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Församlingsboken
Till Herrens vila
Unto Kokki
Född: 3 maj 1944
Död: 27 augusti 2016

Olle Klockars
Född: 19 sep 1942
Död: 17 sep 2016

Bosse Bjuvéus
Född: 30 juni 1946
Död: 23 sep 2016

Barnvälsignelse
Edith Svensson
Sara och Mattias 
Svensson
söndag 2 oktober

Vigsel
Peter Andersson & 
Carol Mwesigwa
4 november

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 24 februari och sträcker sig till den 28 maj. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 29 januari. 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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Församlingsbladet: 
Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
Ansvarig utgivare: Mattias Lyckelid. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

”Blå rummet” 
På senaste församlingsmötet samtalade  

vi om vad det nya rummet ska heta.  
Nu när Blå rummet är förändrat kanske  

vi även ska ändra namnet. Vad tycker  
du att vi ska kalla rummet? 

På församlingsmötet utlyste vi en namn- 
tävling, så nu har du chansen att bidra  
med ett bra förslag. Lägg ditt förslag i  
förslagslådan som sitter på kyrktorget.

Välkommen med ditt förslag!
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Insidan
Håll samman och Släpp loss
Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda  
bjöd in till kurs i mångfaldsarbete i Redbergs-
kyrkan i Göteborg. Vi, sex personer från Imman-
uelskyrkan, som under drygt ett års tid mött 
nyanlända flyktingar i vårt café kände att vi be-
hövde lära oss mer och utbyta erfarenheter från 
andra församlingar kring detta viktiga ämne. 
 Dagens inspirerade och kunnige föreläsare 
Marco Helles har bl.a. under många år arbetat 
för Röda Korset, både nationellt och interna-
tionellt. Nu är han mångfaldskonsult med eget 
företag. Marco är också sedan två år ordförande 
i Immanuelskyrkan i Stockholm, där man har 
stor erfarenhet av att möta människor med olika 
bakgrund och etnicitet. 
 Medverkade gjorde också Lisbet Flank från 
studieförbundet Bilda.
 Alla deltagare fick med sig ett studiematerial 
hem: Håll samman och släpp loss – ett samtals-
underlag om mångfald i församlingen. 
 Föredrag och gruppsamtal varvades med 
praktiska övningar och vi fick verkligen tänka till 
kring förhållningssätt och värderingar. Var och 
en fick vi fundera på var vi tycker att vi befinner 
oss själva och som församling därhemma i olika 
frågor. 
 Frågor som vi fick fundera på var t.ex: 
 Vad är det som håller samhället resp. kyrkan 
samman? När vi säger att Jesus står i centrum – 
vad menar vi med det? 
 Vi tolkar ord och uttryck på olika sätt och 
pratar ibland förbi varandra. Kanske behöver 
vi ta oss tid att fundera och samtala kring vad vi 
egentligen menar för att vi ska komma vidare 
tillsammans.
 En annan fråga var: Hur tar vi emot nya 
människor i församlingen? Säger vi ”Kom som 
du är – och bli lik oss” eller ”Kom som du är – 
och berika oss?” Hur gör vi varandra delaktiga? 
Känner människor att de får inflytande?
 Finns det exempel i Bibeln på hur Jesus inklu-
derade människor?
 Kristendomen är mångkulturell, vi är olika 
utifrån bakgrund och erfarenhet. Det finns 
kulturella skillnader men alla är vi ett i Kristus. 
Läs gärna Rom:14. 

 En talande bild var den om ”tratten”:

Till församlingen kommer vi med olika gåvor, 
personligheter och många olika sätt att uttrycka 
vår tro på. I röret möts vi för att komma fram 
till det som förenar oss, en gemensam grund att 
stå på - Vad är det som vi kan komma överens 
om? Vad är det som gör att vi är vi? Ur detta 
kommer mångfaldens rikedom, då vi tillsam-
mans får uttrycka vår tro och vittna om Gud på 
en mängd olika sätt. En härlig mix av människor 
som vet vilka vi är och vem vi tror på. Då kan 
vi också släppa loss all den kreativitet som finns 
i församlingen.
 Ja, det finns många utmanande och viktiga 
frågor som vi får ställa oss som enskilda och som 
församling. Svaren kan vi bara komma fram till 
gemensamt – genom att mötas i öppna samtal 
med respekt för varandras olikheter. 
 Ett ord som gick som en röd tråd genom dagen 
var ordet ”Värdighet”.
 Alla människor har rätt att bli bemötta på ett 
sådant sätt att de får behålla sin värdighet. Oav-
sett tro, hudfärg, nationalitet och social status 
har vi ett gemensamt – vi är människor. 
 Så ”Håll samman och Släpp loss!”

