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Församlingsboken
Till Herrens vila
Margit Hjelmgren
Född: 5 apr 1928
Död: 16 sep 2015

Aina Palm
Född: 20 juni 1929
Död: 13 sep 2015

Astrid Ålin
Född: 27 jan 1925
Död: 2 sep 2015

Elsie Odhagen
Född: 28 dec 1917
Död: 3 nov 2015

Åke Nilsson
Född: 23 juli 1929
Död: 7 nov 2015

Utträde
Flyttat till Brämhults kyrka
Lena och Mats Engblom
Vävargatan 11
507 30 Brämhult

Flyttat till Götene  
Equmeniakyrka
Anita Elgefors
Fågelstigen 6
533 33 Götene

Nya medlemmar
På bekännelse

Annette Jaasund
Husarvägen 8
523 99 Hökerum

Wanes Gorgos
Billdalsgatan 12
504 35 Borås

Jirayer Abajian
Storgatan 67
516 30 Dalsjöfors

Fadi Koj
Dalbogatan 4
504 38 Borås

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 26 februari och sträcker sig till den 29 maj. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 31 januari. Vill du bidra med ett längre, 
icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

Pastor, församlingsföreståndare
Mattias Lyckelid. Tel. exp. 12 54 75, 
bost. 24 70 25, mobil 0704-24 70 24.
Ledig: Måndag.
mattias@lyckelid.se
Pastor, församlingsföreståndare
Ronny Augustsson.
Tel. 0703-37 63 12.
Tisdagar, torsdagar.
ronny.imkboras@immanuelskyrkan.nu

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.
janolof.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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Insidan
Gåvan
När det här församlingsblad kommer ut, så är 
vi i advent. Strax är det jul. Vid julen talar vi 
om julklappar och gåvor, och om Guds stora 
gåva till oss.
 För ett par månader sedan firade jag min 
födelsedag med familjen. Då fick jag en present 
som jag vill berätta om!
 Mitt lilla barnbarn, Laura snart 4 år, kom med 
ett par paket som hon med möda och mycket 
tejp fått inslagna. Där på golvet började hon 
att hjälpa mig att öppna. Hon är jättebra på att 
öppna paket.
 I den ena paketen fanns det en liten porslins-
katt som jag kände igen från hennes leksaks-
hörna. I den andra låg det ett gosedjur som heter 
Janus och som liknar ett litet får.
 Laura var jätteglad att hon fick ge mig det här, 
och jag tackade och var väldigt glad för det jag 
fått.
 Föräldrarna berättade sedan att Laura några 
kvällar tidigare arbetat med att slå in paket till 
farfar. När det var klart drog hon sig tillbaka 
till ett hörn där de hittade henne med tårar som 
trillade nerför kinderna.
 ”Varför är du ledsen?” frågade de. 
 ”Jag tycker så mycket om sakerna jag slått in 
till farfar” svarade Laura.
 ”Jo, men du behöver inte ge honom dem, han 
får flera paket.”

 ”Men jag vill att farfar ska få dem.”
 Nu står porlinsskatten och gosedjuret på mitt 
nattduksbord.  De har en så viktig sak att säga 
mig varje gång jag tittar på dem. Jag tycker att 
de liksom säger till mig – ”Ingvar, när gav du 
bort något så det gjorde ont .. av din tid, dina 
pengar, ditt engagemang och din omtanke? ”
 Jag tycker att det här kan liknas vid Guds 
kärlek till oss.
 Han gav en gåva som helt säkert kändes – sin 
son till vår frälsning. Det ska vi fira nu i jul.                                                                  
Det är Guds stora gåva till oss. Är du beredd att 
ge vidare till dina medmänniskor av det som du 
fått - så att det känns? Är din kärlek så stor till 
dina medmänniskor att du kan göra det?
 Gode Gud  – hjälp mig att älska min nästa som  
mig själv, och på så vis få vara med om att göra 
en liten del av denna värld till en bättre värld.

Ingvar Tranell

Vad vill Du hjälpa till med i församlingen?

Det finns en uppgift för dig, ung som äldre, inför nästa verksamhetår!

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 (Lars Polbäck, lasse.polback@gmail.com). 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, dock senast 31 december, så att valberedningen har 
möjlighet att fylla den tomma platsen.

