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Församlingsboken
Utträde
Frida Zandén

Barnvälsignelse:
Kerstin Elsa Nordin 
född 2016-08-21.
Dotter till Frida och Andreas 
Nordin, bars fram till välsig-
nelse 19 mars. 

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 1 september och sträcker sig till den 26 november. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 30 juli. Vill du bidra med ett längre, 
icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

Pastor, församlingsföreståndare
Ronny Augustsson.
Tel. 0703-37 63 12.
I tjänst: Tisdagar, torsdagar, vissa söndagar.
ronny.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Pastor
Sara Häggström.  
Tel. mobil 070-297 85 76.
Ledig: Måndag.
sara.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: Ronny Augustsson. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

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

Matrikeländringar:
Daniel Andersson: mobil 0703400466 (ingen fast telefoni)
Gull-Britt Andersson: mobil 0768211534 (ingen fast telefoni)
Barbro Robertsson: mobil 0704377154
Inga-Lena Nord: ny adress Engelbrektsgatan 139, 506 39 Borås
Lillemor Svensson: mobil 0793352810
Ann-Marie Berg: fast telefoni bort, mailadress bort
Carl-Magnus Berg: mobil 0737-189222 (ingen fast telefoni)
Marianne o Leif Savhammar: ingen fast telefoni
Axel Davidsson: Hornsgatan 24 A, 832 42 Frösön
Gösta Karlsson: c/o Kjell Karlsson, Hästhagsgatan 3, 504 66 Borås
Helvi och Ulf Derefeldt: mail hderefeldt@gmail.com
Ulf mobil 0704014286 och Helvi mobil 0705782770
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Insidan
Teologidagar i ljuset från korset
Två dagar i slutet av april var det dags igen, det 
som de senaste åren blivit nästan som en tradi-
tion för mig. Teologidagar på Styrsö. Smaka 
på de orden. Kanske låter det torrt och torftigt. 
Teologi liksom, hur kul kan det va? Väldigt 
kul, är mitt svar. Jag var där för första gången 
den våren jag var föräldraledig med mitt yngsta 
barn, jag vill minnas att jag beskrev det som att 
vi åkte och vilade upp oss lite, hon och jag. Jo, 
för mig är det så. Teologi är vila. Styrsö också. 
Och att åka dit med en 3-månaders bebis som 
ammas varannan timme dygnet runt var kanske 
inte det ultimata upplägget om målet vore att 
förstå alla resonemang eller minnas allt tänkvärt 
som blir sagt där. Men, för mig är det sällan 
målet. Målet är att vara där. Att finnas med. Att 
lyssna tillsammans, äta tillsammans, tänka till-
sammans. Samtala tillsammans. Helt enkelt att 
vara. Tillsammans med andra. Det fina är att det 
börjar redan när vi går av båten från Saltholmen. 
Efter några år känner jag igen flera ansikten, 
andra är helt nya. I år infann sig en känsla av, 
”jaha, nu är vi här igen. Inte kan det väl vara ett 
år sedan sist?!” Men det var det ju. Den nu 2,5 
år gamla minstingen var kvar hemma med sin 
pappa och storasyster och istället var min kol-
lega Ronny med. Temat för årets teologidagar 
var ”Jag vill känna att jag lever - Människans liv 
i Gud värld”, ett tema som genomsyrade alla 
fyra föreläsningar och förstås samtal, gudstjänst 
och andakter.
 Och det fina med teologidagarna på Styrsö 
skulle jag säga är just det där. Att det är föreläs-
ningar som spänner över ganska breda områden, 
med kompetenta föreläsare som inte alls låter sig 
hindras av vad som kanske skulle kunna tänkas 
vara teologi, i en snäv bemärkelse. Nej, här 
tillåts att man tar ut svängarna lite. Och varför 
skulle vi inte göra det? Teologi – läran om Gud. 
Finns det något som inte ryms i Guds värld? I 
år hölls den inledande föreläsningen av Pekka 
Mellergård, överläkare och docent i neuroki-
rurgi och tidigare rektor för Örebro Teologiska 
Högskola. Jag förstod nästan ingenting. Det 
var fantastiskt! Som avslutning på en mycket 
intensiv föreläsningsdag fick vi ta del av konst 