 Maja Brunnegård

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA 
INSAMLING 1 ADVENT – 31 JANUARI
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Tillsammansdag
Tillsammansdag på Sävsjövik 
3 september 2016
Vänga equmeniaförsamlings sommargård 
(Sävsjövik) har byggts om och blivit en väl 
fungerande kyrkolokal med kök och fikarum 
med barnlokaler i källaren (suterängvåning). 
Den ligger så fantastiskt fint vid sjön Säven. 
Där fick vi cirka 50 personer dela gemenskap 
med varandra vid matborden och gå en kort 
skogspromenad. På promenaden skulle vi lista 
ut vilka fåglar som bodde i kluriga och konstiga 
fågelholkar som var tecknade på papper. Vi fick 
också lyssna till Ronny Augustsson som gav oss 
en sammanfattning av boken ”Det gudlösa fol-
ket” (de postkristna svenskarna och religionen) 
av David Thurfjell. 
 Efteråt fick vi ställa frågor och samtala om 
detta. Kaffe, lunch och korvgrillning hann vi 
också med. Sjunga fick göra vid tre tillfällen. 
 Efter denna dag tackar vi varandra för god 
gemenskap och en önskan om flera goda möten. 
Kolla hemsidan! 

Lars Andreasson



Immanuelskyrkans FörsamlIng 5

Julstugan
Equmenias Julstuga
3 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.

Lördagen den 3 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  

eller Sofia Z 0708-83 14 09.

Välkomna!
Equmenia och julstugekommittén

Equmenias julstuga

Lördagen den 3 december kl. 10-14

Välkomna!
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Styrelsen informerar

Allt har sin tid
Allt har sin tid, skriver predikaren. I Immanu-
elskyrkan har det för mig funnits en tid att vara 
pastorskandidat, en tid att vara ungdomspastor 
och en tid som föreståndare. Frågan är hur 
man vet att en tid är över? Kanske är det något 
flummiga svaret att man känner när det är dags. 
 Jag har varit i Immanuelskyrkan i 7 ½ år. 
Tillsamman med er har jag haft många här-
liga stunder och upplevelser. Jag har fått dela 
glädje och sorg med er. Det har varit både 
framgång och ibland också motgångar att han-
tera. Oavsett resultatet av våra gemensamma 
ansträngningar så kommer jag för alltid bära 

med mig den värme och omtanke som jag känt 
från församlingen och jag hoppas att ni som 
församling känner likadant. 
 Nu är min tid som pastor i Immanuelskyrkan 
över, helt enkelt för att det känns som att det 
är dags. För mig väntar en ny tid som innebär 
att jag har mer tid att vara med familj på kvällar 
och helger. Jag tänker arbeta i skolans värld en 
period framöver med start i mitten på januari. 
För Immanuelskyrkan väntar också en ny tid 
med nya utmaningar och nya möjligheter.
 Jag önskar från djupet av mitt hjärta Guds 
rika välsignelse över Immanuelskyrkan.

Mattias Lyckelid

Tack, Mattias!
Enligt uppslagsboken på nätet betyder Mat-
tias ”Guds gåva”. I en församling är vi alla att 
betrakta som Guds gåvor till församlingen och 
varandra. Tydligast blir detta i fråga om våra 
anställda, som vi rekryterar till oss. Så gjorde vi 
med Mattias Lyckelid för nästan åtta år sedan. 
Han svarade ”ja” till vår kallelse och började som 
pastorskandidat i församlingen. Mycket har hänt 
sedan dess för Mattias och församlingen. Paral-
lellt med sin tjänst i församlingen fullföljde han 
sina teologiska studier och ordinerades till pastor 
2012. Då blev titeln pastor med ungdomsinrikt-
ning. När vi fick en pastors-/förståndarvakans 
blev han under en period församlingsförestån-
dare, och sedan Ronny Augustsson anställdes 
har de båda delat föreståndarskapet.
 Mattias förvånade oss med sin uppsägning 
och nu ser vi ett slut på hans anställning i vår 
församling. Vi är tacksamma för den tjänst han 
utfört under dessa år och kommer att sakna 
honom på många sätt.
 Mattias gåvor är många: 
 Han har drivit på för att åstadkomma bättre 
förutsättningar för familjer i kyrkan. Vårt barn-
rum tillkom mycket tack vare hans inspiration 
för denna fråga. Konfirmandarbetet har varit 
en viktig del i hans tjänst. Försök har gjorts 
med cafégudstjänster – även på engelska. Han 
var med och startade upp verksamheten med 
duschning för romer.