Valberedningen
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Porträttet
Vem är Börje Kollmats?
Tankar om fåglar, körsång, expeditionsarbete i 
kyrkan m.m. kommer av sig själv.
 För att få ett mera rätt svar beger jag mig hem 
till Berit och Börje, där Elfsborgsflaggan hänger 
utanför fönstret – det är ju matchdag. Det blev 
ett par intressanta timmar, med kaffe förstås, vid 
köksbordet.
 Börje är född och uppvuxen i ett missionsför-
bundarhem. Farfar var pastor, verksam på olika 
platser i mellansverige. Han kom från en gård i 
Dalarna, Kollgården. Farfar hette Mats Matts-
son. Koll Mats Mattsson kallades han. Därav 
namnet Kollmats, som Börje och hans bror 
sedan tog som efternamn. Farfars predikobibel 
finns fortfarande kvar. Vi tittade i den och fann 
flera utkast till predikningar. 
 Börjes föräldrar bodde i Åmål under 11 år och 
det var där Börje föddes, men 1941 gick flytten 
till Varberg och det blev Börjes ”hemstad”. Fa-
miljen hade den goda vanan att varje söndag gå 
till Missionskyrkan på gudstjänst. Denna goda 
ordning blev också Börjes och den lever ännu 
idag. Hemmet var alltid öppet för nya människor 
och många fina kontakter knöts vid kaffebordet 
och i samtalen.
 Det fanns mycket roligt att göra i Varberg, så 
skolan hade Börje inte riktigt tid eller intresse 
för. Detta ledde till att han avbröt sina studier 
under gymnasietiden, flyttade till Skillingaryd 
i Småland och arbetade på ett mejeri där. Den 
typen av arbete var inget nytt för Börje. Det 
hade han sysslat med under många sommarlov 
tidigare i Varberg. Frikyrkligheten var stor i 
Skillingaryd och många trevliga ungdomar fanns 
där. Det blev ett mycket bra och lärorikt år.
 Så var det dags för militärtjänstgöring i Halm-
stad under 15 månader. Under denna tid växte 
tanken fram att läraryrket kanske skulle vara 
något att satsa på. Det fanns också positiva min-
nen från en tid som söndagsskollärare hemma i 
Varberg. De åren påverkade väl också tankarna.
 Men först måste gymnasieutbildningen klaras 
av. Nu blev det ”Spyken” i Lund. Två år där 
och så var Börje student. Under denna tid var 
han ofta i Missionskyrkan i Lund och var också 
scoutledare där. 

 Börjes hem var ett gästfritt och öppet hem – 
det innebar att en dag fanns en flicka där. Hon 
sommarjobbade på apoteket i Varberg och hade 
varit i Missionskyrkan och nu var hon bjuden på 
kaffe hos Börjes föräldrar. Flickan var Berit. Så 
började Berit och Börjes alla år tillsammans.
 Samma sommar, 1960, tog Börje sin Vespa 
och begav sig till Stockholm för att där börja på 
Lärarhögskolan. I Stockholm fanns också Berit, 
som hade sitt arbete där. Gemenskapen fort-
satte. Också nu gällde den goda regeln: Söndag 
förmiddag, Gudstjänst, nu i Ansgarikyrkan eller 
Korskyrkan, som var Berits kyrka.
 I december 1962 var Börje klar med sin ut-
bildning. Nu var han ”mellanstadielärare”. 29 
december blev det bröllop i Flen och sedan 
flyttade Berit och Börje till Borås, där de båda 
fått arbete.
 Snart blev de också medlemmar i Immanuels-
kyrkan. Börje började ganska omgående i kören 
och den blev han trogen i drygt 50 år.
 Börje har under åren haft många olika uppgif-
ter i församlingen och SMU: scoutledare, kas-
sör i SMU och när nya kyrkan och Sturehallen 
var klara 1971, fick Börje utlopp för sitt stora 
idrottsintresse och blev ordförande i SMU IF. 
Där hade man under en tid inte mindre än åtta 
handbollslag i seriespel.
 Vidare har Börje skött uthyrningen av Hallen 
i många år och fått många värdefulla kontakter 
genom detta. Under några år var han också med 
i församlingsstyrelsen. Han datoriserade försam-
lingens matrikel på 80-talet, vilket ledde till att 
han var tvungen att köpa sin första dator. Börje 
har också arbetat med församlingens hemsida 
och med ljudet i kyrkan o.s.v. o.s.v.
 Det allra viktigaste och bästa har ändå kören 
varit. Buxtehudes Magnificat var ett av de första 
verk som Börje var med och sjöng. Fantastiskt. 
Speciellt roligt eftersom basarna där har ett långt 
och härligt soloparti, som man aldrig glöm-
mer. Kören har betytt oerhört mycket under 
alla dessa år. En annan viktig sak är Omsorgen 
i församlingen. Många bryr sig om. Många är 
med i förbön och omtanke, speciellt när dagarna 
ibland blir mörka och svåra. En oerhörd tillgång 
och gåva att få vara medlem i en församling.
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forts.