som skapades på plats i Larz Lindqvists, konstnär 
och pastor, föreläsning om trons hermeneutik. 
Däremellan hade även Thomas Kazen, profes-
sor i bibelvetenskap föreläst om hur kroppens 
känslor och erfarenheter gör oss religiösa och 
Britt-Marie Ljungström, psykolog och psykote-
rapeut, föreläste om tron som friskfaktor. Det de 
alla gemensamt landade i, och som jag tar med 
mig hem, är ordet förundran.  
 Gud är större, bekänner muslimerna. Det 
finns många trossatser jag inte delar med en 
muslim – eftersom jag är kristen – men i just det 
påståendet är jag beredd att stämma in till fullo. 
Förundran som livshållning. Gud är större. Och 
Gud blir större när vi vågar ta ut svängarna och 
tänka tillsammans utanför boxen. Jag upplever 
att det är det som händer på teologidagarna på 
Styrsö. Vi växer, och Gud blir större. Och allt 
sker i ljuset från korset som strömmar in över 
oss alla.

Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör. (Ps 139:14)

Sara Häggström, pastor
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Kulturnatt i Immanuelskyrkan
Fredagskvällen, och fram mot natt 19 maj, var 
det kulturnatt i Immanuelskyrkan. Redan kl. 
18.30 slogs kyrkportarna upp och människor 
strömmande in på kyrktorget för en fika. Man 
kunde också från nu se Åsa Borgs konstutställ-
ning ”Ord möter bild”.

 Kl. 19 var kyrkan så gott som fullsatt och 
Immanuelskyrkans kör förstärkt med en komp-
grupp framförde ett knippe av sånger av Andrae 
Crouch, under ledning av Jan-Olof Hermans-
son. ”Take me back” var temat och sångerna 
ledde oss genom sökande efter tro till jubel över 
Guds kärlek.

 Toner för tröst och tanke var ämnet för An-
ders Nilsson och Helen Wallgren när klockan 
blivit 20. Tonerna och orden för tröst och tanke 
spände över ett mycket brett perspektiv. Vi fick 
se vår jord som en lite ärta i rymden, men där 
fanns ändå plats för varje liten människa. Bud-
skapet som förmedlades lämnade ingen av oss 
som var där var oberörda.

 Helt andra rytmer presenterades när Afro 
Vocals och U-sing under ledning av Diasilua 
Nsumbu, klockan nio, presenterade Afrogospel. 
Afrikanska rytmer och sånger blandades med 
Gärdebylåten. Gruppens budskap samman-
fogades i en lovsång och att vi ska lyssna till den 
glada nyheten som Gud gett oss.

 När kvällen börjat övergå i natt firades en 
Taizémässa under ledning av Pastor Ronny 
Augustsson. En helt fantastisk kväll fick avslutas 
i stillhet och meditation vägledda av de vackra 
taizésångerna. 
 När vi sedan vandrade hemåt i den vackra och 
ljumma försommarnatten var våra hjärtan fyllda 
av tacksamhet.

Ingvar Tranell

Kulturnatt
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Valborg

Valborgsmässoafton höll tra-
ditionsenligt Vårfirande i An-
nelundsparken. Vårbrasa, sång 
av vårkören, som sjöng de tradi-
tionella vårsångerna. Härlig mu-
sik av Borås Brass Band. Årets 
Vårtal hölls av Ida Legnemark.
 Kvällens insamling till Diako-
nias arbete gav ett mycket gott 
resultat, 14.780 kronor.
 Många hade sökt sig till An-
nelundsparken för att hälsa 
våren denna fina kväll.

Akvarellutställningen Mukiese - i glädje 
Jag har alltid tyckt om att skapa med händerna. Allt sedan jag var 
liten har jag haft något pyssel på gång. De senaste åren har det blivit 
mycket i papper som scrapbooking. 
 Ett år tog jag tjänstledigt och gick på Helsjöns folkhögskola, estetisk 
linje. Att skapa varje dag, hela dagarna var fantastiskt! 
 Genom åren har det blivit en hel del akvarellkurser. Jag började en 
gång hos Anna-Maria Persson. 
 Sedan nio år tillbaka leder jag en akvarellkurs här i kyrkan. Till 
vardags är jag lärare och undervisar på Särvux, vuxenutbildningen i 
Borås. Där får jag också tillfälle att skapa med mina elever, vilket är 
väldigt roligt och inspirerande! 
 Vernissage blir det på samlingssöndagen.