 Mattias är dessutom en god pedagog och 
har många gånger i sina predikningar fått oss 
att tänka på ett nytt sätt. Det har inneburit 
predikningar som berör och ger kopplingar till 
vardagen.
Denna förmåga att få det kristna budskapet att 
landa i dagens människor har tydligt kommit 
fram i de uppskattade arrangemangen ”van 
Morrison-mässa” och ”Hole Hearted”. Våra 
duktiga sångare och musiker stod för tonerna, 
men Mattias knöt ihop det fantastiskt fint med 
sina tankar mellan låtarna. Det har resulterat i 
fylld kyrka flera gånger hos oss och även på turné 
i andra delar av Sverige.
Vi tackar Gud för den gåva som Mattias har varit 
för vår församling och önskar honom Guds rika 
välsignelse i framtiden.

Mattias slutar sin tjänst i mitten av januari 
men kommer troligen att delta i vissa delar av 
konfirmandarbetet under våren. Vi får tillfälle 
att avtacka honom i samband med gudstjänsten 
22 januari.
Styrelsen arbetar nu för att hitta lösningar under 
vakansperioden och med rekrytering av ersättare 
till Mattias på mer lång sikt.

Från styrelsen genom Anders Claesson, ordförande
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Pastorn har ordet
Sagan om pojken med säcken
Det var en gång en pojke som gick vägen fram. På 
ryggen bar han en säck. Säcken var tung och den 
skavde. Varför han gick och släpade på den visste 
han inte. Så länge han kunde minnas hade det varit 
så. Han hade en svag känsla av att den blivit tyngre 
med åren. Ibland hände det att han mötte någon 
vandrare. ”Goddagens, hur står det till?” ”Jodå, 
jämna plågor som man säger” – sedan gick han 
vidare. Han tyckte att det skymtade en säck bakom 
den andres, men vågade inte fråga. Vad är det då i 
säcken – ja ganska märkliga saker som man normalt 
inte bär i säckar – men detta är ju en saga. I säcken 
fanns bilder av honom själv så som han ville vara. 
Flera av var spruckna från kant till kant, ambitioner 
hade grusats, viljan och kraften räckte inte. Det var 
misslyckandets och otillräcklighetens sprickor i alla 
bilderna. Det fanns också bilder av andra människor. 
Människor som han sårat, människor som sårat 
honom. I säcken fanns tunga erfarenheter och min-
nen som skavde, och längst ned i botten – blytunga 
klumpar av – tomhet och meningslöshet. Märkligt 
att tomhet kan vara så tungt att bära på – tänkte 
pojken. När allt detta hade kommit i hans väg, 
hade han med all kraft kastat det ifrån sig. Men av 
någon outgrundlig anledning hade det ändå hamnat 
i säcken. Där gick han och slet och släpade och kunde 
inget annat.
 Plötsligt när han går där ser han att det går en 
man vid hans sida. Hur långe han gått där visste 
inte pojken – kunde inte minnas att han hade sett 
ut just det hållet förut. När mannen såg att pojken 
såg honom sa han: ”Vad har du i din säck pojke?” 
Pojken skulle just drämma till med ett: ”Det har du 
inte med att göra” – när han såg något i mannens 
blick. Han ställde ned säcken, öppnade den förläget 
och började berätta. Föremål efter föremål plockades 
upp under stor vånda, men med en beslutsamhet 
att gå till botten med det  hela. Mannen sa inte så 
mycket. Han nickade ibland, ställde någon fråga, 
men mest bara lyssnade han. När de hade samtalat 
en god stund, lyfte pojken i säcken och märkte till sin 
förvåning hur lätt den var. Han tog några prövande 
steg. Tänk så lätt det gick. Han nästan flög, dansade 
fram. Mitt i ett sådant glädjesprång, stannade han 
upp såg på mannen och frågade ängsligt: ”Men, men,  
tänk om….” längre hann  han inte. Mannen avbröt 

honom och sa: ”Var inte rädd, jag går med dig hela 
vägen.
 Snipp, snapp snut, så var sagan slut.