 Berit och Börjes hem har under åren varit en 
plats för omsorg och gemenskap. Många nya an-
sikten, många koppar kaffe, många goda samtal. 
Det har betytt mycket för många. Alla dessa: Nya 
i stan, nya i kyrkan, som fått ett hem att gå till. 
Alla kontakter, alla vänner, all gemenskap har 
även betytt väldigt mycket för Berit och Börje.
 Men fåglarna? När kom de in i samman-
hanget? På Lärarhögskolan skulle man också 
lära sig detta med natur och fåglar. Märkligt, 
men Börje kunde och kände igen en hel massa 
av de uppstoppade fåglarna. Varför? Jo, under 
tidiga år hade han spelat ”Svenska fåglar” med 
sin syster Ragnhild. En värdefull kunskap nu. 
En avgörande händelse var också en utflykt 
med skolan till Hjällstaviken, där det fanns ett 
rikt fågelliv och upptäckten av hur mycket man 
kan uppleva genom att använda tubkikare. Där 
väcktes det stora intresset.

 Som lärare gjorde Börje sedan många utflykter 
med eleverna, där man bl.a. studerade fåglar.
Resorna till föräldrarna i Varberg kombinerades 
ofta med fågelskådning på Getterön. 
 Så kom likasinnade fågelvänner och med dem 
otaliga fågelresor, främst till Öland, men också 
till många andra platser. Idag har Börje sett  
(”X-at ”) 415 olika arter i Sverige.
 Fantastiskt med fåglar, men också naturen i 
sin helhet, lockar Börje. Fjällvärlden t.ex. Börjes 
föräldrar reste gärna norrut och Berit och Börje 
fortsatte med liknande resor tillsammans med 
barnen och med goda vänner. Vilken underbar 
upplevelse att få komma upp på Fjället ovanför 
trädgränsen, se vidderna, fjällvärlden och himlen.
 Fantastiska gåvor, som vi människor fått att 
förvalta - Församlingen, sången, naturen och 
allt levande.

Iréne Mållberg
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Styrelseinformation
Nyanställning
Vid ett välbesökt församlingsmöte den 15 no-
vember, beslöt församlingen att kalla Eva-Marie 
Claesson till diakon i församlingen på 50%.
 Hennes huvudsakliga uppgift kommer att bli 
att ”arbeta” med de yngre barnen och de unga 
familjerna.
 Vi säger ett varmt välkommen till Eva-Marie 
och ber om Guds välsignelse över henne och  
den viktiga tjänst som hon nu går in i.

Informationen från styrelsen kommer denna 
gång från fastighetsutskottet, och några tan-
kar och idéer från estetiska rådet.

Fastighetsutskottet har under en tid arbetat med 
belysningen i kyrksalen och på kyrktorget. Vi 
har fått en helt ny scenbelysning. Nu har vi ett 
fint ljus över hela scenpartiet, som vi kan styra 
så att olika delar av scenen kan belysas separat. 
Vår ambition har varit att vi ska kunna ha olika 
ljussättningar på scenen vid olika framträdanden 
och mötesformer, t.ex. vid tisdagsbönen.
 Vi har också bytt ut armaturerna över kör-
läktaren. Vi hade problem med de gamla arma-
turerna eftersom skyddsglaset över dem sprack. 
De nya armaturerna ger ett vackert ljus som vi 
kan reglera på ett fint sätt. Alla nya armaturer 
är av led-ljus vilket bl.a. innebär betydligt lägre 
energiförbrukning. 
 Nu återstår det att titta på belysningen i kyrk-
salen. Vi har ännu inte kommit fram till hur vi 
på bästa sätt går vidare. I dagsläget har vi bl.a. 
problem med att dimmra ljuset i kyrksalen på 
ett önskvärt sätt.
 Vi har under en tid samtalat om att renovera 
Blå rummet,  som ”står på tur” för en uppfräsch-
ning. Tanken är den att fortsätta i samma stil 
som vi gjort i Allrummet och caféet. Den korta 
väggen som är i nedre hörnet planerar vi att 
korta av så att man ser scenen när man sitter i 
den delen av lokalen.
 Sedan är det viktigt att vi får till en fin och 
fungerande lokal för uthyrning och för våra egna 
behov. Vi måste också förbättra lokalen så att vi 
får en bra akustik. I dag fungerar Blå rummet 
dåligt ljudmässigt.
 En utställningsyta planeras också längst ner i 
lokalen mot Åsbogatan.
 Skjutväggen planerar vi att ta bort och ett nytt 
golv behöver läggas. Tankar finns om en textil 
fond bakom scenen.
 Vi hoppas komma igång med arbetet efter jul. 
Kom gärna med tankar och idéer, vi är fort-
farande i planeringsstadiet.
 Hälsningar från era vänner i  fastighetsutskot-
tet och estetiska rådet.