Sophie Palm
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Porträttet
Barbo Robertsson
”Dom behöver nog dig där” 
var ord som Barbro Roberts-
son fick höra av sin pastor Olof 
Josefsson i Betlehemskyrkan i 
Göteborg, när hon som nyut-
bildad lärare hade fått sin för-
sta tjänst i Trelleborg. Barbro 
kände tvekan, hade tänkt vara 
kvar i Göteborg – men då fanns 
inga tjänster där. 
 Göteborg är för Barbro en 
viktig plats, där växte hon 
upp, där gick hon i skola, där 
fanns vänner och bekanta. Där fanns – och finns 
- också Betlehemskyrkan där föräldrarna var 
medlemmar och Barbro gått i söndagsskola och 
olika SMU-grupper. FKG – frikyrkliga gym-
nasistarbetet fanns ju också där, det hade betytt 
mycket för Barbro, kanske främst ekumeniskt, 
”att de alla må vara ett”. 
 Oskarshamnstrakten har också alltid varit 
viktig. Där fanns föräldrarnas hembygd och 
släkt. Där finns också de tre små stugorna från 
-51 kvar, dem delar nu Barbro med sin bror och 
hans familj.
 Efter studietid och examen var det dags att 
flytta till ett nytt sammanhang. Som nyutbildad 
hemkunskapslärare kom alltså Barbro till Trel-
leborg. Ganska snart upptäckte hon glädjen och 
värdet I sin lärartjänst, som hade så mycket med 
själva livet att göra. Praktik och teori i vardagen.
Kontakt med Immanuelskyrkanskyrkan i Trel-
leborg kom också snart, där var det bland annat
nyingearbetet som blev Barbros uppgift.
 Efter sex år i Trelleborg var det dags för ett 
nytt uppbrott, ny tjänst och nya erfarenheter. 
Denna gång var Borås målet. ”Här kan jag bo 
några år” tänkte Barbro - men så BRA det blev!
Närheten till Göteborg, syster och bror och 
gamla vänner på lite närmre håll var naturligtvis
viktiga saker.
 Glädjen över en stor och aktiv församling, Im-
manuelskyrkan, var också något mycket positivt.
På lördagar möttes ”Unga vuxna” i kyrkan, en 
samling för unga och för unga familjer, där fanns 
också några små barn med. Dessa träffar minns 

Barbro med stor glädje. Sedan 
följde engagemang inte minst 
i nying, som då var ett stort 
arbete, många barn och nya 
härliga lokaler.
   En annan sak som Barbro 
gladdes åt var att ibland få 
vara barnvakt i en del av de 
unga familjerna. Det var fint 
att få hjälpa till, men kanske 
framför allt att få lära känna 
dessa barn och bli kompis med 
dem, och att sedan få ha kvar 
en del kontakter under åren. 

Goda vänner i de lägre åldrarna är värdefulla.
 Barbro vann en jättestor ”nalle” på årets 
Våryra – den finns nu hos några vänner i de lägre 
åldrarna och är mycket uppskattad – nämligen 
hos broderns barnbarn.
 De små grupperna i den stora församlingen 
är oerhört betydelsefulla. Så var det för Barbro 
redan på 60-talet i Göteborg. Det betydde 
mycket som ny i Borås och så är det än idag . 
De små grupperna där man lär känna varann, 
där man samtalar, där man kan dela både glädje 
och bekymmer - en stor tillgång! Egentligen en 
plats för alla.
 Att vara med i” besöksgruppen” har också 
betytt mycket för Barbro. Hon har ju aldrig haft 
den äldre generationen på nära håll, utom på 
somrarna, men nu här i församlingen har hon 
mött så många goa äldre i samtal, gemenskap 
och andakt, en verkligt fin erfarenhet.
 För Barbro är Gudstron oerhört viktig och 
hon poängterar att inte minst genom ”den lilla 
gruppen” har denna erfarenhet stärkts.
 Från en TV-gudstjänst i Vadstena delar Bar-
bro följande ord: ”Det Gud inte hjälper oss ifrån, 
det hjälper Han oss igenom”.
Till sist vill Barbro säga till oss alla: ”Det sägs 
ibland att man kan vara kristen på egen hand. 
För mig hör tron ihop med församlingsgemen-
skapen, som är en del av den världsvida kyrkan”.

