. 
 4 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Raoul Wallenbergs liv 

och öde.” Elver Jonsson.
  18.00 Alpha.
 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst.”Uppenbarelsens ljus”. 

Carl-Göran Ekberg. Marita Hallberg. Sång 
Birgitta Felle. Öppet barnrum. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 7 - Arbetslag 1  
 10 Tisdag
  18.30 Andakt med lovsång till gitarr.
 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Kyrkan mitt i livet”. 

Mattias Lyckelid. Göran Davidson. Lov-
sångsband. Öppet barnrum. Kyrkkaffe. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 8 - Arbetslag 2   
 17 Tisdag
  18.30 Musikandakt. 
  19.00 Bibelsamtal ”Kyrkan mitt i livet”. 
  Mattias Lyckelid.

 18 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. Veteransångarna med 

ukuleleorkester.
  18.00 Alpha.
 21 Lördag
  19.00 Gospelkonsert med kören ”No Name 

but Jesus” från Vårgårda (se notis). 
 22 Söndag
  Gudstjänst ”Prövningens stund”. Mattias 

Lyckelid. Gunnar Hermansson. Sång Elisa-
beth Bengtson-Opitz. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 9 - Arbetslag 3   
 24 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt i Taizéanda.
 25 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  18.00 Alpha.

Mars
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Den 

kämpande tron”. Mikael Nilsson. Sång 
Najat Eicho och Rimon Murad.

Vecka 10 - Arbetslag 4  
 3 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
  19.00 Bibelsamtal ”Kampen mot onskan”.
 4 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Starka kvinnor i 
  bibeln.” Ulla Brattö.
  18.00 Alpha.
  20.00 Equmenias årsmöte.
 7 Lördag
  16.00 Församlingens årsmöte.
 8 Söndag
  Gudstjänst av och med barn för alla. 

”Kampen mot ondskan”. Mattias Lyckelid. 
Offerdag pastors- och diakonutb. 

Styrelsemöten: 13/1, 3/2, 24/2.
Församlingsmöte: 14/12 kl. 12.45
Församlingsafton: 27/1 kl. 19.00
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Pastorn har ordet  Guds ord
December
 8 2 Sam 22:32-51
 9 2 Sam 23:1-12
 10 Mark 1:1-8
 11 Joh 5:31-42
 12 Jes 29:17-21
 13 1 Kor 4:1-5
 14 Matt 11:2-11
 15 2 Sam 23:13-39
 16 2 Sam 24:1-17
 17 Joh 19:25-27
 18 Gal 4:21-5:1
 19 Jes 40:9-11
 20 Rom 10:4-8
 21 Luk 1:46-55
 22 Jer 1:17-19
 23 Jes 9:2-7
 24 1 Tim 3:16
 25 Luk 2:1-20
 26 Matt 10:16-22
 27 Gal 4:4-7
 28 Matt 2:13-23 
 29 2 Sam 24:18-25
 30 4 Mos 6:22-27
 31 Rom 10:9-13

Januari
 2 1 Sam 3:1–10
 3 Heb 3:1–6
 4 Luk 2:42–52
 5 Ps 72:10–15
 6 Matt 2:1–12
 7 Luk 13:31–35
 8 Luk 19:28–40
 9 Jes 42:1–7
 10 Apg 18:24–19:6
 11 Matt 3:13–17
 12 5 Mos 15:7–11
 13 5 Mos 24:17–22
 14 Fil 2:1–11
 15 Fil 2:12–18
 16 2 Mos 33:18–23
 17 Ef 1:7–14
 18 Joh 2:1–11
 19 Ps 42:2–6
 20 Mika 7:7–8
 21 Heb 13:20–21
 22 Kol 4:2–6
 23 1 Kung 8:41–43
 24 Rom 1:16–17
 25 Matt 8:5–13
 26 Mika 6:6–8

 27 5 Mos 8:1–6
 28 5 Mos 10:12–14
 29 Rom 15:4–7
 30 Jer 9:23–24
 31 1 Kor  1:1–3

Februari
 1 Matt 20:1–16
 2 Dan 1:1–14
 3 Dan 1:15–21
 4 Joh 4:31–38
 5 2 Tim 2:1–7 
 6 1 Sam 1:21–28
 7 1 Joh 1:5–7
 8 Luk 2:22–40
 9 Dan 2:1–12
 10 Dan 2:13–23
 11 Apg 12:1–11
 12 Apg 12:12–19
 13 Jes 52:13–15
 14 1 Kor 13:1–13
 15 Luk 18: 31–43
 16 Dan 2:24–36
 17 Dan 2:37–49
 18 Matt 6:16–18
 19 Ps 84:2–13
 20 1 Mos 16:1–13
 21 Heb 4:14–16
 22 Matt 4:1–11
 23 Dan 3:1–12
 24 Dan 3:13–23
 25 1 Petr 1:6–9
 26 1 Kor 10:12–13
 27 1 Mos 32:22–31
 28 2 Kor 6:1–10