Bosse Hellemar

Julafton - Julkrubba
Man kan tänka att jultraditioner aldrig 
förändras, att de alltid är de samma år efter 
år, men när jag ser tillbaka på mina snart 42 
jular så inser jag att mycket har skett under 
dessa år. I år vill vi pröva att ha en samling 
vid julkrubban kl 11 på Julafton. Vi kom-
mer få besök av herdar, änglar och visa män 
ackompanjerade av julevangeliet. 
 Jag tror att detta kommer bli en fin stund 
för alla åldrar innan julaftonsfirandet i hem-
met startar på allvar. Välkomna att ta med 
släkt och familj till kyrkan på Julafton.

Pastor Mattias Lyckelid

Årsmötet
För dig som planerar med god framförhållning 
vill vi meddela att församlingens årsmöte för 
verksamhetsåret 2015 blir söndagen den 20 
mars.
 Vi provar en ny tidpunkt genom att alltså för-
lägga det till efter söndagsgudstjänsten. För att 
vi ska ha energi nog att klara av förhandlingarna, 
blir det denna söndag en kyrklunch och därefter 
tar årsmötet vid.
 Valberedningen startar snart sitt arbete. Det 
betyder att du som önskar gå in i någon ny 
uppgift eller du som vill avsluta ett uppdrag bör 
prata med dem. I valberedningen fungerar Lasse 
Polbäck som sammankallande.
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Equmenia

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

Barn- och ungdomsarbetet
Under hösten har Equmenia bedrivit en vid 
verksamhet i form av Scouter, Trim,  Musik o 
lek med mera. 
 Scouterna har under hösten bestått av cirka 
femton stycken scouter och ledare. En stor 
höjdpunkt under hösten har varit att åka på käm-
palek i Alingsås. Patrullen som tävlade gjorde 
en bra insats. En 
av kontrollerna 
som patrullen fick 
bäst resultat på 
var den där man 
skulle gissa rätt på 
chipssorter med 
förbundna ögon. 
Tio poäng!  Efter 
kämpaleken över-
nattade patrullen 
på Råddehult och 
sov i vindskydd. 

 Vad gäller de andra verksamheterna i Equme-
nia har Trim även den här hösten spelat inne-
bandy i Sturehallen. Vissa måndagar har det 
varit över femton stycken som spelat. Spelet är 
ofta intensivt och alla hjälps för att det inte ska 
bli för hårt.  
 Equmenias olika sånggrupper har också fort-
satt som vanligt under hösten. En stor eloge ska 
riktas till Jan-Olof Hermansson som gör en stor 
insats att leda alla sånggrupper. 
 Allra sist kan nämnas lite från Equmenia-
styrelsen. Vi har haft några sammanträden under 
året. Det har varit svårt att få till möten men 
samtidigt lägger många styrelsemedlemmar ett 
stort jobb på att vara ledare i Equmenias grup-
per. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 
alla ledare för det arbete som de lägger ner och 
jag vill också tacka alla församlingsmedlemmar 
för det stöd ni ger Equmenia.

Henrik Yrlid
Ordförande Equmenia Immanuelskyrkan Borås
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Kalendariet
November
Vecka 48 - Arbetslag 7 
 28 Lördag
  14.00 Ljuständning på Stora torget. Ekume-

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

Lyckelid. Ingela Hallgren. Immanuelskyr-
kans kör, blåsare. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska.

December
Vecka 49 - Arbetslag 1
 1 Tisdag
  18.30 Musikandakt  
 5 Lördag 
  10-14 Equmenias julstuga med Borås Lucia 

kl 10  (se notis).
 6 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard 2:a advent. 

Ronny Augustsson. Staffan Odhagen. Rimon 
Murad. Sång av Najat Eicho. Kyrkkaffe.