Sagan talar bäst för sig själv och vinner nog 
inget på att utläggas. Möjligen kan man fundera 
tillsammans med lyssnarna vem pojken är och 
vem mannen är. För mig är ju pojken jag förstås, 
och mannen är Jesus. Men ofta också en annan 
människa som liksom går Jesu ärenden. 
 Denna saga (som jag burit med mig under 
drygt 20 år) hänger också ihop med en strof ur en 
psalm i psalmboken som jag tycker mycket om, 
psalm 183. Tillsammans med sagans budskap 
skrev jag ned följande ord. 

Den bördas tyngd som gör ryggen rak?!...
I våra livs ryggsäckar samlas en del...
Somligt till glädje, kunskap, erfarenhet. Somligt 
till tyngd 
som trycker ned och gör stegen tunga – hämmar 
vår rörelse.
Men
Tyngdlösheten är inget ideal – tänk så lätt man 
faller.
När Herren lyfter av bördor, vad är då var?
Kanske en annan sorts tyngd – som ger stabilitet, 
trygghet, karaktär. 
En gåva att skänka till andra: ”Där har jag också 
varit”.

Ronny Augustsson

Gåvor och uppgifter
I en församling finns det många olika gåvor 
representerade. Någon kan ekonomi, en an-
nan är en god lyssnare, någon annan en ledare. 
 Om du har en längtan att hjälpa till inom 
något område ta kontakt med någon av våra 
pastorer eller valberedningen. Detsamma 
gäller om du vill avsluta ditt uppdrag för att 
prova något annat eller för att du behöver 
vila. Säg i så fall till i god tid innan årsmötet, 
senast 31/12 2016, så att valberedningen har 
möjlighet att fylla den tomma platsen.

Valberedningen, Lasse Polbäck
tel. 0708-22 31 19, lasse.polback@gmail.com
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Kalendariet
November
Vecka 48 - Ansvarsgrupp 4  
 30 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Programändring! Sång 

och musik med Andersson och Henriksson.

December
 3 Lördag
  10.00 Equmenias Julstuga.
 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Guds rike 

är nära.” Mattias Lyckelid. Staffan Odhagen. 
Kyrkkaffe.

Vecka 49 - Ansvarsgrupp 5 
 6 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
 9 Fredag
  Lussenatt. BKU.
 11 Söndag
  11.00 Luciagudstjänst. Luciatåg med U-sing. 

Ronny Augustsson. Kyrkkaffe.
  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 50 - Ansvarsgrupp 6 
 14 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Kommer Lucia?
 17 Lördag
  17.00 Julkonsert med Immanuelskyrkans 

sångkörer i alla åldrar.
 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Herrens moder”. Iréne 

Mållberg. Marianne Savhammar. Ingela Hall- 
gren. Sång Louise Wästerlund. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 51 - Ansvarsgrupp 7  
  24 Lördag
  11.00 Samling vid krubban. Mattias Lyckelid.
  25 Söndag
  15.00 Gemenskapsjul. Ronny Augustsson.

Vecka 52 - Ansvarsgrupp 1
 26 Måndag
  11.00 Annandagsgudstjänst. Ronny Au-

gustsson. Kvartettsång. Information om 
arbetet i Liberia. Insamling till Equmenia-
kyrkans internationella arbete.

Januari
 1 Söndag
  18.00 Förnyelsegudstjänst med nattvard. 

Pastor Solveig Högberg. Ingela Hallgren.

Vecka 1 - Ansvarsgrupp 2   
 6 Fredag
  16.00 Trettondagjul och invigning av Blå 

rummet. Gemenskap. Servering. Insamling 
till renoveringen.