Mars
 1 Matt 15:21–28
 2 Dan 3:24–33
 3 Dan 4:1–15
 4 1 Kor 2:6–10
 5 Mark 8:34–35
 6 1 Sam 17:40–50
 7 Ef 5:1–9
 8 Luk 11:14–26
 9 Dan 4:16–34
 10 Dan 5:1–16
 11 1 Thess 5:8–11
 12 1 Thess 5:12–15
 13 2 Kung 4:42–44
 14 2 Kor 9:8–10
 15 Joh 6:1–15

www.bibeln.se

På jul ska man vara sams! Visst har ni hört det sägas? 
Det finns en tanke om julefrid. Att Julen skall vara 
en från bråk och osämja fredad tid. Och visst är det 
en god ambition men ack så svår att genomföra. För 
Julen är en tid som också är fylld av stress. Det är 
mycket som ska göras. Paket som ska handlas, mat 
som ska köpas och lagas. Huset ska städas och alla 
julpynt ska ställas fram. Tiden innan jul präglas av 
jäkt och krav snarare än stillhet. Dessutom samlas 
man i familjer och släkt oavsett om man är sams och 
överens för det är inte det som utgör grunden för 
julfirandet utan det är andra kriterier för vem man 
ska fira med. Oförätter och osämja ska under dessa 
dagar glömmas eller undertryckas.
 Själva idén med julefrid kan tvärtom kanske leda 
till det som man ska undvika. Bli en tryckkokare för 
konflikt.
 Jag tänker att samma sak kan vara sant för den 
kyrkliga gemenskapen. I kyrkan ska man vara sams! 
Men vi stressar i många fall under veckan som leder 
fram till söndagen eller andra samlingar för den 
delen. Tiden innan kyrktiden präglas ofta av stress 
och jäkt. Man jäktar för att hinna vila. Man ska 
inte vara osams i kyrkan därför håller man inne på 
mycket. Säger inte vad man egentligen tänker och 
så vidare. För inte ska vi syskon bråka med varandra. 
Jag tror att tanken på att vi ska vara sams i kyrkan 
är hämmande för oss.
 Skälet till att kyrkan finns till som gemenskap är 
inte att vi alla är lika eller tycker lika. Det är inte 
därför vi samlas. Vi samlas för att vi tror att Jesus 
är Herre.
 Paulus ägnar stora delar av sina brev för att be-
handla konflikter och gräl. Paulus lägger stor kraft 
och energi på att människor ska bli sams i de olika 
församlingarna han skriver till. I många fall kan man 
säga att det är drivande för hans teologi. Kärlekens 
lov  (kärleken är inte uppblåst, inte stridslysten…) i 
1 Korintiebrevet kapitel 12 är ett sådant exempel. 
 Paulus argumenterar för att man ska bli inte för 
att man ska vara. Att vara en del av Kristus är ett 
blivande. Det är ett arbete som kräver uppoffring 
och prestigelöshet. Julefrid kommer inte av sig 
självt, det måste man jobba för. Samma sak gäller 
kyrkofriden. Bråka gärna men lägg största energin 
på att bli sams igen. Då kommer friden på allvar 
både på jul och i kyrkan.

Mattias Lyckelid
Tillförordnad församlingsföreståndare
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Resa mellan tvivel och tro
Redan det dämpade ljuset på kyrktorget och de 
levande ljusen vid ingången till kyrksalen gav en 
föraning om en annorlunda upplevelse.
 Jan-Olof Hermansson hälsade välkommen 
med några ord om Ulf Nomark och hans text. 
Under hela programmet visades akvareller av 
Carina Sundemo på storskärm.
 Kören började sjunga längst bak i kyrkan så att 
man blev omsluten av ljudet. Sedan blev texten 
”vi färdas i en cirkel” åskådliggjord  då kören 
gick fram i mittgången , delade sig åt sidorna 
och kom tillbaka i mitten. Då kören och instru-
mentalisterna till slut var samlade där framme 
blev det en slående effekt av att alla var klädda i 
svart.
 Tre solosånger speglade tvivel, oro och vilsen-
het och dikten som följde uttryckte människans 
frustration att inte kunna förklara allt. Men med 
vita sjalar på sig kom tre ur kören som ett slags 
skyddsänglar och i solosången gavs  löfte om 
beskydd, förtröstan och trygghet.
 Dikten om känslan av otillräcklighet, stress, 
föresatser och planer som bara ökar bördan  

följdes av en solosång med en längtan ”Vill du 
möta mig här ändå?”
 Nu blev det möjlighet att använda den sten 
som man fick vid ingången, lägga den ifrån sig 
som symbol att bli fri från något som tyngde. 
Dessutom kunde man tända ljus. En stund då 
både kör och åhörare var i rörelse och eftertanke 
i  sången ”Tänk att få vara här hos dig precis 
den jag är” och till slut  ”Gud vi vet att du hör 
vår bön”. Direkt därpå i en dikt en ursäkt att 
bön bara är sista utvägen men som övergår i en 
önskan få ett ljus tänt i det inre mörkret. Ett 
ljus tändes medan sången Gåvan berättade om 
Guds nåd som också illustrerades av att plötsligt 
många röda sjalar togs på i kören.
 Så fick alla sjunga  om ”Ny kraft, ny tid, nytt 
ljus, nytt liv” som finns att ta emot av Gud.
 Resan mellan tvivel och tro avslutades med 
sången om just det.
 Välförtjänta applåder från tacksamma och 
djupt berörda åhörare till alla medverkande.