 
Vecka 50 - Arbetslag 2   
 8 Tisdag
  18.30 Andakt med lovsång till gitarr. 
 9 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Lucia. Andakt Ronny 

Augustsson. Veteransångarna.
 11 Fredag
  19.00 Lussevaka. Arr. BKU. 
 12 Lördag
  17.00 ”Med åsneexpress till Betlehem”. Jul-

musikal med barnkör från Myråskyrkan och 
Immanuelskyrkan. 

 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst 3:e Advent. Mattias 

Lyckelid. Luciatåg U-Sing. Kyrkkaffe.
  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  

Murad.

Vecka 51 - Arbetslag 3  
 15 Tisdag
  18.30 Musikandakt. 
 19 Lördag
  17.00 Julkonsert med Immanuelskyrkans kör, 

blockflöjtskvartett, Jan-Olof Hermansson 
och Ronny Augustsson. 

 20 Söndag
  11.00 Gudstjänst 4:e Advent. Ronny Au-

gustsson. Maja Brunnegård. Sång Cecilia 
Hermansson. Kyrkkaffe.

Vecka 52 - Arbetslag 4   
 24 Torsdag
  11.00 Julafton. Samling vid krubban. 

Mattias Lyckelid. Jan-Olof Hermansson (se 
notis). 

 25 Fredag
  15.00 Juldagen. Gemenskapsjul. 
  26 Lördag
  11.00 Annandag jul. Gudstjänst. Offer-

gång för Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Jean-Claude och Lena Loubelo. 
Kyrkkaffe.

   
Vecka 53 - Arbetslag 5
 28 Måndag
  Skidläger 28/12-3/1.   

Januari
 1 Fredag
  Nyårsdagen. Förnyelsegudstjänst med 

nattvard. Ronny Augustsson.
 3 Söndag
  18.00 Spa för själen. Eva Marie Claesson. 

Kvällssmörgås.

Vecka 1 - Arbetslag 6   
 6 Onsdag
  16.00 Trettondag jul. Julfest. Rimon Murad. 

Elisabeth Davidson. Lars Andrèasson m.fl. 
Julgröt.  

 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Jesu dop”. Lars Polbäck. 

Sång Ingrid och Lars-Åke Emannuelsson. 
Kyrkkaffe.

 
Vecka 2 - Arbetslag 7
 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Livets källa”. Ronny 

Augustsson. Ingemar Samuelsson. Kyrkkaffe.
  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  

Murad.
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forts.
Vecka 3 - Arbetslag 1
 19 Tisdag
  18.30 Nattvardsandakt.
 23 Lördag
  17.00 ”Hole hearted – A revival in God’s 

country”. Konsertgudstjänst. Sång Anders 
Nilsson och Jennie Svedberg, musiker och 
kör från Immanuelskyrkan. Mattias Lyckelid.

 24 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Nåd och tjänst”. Mat-

tias Lyckelid. Ingvar Tranell. Afro vokal med 
Diasilua Nsumbu. Kyrkkaffe.

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Vecka 4 - Arbetslag 2
 26 Tisdag
  18.30 Musikandakt.
  18.00 Alphakurs start.
 27 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Lina Sandell i våra 

hjärtan. Lars Gunnar Dahlqvist och Bosse 
Persson.

 30 Lördag
  Hole Hearted i Lerum.
 31 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Uppenbarelsens ljus”. 

Tomas Hammar. Ronny Augustsson. Im-
manuelskyrkans kör. Välkomnande av diakon 
Eva-Marie Claesson. Offerperiod avslutas. 
Kyrkkaffe. 

  12.30 Gudstjänst på arabiska. Rimon  
Murad.

Februari
Vecka 5 - Arbetslag 3
 2 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Musikandakt.
 7 Söndag
  11. Gudstjänst med nattvard.”Kärlekens 

väg”. Mattias Lyckelid. Ingela Hallgren. 
Rimon Murad. Sång Najat Eicho. Kyrkkaffe.

Vecka 6 - Arbetslag 4  
 9 Tisdag
  18.30 Andakt med lovsång till gitarr. 
  18.00 Alpha.

 10 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Bildspel från Gotland. 

Gunnar Mållberg.
 14 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Prövningens stund”. 

Ronny Augustsson. Lars Andrèasson. Sång 
av U-Sing. Kyrkkaffe.

Vecka 7 - Arbetslag 5  
 16 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Nattvardsandakt. 
 21 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Den kämpande tron”. 

Mattias Lyckelid. Marianne Savhammar. 
Lovsångsband. Kyrkkaffe.

Vecka 8 - Arbetslag 6   
 23 Tisdag
  18.30 Musikandakt. 
  18.00 Alpha. 
 24 Onsdag
  15.00 Dagledigträff.
 28 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Ronny Augustsson. Scouterna, barnkör och 
Musik o lek. Kyrkkaffe.