 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Marita Hallberg. Maja 

Brunnegård. Kyrkkaffe. Gudstjänstgrupp.
  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 2 - Ansvarsgrupp 3 
 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Livets källa”. Iréne 

Mållberg. Ingela Hallgren. Sång och musik 
The Pilgrims. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 3 - Ansvarsgrupp 4 
 17 Tisdag
  18.30 Mässa mitt i veckan.
  19.00 Bibelsamtal.
 18 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång terminsstart.
 22 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Jesus skapar tro”. Mattias 

Lyckelid. Kersti Johnson. Sång av Country-
kören. Kyrkkaffe. Avtackning av Mattias 
Lyckelid. Ronny Augustsson.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.
  18.00 Lutherska Missionskyrkan. Ekumenisk 

gudstjänst i Böneveckan.

Vecka 4 - Ansvarsgrupp 5 
 25 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”Under farfars mango-

träd.” Kristina Lindström Stenström.
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

”Jesus är vårt hopp”. Musik & lek. Barn-
kören. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.
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forts.
Vecka 5 - Ansvarsgrupp 6 
 31 Tisdag
  15.00 Syföreningen.

Februari
 5 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Uppen-

barelsens ljus”. Ronny Augustsson. Imma-
nuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

 
Vecka 6 - Ansvarsgrupp 7   
 8 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. Börje Kraft berättar och 

sjunger läsarsånger.
 12 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Nåd och tjänst”. Henrik 

Fransson. Staffan Odhagen. Sång av Afro-
Vocals tillsammans med U-sing och Diasilua 
Nsumbu. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 7 - Ansvarsgrupp 1  
 14 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Mässa mitt i veckan.
  19.00 Bibelsamtal.
 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Det levande ordet”. 

Ronny Augustsson. Ingela Hallgren. Iréne 
Mållberg. Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 8 - Ansvarsgrupp 2 
 22 Onsdag
  15.00 Dagledigträff. ”Mitt liv som pastors-

fru.” Majken Eirestål. Andakt: Jan Eirestål.
 25 Lördag
  Körkonsert. Musiklinjens kör från Södra 

Vätterbygdens Folkhögskola. Dir. Ove  
Gotting. Utgångskollekt.

 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

”Kärlekens väg”. Eva-Marie Claesson. Jan-
Olof Hermansson. Musik & lek. Barnkören. 
Scouterna.  Kyrkkaffe.

  13.00 Gudstjänst på arabiska.

Vecka 9 - Ansvarsgrupp 3  
 28 Tisdag
  15.00 Syföreningen.

Mars
 5 Söndag
  Gudstjänst med nattvard. ”Prövningens 

stund”. Ronny Augustsson. Kyrkkaffe. 

Körkonsert
Ett fint körbesök får vi lördag den 25 februari 
kl. 18.00. Det är musiklinjens kör från Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping som 
ger en konsert i Immanuelskyrkan. Kören 
består av ett 40-tal ungdomar från de olika 

kurserna – församlingsmusikerlinjen och all-
männa musiklinjen. Repertoaren är blandad. 
Körledare är Ove Gotting, som också sedan 
många år är lärare på musiklinjen. I stället för 
entréavgift blir det utgångskollekt. 

På lång sikt
• Våryran – 1 april
• Equmenias årsmöte – Ons 15 mars kl. 19.45
• Årsmötet – Sön 19 mars kl. 13.00
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Julminnen
Vad betyder julen för dig?  
Har du något julminne?

Bosse och 
Liv Hellemar:
Bosse: ”Julen är en 
glädjens tid som 
jag gillar, men som 
affärsman så är jul-
tiden präglad av 
mycket stress och 
press. Man måste hinna med det kunderna 
önskar. Gör man inte det kan det bli problem 
med ekonomin under året, och detta sätter en 
extra press .Dagarna före jul var långa, ofta kom 
jag hem vid 22-tiden och då var det sängen som 
gällde. 
 Jag minns en gång under en sådan här stressig 
period när en god vän kom in i affären med kasse 
av nybakt bröd. Det är fint med goda vänner och 
omtänksamhet.
 Från barndomen har jag många roliga minnen.  
Jag hade tre bröder. Vi lekte mycket, familjen 
var stor och gemenskapen fin.
 Att få se sina egna barn växa upp och se deras 
glädje inför julen är stort.” 