Gunvor Bergström-Björk

Vad vill Du hjälpa till med i församlingen?
Vi i valberedningen har en uppgift för dig, ung som äldre, inför nästa verksamhetår.                                                                                                                                   
Kontakta någon av oss i valberedningen:                                                                                                                             
Lena Ekberg, Erland Johnson, Lars Andreasson, Olof Yrlid eller Toril Tranell.   

Du som vill ändra eller avsluta din uppgift i församlingen måste ge besked till någon i valberedningen senast 14 dec.
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Boråsmötet

Otto Ernvik delade perspektivet från karener i 
Thailand och i Sverige. 
  Bertil Åhman med ungdomar, som deltagit 
i APG 29, berättade om gemensam mission i 
bibelskola med evangelisation. Ungdomar från 
olika länder arbetar och lär tillsammans under tre 
månader. Åtta tidigare ”Apg-are” delade sina erfa-
renheter under sam-
lingen. Genomgåen-
de verkade skolorna 
ha haft mycket stor 
betydelse för dem, 
inte minst när det 
gäller den personliga 
tron. Det var tros-
stärkande att lyssna 
till dem.

 Från Equmeniakyrkan och Equmenia informe-
rade internationella koordinatorerna Bertil Svens-
son och Johan Lindgren och svarade på frågor 
om hur man ser på utveckling av missionsarbetet 
framöver.
 I Boråsmötet deltog pastor Isaac Zekryshory 
från Nilens Synod i Egypten och pastor Wash-

Boråsmötet om mission 2014

Årets Boråsmöte handlade om hur missionsarbetet förändras. Nu får vi lära oss mer om mis-
sionsarbete från våra samarbetskyrkor. Här syns de flesta av de 155 personer, som deltog eller 
medverkade på olika sätt.
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Boråsmötet forts.

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
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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. 

ington Armas och hans hustru directora Patricia 
Lugo från Quito Ecuador i olika workshops. Från 
Norge kom evangelist Batyr Nursen. Han predi-
kade med bakgrund i sin erfarenhet som förföljd 
torterad kristen i Turkmenistan. ”Följer vi Jesus 
som är vår herde? Orden i PS 23 gäller när vi följer 
Jesus.”
 Läs mer om Boråsmötet 2014 på församlingens 
hemsida www.immanuelskyrkan.nu under mis-
sion.

 Varmt tack till alla som på många olika sätt 
hjälpt till att genomföra årets Boråsmöte. Tack för 
juice från Brämhults juice, ekonomiskt bidrag från 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola samt Bilda och 
tack till Equmeniakyrkan, equmenia och Ekume-
niska följeslagarprogrammet Sveriges kristna råd 
för hjälp med talare och workshopledare. 

Text: Elisabeth Svensson 
Bild: Ingemar Svensson

Kalendariet, notiser och annan information hittar du även på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu



Immanuelskyrkans FörsamlIng 15

Varbergsvägen 48 504 30 Borås, Tel 033-444777 • öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13.

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

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: 21 januari

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Start: 27 januari

Kvällsbibelsamtal
Tisdagar 19.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Mattias Lyckelid 
Start: 3 februari
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 
 
Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Annika Beckung
Start: 12 januari

Söndagsskola 
Söndagar 11.00 
Kontakt: Mattias Lyckelid

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Albin Forssén 
Start: 21 januari
 

Tonår 
Fredagar 19.30 
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Albin Forssén
Start: 30 januari

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Start: 19 januari
 
Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
Start: 24 januari
  
KRIK (student)
Lördagar 18.00-20.00 
Söndagar (jämna veckor) 
19.00-21.00 
Kontakt: Henrik Strömbom
                         
Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Albin Forssén 
Start: 31 januari

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 21 januari

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 21 januari

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

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 19.00-20.15
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 21 januari

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 15 januari

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Start: 21 januari

Dansgrupp  
– afro, latin m.m.
Kontakt: Diasilua Nsumbu

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Start: 12 januari

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Kontakt: Jan Sejmo
Start: 20 januari

Blockflöjtsgrupp
Vissa tors. 17.30-18.30
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Start: 22 januari

Målargrupp
Vissa lördagar 09.30-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Start: 31 januari
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Start: 13 januari

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Start: 13 januari

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Allan Wramsby
Start: 25 mars

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