Mars
Vecka 9 - Arbetslag 7
 1 Tisdag
  15.00 Syföreningen
  18.30 Musikandakt. 
 5 Lördag
  17.00 ”Almighty God” Musikgruppen 

Evergreens. Vokalist Hanna Nylin. Duke 
Ellington-melodier, folkmusik och läsarsång. 
Ledare Rolf Törnblom (se notis).

 6 Söndag
  11 Gudstjänst med Nattvard ”Livets 

bröd”. Ronny Augustsson. Rimon Murad. 
Kyrkkaffe.

På lång sikt
• Våryran – 12 mars
• Equmenias årsmöte – Ons 16 mars kl. 19.45
• Årsmötet – Sön 20 mars kl. 13.00
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Notiser
Tänd ett ljus 
Equmeniakyrkans internationella insamling 
29 nov – 31 jan.
 ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska 
inte vandra i mörker utan ha livets ljus” Joh 8:12
 Vår värld är för många en mörk plats men 
förbanna inte mörkret! Tänd ett ljus! Det kan du 
göra genom att skänka en gåva till equmeniakyr-
kans internationella insamlingskampanj ”Tänd 
ett ljus” som startar första advent. Equmeniakyr-
kan finns på flera platser och bedriver missions-
arbete tillsammans med våra samarbetskyrkor 
runt vår jord. Du kan ge din gåva i samband med 
gudstjänst på 1:a Advent och med offergång An-
nandag jul. Det går också bra att ge en gåva via 
pg 90 03 28-6, på swishnummer 900 32 86. 
 Eller så ger du bort ett matpaket till någon som 
julgåva. Du kan ladda ner ett gåvokort (equme-
niakyrkan.se) där du själv fyller i gåvans storlek 
för att sedan ge bort som julklapp. Pengarna 
sätter du in på Equmeniakyrkans 90-konto pg 
90 03 28-6 ange MATPAKET. Inuti kortet finns 
följande text.
 Till… Min julgåva till dig är ett matpaket 
till Syrien. Equmeniakyrkans samarbetskyrka i 
Syrien hjälper nu krigsdrabbade med det allra 
nödvändigaste för att klara vintern. Läs mer på 
equmeniakyrkan.se Från…
 Tack för din Gåva!

Spa för själen samling
En av 2016 års första samlingar blir på söndag 
den 3 januari klockan 18.00.
 Efter decembers stök och julfirande blir det 
tillfälle för en stund av stillhet, vila och efter-
tanke. Ett tillfälle att inför det nya året fylla på 
batterierna och samla ny kraft till både kropp 
och själ.
 Denna samling i kyrksalen leds av Eva-Marie 
Claesson och Ronny Augustsson och den avslu-
tas med en kvällssmörgås.
 Varmt Välkommen till denna kväll.

Hole Hearted återkommer
Den 23:e januari kl 17 kommer vi åter att hel-
hjärtat få sjunga country i kyrkan. Hole Hearted 

gör comeback med kör och musiker. Sedan vi sist 
spelade här i kyrkan har vi hunnit med en kortare 
turné med framföranden i Lyse kyrka och Kalvs 
kyrka. Det verkar som att countrymusiken och 
temat om hålet i hjärtat som vi försöker fylla 
resonerar inom oss. Förhoppningsvis blir kyrkan 
återigen full av människor. Bjud gärna in någon 
till detta evenamang. Vi kommer också att åka 
till Equmeniakyrkan i Lerum den 30 januari för 
att framföra Hole Hearted där. 

Alpha start  
26 januari
Tisdagen den 26 januari 
kl 18 startar Alphakursen 
i Immanuelskyrkan. 
Vi möts varannan 
vecka totalt tio 
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.

Årsmöte 20 mars
Söndagen den 20 mars är det dags för årsmötet. 
Vi börjar dagen med gudstjänst som vanligt, 
denna följs av kyrklunch och därefter årsmöte. 
Årsberättelser ska lämnas in till Leif Savhammar 
senast 24 januari.
 Equmenias årsmöte äger rum onsdagen den 
16 mars kl. 19.45.
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Pastorn har ordet  Guds ord
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
 7 Est 5:1–8
 8 Apg 3:1–10
 9 Apg 3:11–16
 10 Apg 3:17–22
 11 Mal 4:4–6
 12 2 Petr 1:19–21
 13 Matt 11:12– 19
 14 Est 5:9–14
 15 Est 6:1–14
 16 Ps 145:17–21
 17 Mark 2:3–12
 18 Sef 3:14–17
 19 Fil 4:4–7
 20 Luk 1:30–35 
 21 Est 7:1–10
 22 Est 8:1–8
 23 Jes 9:2–7
 24 1 Joh 1:1–4
 25 Joh 1:1–14
 26 Luk 12:49–53
 27 Mark 10:13–16
 28 1 Krön 16:8–13
 29 Jes 30:18–19
 30 Ords 3:27–35
 31 Joh 16:23–24