Liv: ”Känslorna inför julen känns ”tveeggade”. 
Så länge vi hade affärsverksamhet var det mest 
stress.
 Julen är också gemenskap och frid.  Att sjunga 
julens sånger känns gott.
 Från min barndom minns jag en jul hos min 
mormor och ett tomtebesök. Jag fick en plis-
serad kjol, som jag blev så glad i att sov i den 
på natten. Det var också viktigt att man lade sig 
tidigt den 23. När man vaknade sedan på julafton 
var allting klart. Likaså fick man lov att städa 
på söndagen före jul. I Norge kallade man den 
t.o.m. ”smutssöndagen”. Andra söndagar under 
året fick man inte städa.”

Gudrun Zetterlund:
”Julen blir ännu starkare för att jag har en tro 
att vila i och detta är mäktigt.
 Gudstillhörigheten, budskapet, sångerna, 
musiken och församlingsgemenskapen  blir extra 
stort.

 Julminnena är många. 
Många handlade  om upp-
draget som söndagsskol-
lärare, alla julspel som 
övades in.  Att se och 
uppleva glädjen och för-
väntningarna från  barnen 
och de unga gav inspira-
tion och glädje.”
 
Marianne 
och Leif 
Savhammar
f r amhå l l e r 
båda att julen 
betyder fina  
tillfällen att 
umgås med 
familj, släkt 
och vänner och detta känns så viktigt.
 Leif berättar ett barndomsminne: ”När man 
stod och tittade i fönstret kunde man se tomten 
komma. Tomten gick alltid först in till hönorna 
och gav dem det de skulle ha. Först när det var 
gjort bankade han på i huset.”
 Marianne berättar skrattade om en fadäs som 
inträffade för 50 år sedan. Det var deras första 
jul som gifta. ”Jag skulle laga till en efterrätt med 
gelantin i.  Tyvärr missade jag instruktionen att 
gelantinet skulle läggas i hett vatten.  Resultatet 
blev att efterrätten kändes som ”slamsor” i mun-
nen.”

Christina Josefsson
”Julen betyder för mig att 
få sjunga och lyssna på alla 
fina julsånger och att få ha 
det mysigt tillsammans 
med nära och kära.”
 ”Ett fint julminne, är 
en julafton för många år 
sedan, när jag var med och sjöng och spelade 
för hemlösa, som var med och firade en gemen-
skapsjul.

Henrik Yrlid:
För mig betyder Julen ett tillfälle att slappna 
av. Det är även roligt att träffa släkten som jag 
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forts.  Guds ord
December 
 1 Luk 18:1-8
 2 Gal 3:26-29
 3 Gal 5:2-7
 4 Mark 1:14-15
 5 1 Mos 42:1-7
 6 1 Mos 42:8-17
 7 1 Mos 42:18-28
 8 1 Mos 42:29-38
 9 1 Mos 43:1-25
 10 1 Mos 43:26-34
 11 Luk 3:1-15
 12 Joh 20:19-23
 13 Mark 12:41-44
 14 Mark 13:32-37
 15 2 Kor 11:26-31
 16 Gal 5:13-21
 17 Upp 3:10-13
 18 Luk 1:39-45
 19 1 Mos 44:1-17
 20 1 Mos 44:18-34
 21 1 Mos 45:1-28
 22 1 Mos 46:1-7
 23 1 Mos 46:28-33
 24 Hebr 1:1-6
 25 Luk 2:1-20
 26 Matt 10:32-39
 27 Upp 1:12-18
 28 Matt 2:16-18
 29 1 Joh 3:13-17
 30 1 Tim 6:8-12
 31 1 Pet 4:7-11

Januari 
 1 Joh 2:23-25
 2 Ps 121
 3 Rom 10:9-13
 4 Heb 13:5-8
 5 Luk 13:6-9
 6 Matt 2:1-12
 7 Luk 11:29-32
 8 Mark 1:9-11
 9 Jes 43:1-4
 10 Apg 8:14-17
 11 Ps 89:20-29
 12 Matt 3:13-17
 13 5 Mos 5:23-27
 14 Joh 5:31-36
 15 Heb 2:9-10
 16 Ps 19:2-7