Iréne Mållberg
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Körresa
Är det sant? Ja, det är sant!
Inte ett enda moln på himlen inom synhåll och 
solen sken. Glada, förväntansfulla steg kören 
med sina supportrar ombord på bussen som 
skulle ta oss till målen för körresan 2017. Bakom 
ratten satt allas vår Lasse (Polbäck). Det kändes 
säkert och tryggt med Lasse. Genom solbelysta 
ängar, sjöar, höjder och dalar färdades vi. Med 
Vättern inom synhåll gjorde vi vårt första stopp 
och njöt av vårt ”medhavda” fika. I en annan liten 
avkrok av världen, närmare bestämt Väderstad 
var det dags för lunch. Vilken lunchbuffé. Här 
åts det mer än behovet påkallat. Under den 
närmaste timmen efteråt spred sig matnarkosen 
bland busspassagerarna och det blev absolut tyst 
i bussen. Endast ”tomten”, d.v.s. allas vår Lasse, 
var vaken.
 I Malmköping var kvällens Gudstjänst. Det 
låg förväntan i luften och det var lätt att sjunga. 
Lasse predikade. Det kändes som både tal och 
ton gick hem.
 Efter en kvällssoppa med tilltugg fortsatte 
färden till Katrineholm. Övernattning i olika 
hem. Fint tillfälle att knyta nya kontakter. Kärt 
återseende blev det också med Rimon Murad 
med familj.

 Söndagens gudstjänst var en verklig höjd-
punkt. Pastor Ronny predikade över texten 
”Vägen till Livet” Vår eminente körledare och 
pianist spelade som aldrig förr och vi i kören 
upplevde sångarglädjen helt och fullt. Stäm-
ningen i kyrkan gick nästan att ta på bildlikt talat.
Sångerna har ett fantastiskt budskap om Guds 
kärlek, nåd och omsorg.
 När gospelsången ”Så stor är Jesu kärlek” 
sjöngs blänkte tårar i flera ögon.
Så stor är Jesu kärlek
Man finner inga ord.
Så obeskrivlig den nåd
han visar mot oss,
Ja, det är sant!!!
Han älskar oss!!

Ingela Hallgren
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Kalendariet
Juni
Vecka 22 - Ansvarsgrupp 2
 3 Lördag
  12.00 Konfirmationshögtid. Åsengården.
 4 Söndag
  11.00 Pingstfest på Stora torget. Rebecka 

Benjaminsson Larsson, Barnkören ”Peace” 
och medverkande från olika kyrkor, ge-
mensam kör. Medtag kaffekorg. (Vid regn i 
Carolikyrkan.)

 
Vecka 23 - Ansvarsgrupp 3
 11 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Fader, 

Son och Ande” Sara Häggström. Ingvar 
Tranell. Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

Vecka 24 - Ansvarsgrupp 4
 13 Tisdag
  15.00 Sommarcafé med Ronny Augustsson, 

Jan-Olof Hermansson.
 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Vårt Dop” Ronny 

Augustsson. Barnkören ”Peace”, Rami Yaas-
soub. Kyrkkaffe.

Vecka 25 - Ansvarsgrupp 5
 20 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. ”Bilder från Egypten”  

med Sara Häggström.
 25 Söndag
  18.00 Sånggudstjänst i midsommartid. 

Lars Polbäck. Sång av Lars Andréasson m.fl. 
Kyrkkaffe.

Vecka 26 - Ansvarsgrupp 6
 27 Tisdag
  15.00 Sommarcafé. ”Gott och blandat” med 

E-M Claesson, L-Å och Ingrid Emanuelsson 
m.fl. 

Juli
 2 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Förlo-

rad och återfunnen” Sara Häggström. Sång  
Jan-Olof Hermansson. Kyrkkaffe.

Vecka 27 - Ansvarsgrupp 7
 4 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. ”Skivor till kaffet” med 

Sven Levenby.
 9 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Att inte döma” Sara 

Häggström. Sång Lars Sjögren. Kyrkkaffe.

Vecka 28 - Ansvarsgrupp 1
 11 Tisdag
  15.00 Sommarcafé. ”På tur norrut” med 

Siw och Per Bredberg.
 16 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Sänd mig” Irené Måll-

berg. Kyrkkaffe.

Vecka 29 - Ansvarsgrupp 2
 18 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. ”Lek och allvar” med 

Elisabeth och Göran Davidsson.
 23 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Låt mina fötter få gå” 

Ingvar Tranell. Anna-Karin Ryberg, sångare 
och musiker.