Januari 
 1 Luk 13:6-9
 2 Upp 19:11-16
 3 Mark 11:15-19
 4 Ps 23
 5 Ps 40:1-6
 6 Matt 2:1-12
 7 Ps 31:1-9
 8 Ps 31:10-19
 9 Ps 31:20-25
 10 Luk 3:15-17, 
  21-22
 11 Hebr 1:1-14
 12 Hebr 2:1-10
 13 Hebr 2:11-18
 14 Hebr 3:1-11
 15 Joh 2:1-12
 16 Joh 2:13-22
 17 Joh 4:5-26
 18 Neh 1:1-11
 19 Neh 2:1-10

 20 Neh 2:11-20
 21 Neh 4:1-14
 22 Neh 4:15-23
 23 Neh 5:1-13
 24 Luk 17:7-10
 25 Hebr 8:1-13
 26 Hebr 9:1-14
 27 2 Tim 1:6-9
 28 Hebr 10:1-10
 29 Joh 6:1-15
 30 Joh 6:16-21
 31 Luk 2:22-40
 
Februari 
 1 Neh 5:14-19
 2 Neh 6:1-14
 3 Neh 6:15-7:3
 4 Neh 8:1-12
 5 Neh 8:8:13-18
 6 Neh 9:1-5
 7 Joh 12:20-33
 8 Rom 12:1-2
 9 1 Kor 6:12-20
 10 Mark 2:18-20
 11 Joh 8:33-43
 12 Joh 8:47-59
 13 2 Kor 3:7-18
 14 Matt 16:21-23
 15 Neh 9:5-14
 16 Neh 9:15-23
 17 Neh 9:24-31
 18 Neh 9:32-37
 19 Neh 10:28-39
 20 Neh 12:27-43
 21 Luk 7:36-8:3
 22 Fil 3:1-11
 23 Fil 3:12-16
 24 Hebr 11:1-6
 25 Fil 3:17-21
 26 Luk 18:9-14
 27 Joh 17:1-8
 28 Mark 5:24-34
 29 Neh 12:44-47
 
Mars 
 1 Neh 13:1-14
 2 Neh 13:15-31
 3 Rut 1:1-13
 4 Rut 1:14-22
 5 Rut 2:1-13
 6 Joh 6:24-35

www.bibeln.se

Att se med Jesu ögon
”Bland det jag upplever som allra angelägnast i vår 
tid är en förändrad attityd till svaghet och brist, en 
större ömhet och tolerans inför felsteg, ofullkom-
lighet och omognad. Det är synd om människorna. 
Illa medfarna som får utan herde, sa Jesus på sin 
tid. Som barn utan föräldrar, skulle man kunna säga 
nu för tiden. Gud ser på alla rotlösa, ofta desperata 
barn med ömhet och medkänsla. Svaghet och brist 
kan man bemöta på två i grunden helt olika sätt. 
Med förakt eller med fördragsamhet. Hos Gud 
finns inget förakt. Att se världen med Guds ögon är 
att se med fördragsamhet och ömhet på allt ömkligt 
och tilltufsat. Med humor men aldrig med hån.”
 Ovanstående är ett utdrag ur en längre text av 
Margareta Melin med rubriken ”Att se med Jesu 
ögon”.
 Visst är det märkligt ändå, hur olika vi kan se på 
saker och ting, hur olika vi kan se på varandra. Ett 
sammanhang kan hos den ene väcka nyfikenhet och 
glädje, hos en annan misstänksamhet och rädsla. 
Vi har det gemensamt som människor att vi söker 
helhet, mening och sammanhang. Men hur vet man 
när man har nått det så att säga i tillräcklig grad? 
För ingen av oss är helt hel. Ingen av oss har ett 
sådant liv och ett sådant sammanhang att allt hör 
ihop, stämmer och passar.
 Allt beror inte på hur man ser det, men ganska 
mycket. Kanske mer än vi tror. Det tror jag i alla 
fall. Dessutom tror jag att hur vi ser på oss själva 
och hur vi ser på och bedömer varandra hänger 
ihop. För i bibeln finns följande ord som brukar 
kallas det dubbla kärleksbudet:
  ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta 
och med hela din själ och med hela ditt förstånd. 
Detta är det största och första budet. Sedan kom-
mer ett av samma slag: du skall älska din nästa som 
dig själv.” Matt 22: 37-39
 Snart kommer Jul- och nyårshelg. För en del är 
det förknippat med god gemenskap, firande och 
trivsel. För andra kanske med alltför höga krav på 
just detta. Så unna dig en stunds reflektion kring 
vad som är rimligt att förvänta sig, både av dig själv, 
och andra in din omgivning.
 Stanna upp en aning och påminn dig själv om 
de små glädjeämnena i livet. De där som vi ofta 
glömmer och tar för självklart. Försök att ”se med 
fördragsamhet och ömhet på allt ömkligt och till-
tufsat” Både hos dig själv och andra.