 17 Joh 4:4-26
 18 Ef 1:7-14
 19 Ps 36:10
 20 2 Kung 5:1-4, 
  9-15 
 21 2 Kor 1:3-7
 22 Joh 4:46-54
 23 Ps 36:6-10
 24 Rom 10:17
 25 Rom 1:16-17
 26 Gal 2:16-21
 27 1 Kung 17:1-6
 28 2 Tim 1:7-10
 29 Matt 14:22-33
 30 Ps 107:28-32
 31 Matt 14:34-36

Februari 
 1 2 Kor 1:8-11
 2 Jak 5:13-16
 3 Mik 7:7-8
 4 Apg 2:42-46
 5 Luk 2:22-40
 6 Ps 138
 7 Matt 13:31-33
 8 Ef 5:1-16
 9 1 Tim 6:13-16
 10 Vish 11:22-26, 
  Jer 23:23-29
 11 Fil 3:7-14
 12 Matt 19:27-30
 13 Ps 25:4-11
 14 1 Kor 1:1-3
 15 Fil 1:3-11
 16 Matt 20:1-16
 17 Jer 23:23-29
 18 Heb 4:12-13
 19 Joh 6:60-69
 20 Ps 33:4-9
 21 2 Pet 1:21
 22 1 Kor 1:18-25
 23 Rom 10:13-17
 24 Höga v 8:6-7
 25 2 Kor 5:14-21
 26 Mark 10:32-45
 27 Ps 86:5-11
 28 1 Kor 13:1-13

www.bibeln.se

annars inte träffar så ofta. 
Julmaten tycker jag också 
mycket om.
 När jag var liten firade 
min familj jul hos min 
morfar i Göteborg. De 
jularna minns jag med 
glädje.

Barbro Hartford:
Julen är viktig för mig. 
Budskapet om hur Gud 
kom till oss som Jesus 
värmer mitt hjärta.
 Julens vackra sånger 
tycker jag så mycket om
 Jag har inget så där sär-
skilt minne när det gäller 
julen. Det jag bär med mig är i alla fall är när 
Folke Andersson sjöng ”O Helga natt”.

Nils Davidson:
För mig betyder julen 
gemenskap med familj, 
släkt och vänner. Det är 
en viss skillnad från när 
man var liten och helst 
ville att tomten skulle 
komma och ge oss paket 
så snart som möjligt.
 När jag var fem år fick jag och min bror varsitt 
leksakssvärd. Vi började genast att fäktas.
 Ett annat minne är när vi för ett par år sedan 
var tomtar hos en av mammas kollegor, hennes 
barn vet nog inte än idag vilka vi var.

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

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA 
INSAMLING 1 ADVENT – 31 JANUARI

Ge din gåva på gudstjänsten eller på pg: 90 03 28-6
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Boråsmötet 2016 hade temat, ”Tänd på mission”. 
Symbolen för mötet blev en tänd glödlampa som 
strålade i Equmeniakyrkans färger. Det finns 
en mångfald i vad mission är och hur mission 
bedrivs. Nytt för denna gång var att Boråsmötet 
arrangerades och planerades av tre församlingar 
tillsammans. Immanuelskyrkan, Bodakyrkan och 
Myråskyrkan var alla värdar. Boråsmötet drog 
ca 80 deltagar och vi i kommitén hoppas att alla 
kom hem med känslan som Emmausvandrarna 
hade när Jesus slagit följe med dem. Brann inte 
våra hjärtan…
 Talare var Emma och Samuel Gunnarsson som 
berättade om sina erfarenheter av sin tid i Ecuador 
och hur mission idag bygger mycket på relation. 
Gerard Willemsen pratade vilka missionsfält som 
Ekumeniakyrkan har idag och hur man ser på 
framtiden.
 Andreas Abrahamsson berättade om Apostla-
gärningarna 29 som är en lärjungaskola som 
equmeniakyrkan står bakom och som bedriver 
verksamhet på flera platser i världen. 
 Elnur Jabiyev talade utmanande om sina er-
farenheter från att arbeta med mission bland 
muslimer. 
 Till sist fördes ett panelsamtal där mötesdel-
tagarna fick möjlighet att ställa frågor till före-
läsarna.