Ronny Augustsson
Pastor Immanuelskyrkans församling
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I backspegeln
”Tillsammansdagen” den 5 september på Väst-
kustgården är en dag vi minns med glädje, vi som 
var med. Solen lyste mest med sin frånvaro, men 
vad gjorde det när stämningen var hög?
 Anne Grudeborn, pastor på Västkustgården, 
berättade med entusiasm om den nya försam-
lingsbildningen. Vi besåg den nya kyrkan och 
smittades av Annes entusiasm.  Dagen fylldes med 
olika gemenskapsbefrämjande aktiviteter såsom 
tipspromenad, samtal, andakt och korvgrillning. 
Stort tack till er som ordnade en sådan trevlig dag!

Ingela Hallgren

Foton: Anne-Marie Paulsson

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

Lördagen den 5 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 0705-39 64 45, Sofia Z 0708-83 14 09 eller Katja O 0739-83 97 74.

Välkomna!
Equmenia och julstugekommittén

Equmenias julstuga

Lördagen den 5 december kl. 10-14

Välkomna!

Equmenias Julstuga
5 december är det åter dags för julstuga.
 Denna dag hjälps vi åt att genom lotterier, brödförsäljning, 
kaffeservering och grötstuga dra in pengar till vårt barn- och 
ungdomsarbete.
 Dagen börjar med att vi får fint besök av Borås Lucia i 
kyrksalen. Därefter fortsätter vi gemenskapen på nedre plan 
med blandat program, bl.a. det lilla Luciatåget med Musik- 
och lekbarnen.
 Julstugan är inte bara försäljning utan också några timmar 
av gemenskap, samtal och möten mellan nya och gamla vän-
ner. Så kom, knö dig in och träffas och trivs på Equmenias 
julstuga.
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Notis
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Ledig annonsplats

Evergreens
är namnet på en sextett välmeriterade musiker i Varberg 
som tillsammans med vokalisten och musikalartisten 
Hanna Nylin besöker Immanuelskyrkan lördag 5 mars. 
 Samtliga medverkande vill skapa musik som berör och 
föder känslor i själ och hjärta. Formen är synkopierade 
”bluesiga” jazziga tongångar. Vi får höra många kända 
Duke Ellington-melodier från Alice Babs-epoken och 
melodier vi alla bär med oss, i folkmusikton och läsarsång. 
 Lalle Björk spelar sopran- och altsaxofon, Peder Elofs-
son trummor, Tomas Brismar gitarr och banjo, Jonny 
Arvidsson tenorsax, Erik Österberg kontrabas. 
 Gruppen leds av Rolf Törnblom som spelar piano och 
kornett. Rolf är bördig från Borås, och har funnits med i 
Immanuelskyrkans musikliv för ett antal år sedan.
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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 
Vårstart 27/1

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Vårstart 2/2

Alphakurs
Tisdagar 18.00 
Kontakt: Mattias Lyckelid 
Vårstart 26/1
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 

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

Konfirmation
Kontakt: Mattias Lyckelid

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Christian Widell 
Vårstart 20/1

Fredagshäng
Fredagar 19.30 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Henrik Yrlid

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Vårstart 18/1
 
Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
Vårstart 23/1
  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom
           
Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Nils Davidson

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 20/1

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 20/1

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar 17.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 4/2

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 19.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 27/1

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 14/1

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 27/1

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Vårstart 18/1

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Vårstart 12/1

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Vårstart 19/1

Målargrupp
Vissa lördagar 09.30-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Vårstart 30/1
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Vårstart 12/2

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Vårstart 19/1

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Vårstart 16/3

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