 Vi siktar på att tillsammans med Boda- och 
Myråskyrkan återkomma med Boråsmötet 2018 
och då hoppas vi att kunna samarbeta ännu mer 
med Apg 29 och Equmeniakyrkan centralt.
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I backspegeln
Afternoon Tea

Förväntningarna var höga och spänningen stor 
den här lördagen i oktober med rubriken ”Af-
ternoon Tea”. Det var den första samlingen med 
denna rubrik. Många hade hörsammat inbjudan 
och kommit. Kvällens gäst, verksamhetschefen 
för suicidprevention i Väst Else-Marie Törnberg 
föreläste under rubriken ”Psykisk livräddning”.  
Vi som var där fick ny kunskap och en hel del 
att tänka på. Föreläsaren framhöll gång på gång 
hur viktigt det är att vi ser varandra, bryr oss om 
varandra och vågar ställa även obekväma frågor.
Efteråt serverades te och nybakade scones och 
det blev tillfälle till samtal.

Gemensam RPG-förening
Den 19:e oktober blev en historisk dag för 
kyrkorna i Borås, då bildade kyrkorna i staden 
en gemensam RPG-förening. I den nybildade 
styrelsen ingår  representanter från stadens olika 
kyrkor. Några gånger per år kommer RPG att 
ordna ekumeniska dagträffar  i de olika försam-
lingarna under aktuella teman.
 Dagens tema var: ”Kraft hela livet”. Fysio-
terapeut Lena Thorselius talade inspirerande 
om hur viktigt det är att ta hand om sin kropp 
på olika sätt. Lika inspirerande var det att lyssna 
till Pastor Ronny Augustsson som i sin andakt 
fortsatte med samma tema men sett ur ett andligt 
perspektiv. 
 Du som har frågor/funderingar kring den 
nybildade RPG-föreningen tag kontakt med 
Irene Mållberg eller Ingela Hallgren.

Styrelsedag

En mycket vacker sensommarlördag i mitten 
av september träffades styrelsen och anställda 
för att under en koncentrerad dag samtala om 
viktiga framtidsfrågor. Träffen var förlagd till 
Sämsjöborg. Där har traktens församlingskrets 
valt att satsa stort genom att riva det gamla som-
marhemmet och i stället bygga en ny gemensam 
kyrka för åretruntbruk. Resultatet har blivit en 
ny och fin kyrka belägen vid en vik av Sämsjön.
Immanuelskyrkans nuläge och framtid var äm-
net för dagen. Många viktiga tankar kom fram 
kring dagsläget och glädjeämnen i församlingen. 
Vi vill bygga på det som är bra och samtidigt 
forma en församling och verksamhet som klarar 
framtidens utmaningar. 
 Viktiga utvecklingsfrågor kan vara att skapa 
fler smågrupper, arbeta för fler unga familjer 
och ett ökat engagemang av fler i gudstjänsterna. 
Framtidsarbetet kommer att vara en viktig del 
för styrelsen och församlingen!
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Konfirmation

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

Äventyrskonfa 
2016
I år har vi sex konfirmander 
tillsammans med Bodakyr-
kan. Vi har redan hunnit med 
en hajk och två lektioner så 
konfirmationen är redan på 
god väg. Konfirmationsläs-
ningarna är på söndagar och 
inleds med att konfirmander-
na är med i gudstjänsten. Var 
gärna med i förbön för våra 
konfirmander och hälsa gärna 
på dem när du får chansen.
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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

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 
Vårstart 25/1

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Vårstart 31/1
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Mattias Lyckelid 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Vårstart 16/1

Konfirmation
Kontakt: Mattias Lyckelid

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Kontakt: Christian Widell 
Vårstart 18/1

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Vårstart 9/1
 

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
Vårstart 21/1
  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom 
  
KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)
  
KRIK Student
Sturehallen
Söndagar 19.00-21.00  
Varannan vecka (ojämna)

Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Nils Davidson
Vårstart 21/1

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Vårstart 18/1

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Vårstart 18/1

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar 17.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 19/1

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 18.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 25/1

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 19/1

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Vårstart 25/1

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Vårstart 9/1

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Vårstart 24/1

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Vårstart 24/1

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Vårstart 28/1
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Vårstart 10/1

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Vårstart 17/1

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Vårstart 15/3

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