Vecka 30 - Ansvarsgrupp 3
 25 Tisdag
  15.00 Sommarcafé med Anders Stoltz och 

Gudrun Zetterlund.
 30 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Kristi förklarings dag” 

Ronny Augustsson. Sånggruppen Qvintus.
Kyrkkaffe.

Augusti
Vecka 31 - Ansvarsgrupp 4
 1 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. ”Sommarminnen” med 

Marita och Håkan Hallberg.
 6 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Andlig 

klarsyn” Ronny Augustsson. Kyrkkaffe.
  18.00 Gudstjänst på Sävsjövik. Ronny 

Augustsson.
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forts.
Vecka 32 - Ansvarsgrupp 5
 8 Tisdag
  15.00 Sommarcafé med Ann-Marie Klock-

ars m.fl.
 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Förvaltarskap” Ronny 

Augustsson. Sång Ingrid och Lars-Åke Ema-
nuelsson. Kyrkkaffe.

Vecka 33 - Ansvarsgrupp 6
 15 Tisdag
  19.00 Sommarcafé. ”Människor vi mött” 

med Immanuelskyrkans personal.
 20 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Nådens gåvor” Sara 

Häggström. Sång Jennie och Alice Svedberg. 
Kyrkkaffe.

Vecka 34 - Ansvarsgrupp 7
 22 Tisdag
  19.00 Samling för ledare och styrelser för 

församling och Equmenia.
 23 Onsdag
  15.00 7:ans café. Välkomna!
 27 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Tro och liv” Sara Hägg-

ström. Sång Anders Nilsson. Kyrkkaffe.

Vecka 35 - Ansvarsgrupp 1
 29 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
 30 Onsdag
  10.00 Föräldra-barn-sång.
  17.00 Musik o Lek. Terminsstart.
  18.00 U-sing. Terminsstart.
 31 Torsdag
  17.00 Barnkör. Terminsstart.

September
 2 Lördag
  Tillsammansdag Sämsjöborg (se notis).
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Samlingssöndag” Ronny 

Augustsson. Immanuelskyrkans kör. Kyrk-
kaffe.

Vecka 36 - Ansvarsgrupp 2
 5 Tisdag
  18.30 Uppstart ”Vi läser Markusevang-

eliet”.

På lång sikt
• Bibellördag med Roland Hellsten, 
 bibellärare, författare – 16/9
• Regionsfest i Immanuelskyrkan – 7/10
• Repetition Hjärt-Lungräddning – 18/10

Årsmötesreferat
Innan årsmötet bjöds alla på en god kyrklunch 
med goda sallader.
 Ordförande Anders Claesson inledde med 
att läsa tredje versen i Stilla Natt där stroferna 
” Nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden 
är kommen. Oss är en frälsare född.” passar 
bra in på ett årsmöte i en församling.
 Enligt stadgeändringar som klubbades på 
förra årsmötet antogs budget och verksam-
hetsplan för 2017 redan under hösten 2016. 
Årsmötet behandlade därför bara det gångna 
årets resultat och verksamhetsberättelse samt 
val till förtroendeposter i församlingen.
 I årets val till styrelsen omvaldes ordfö-
rande Anders Claesson, Staffan Odhagen, 
Kersti Åkesdotter Johnson, Anders Stoltz och 
Lars Andreasson. Övriga styrelseledamöter 
kvarstår ett år. Förra årets styrelse tackades 
för sitt stora arbete. Verksamhetsberättelsen 
presenterades i ord och bild av Ingemar 
Samuelsson och resultat- och balansräkning 
av Anders Stoltz.
 Mötet avslutades med en uppmaning av 
pastor Ronny Augustsson med utgångspunkt 
ur Apg 2:47 ” De prisade Gud och var om-
tyckta av hela folket. Och Herren lät var dag 
nya människor bli frälsta och förena sig med 
dem.” Ronny uppmanade församlingen att 
be om nya medlemmar, fundera på om vi 
verkligen vill ha nya medlemmar och när vi 
får bönesvar, välkomna dem helhjärtat.

Kersti Åkesdotter Johnson  
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Styrelsen informerar
Framtidstro
Våren är en tid för förberedelse av jorden och 
sådd. Det krävs för att kunna skörda senare 
under året. På samma sätt behöver vi som för-
samling förbereda oss för framtiden. Vi vill nå 
många människor med det goda budskapet om 
Jesus Kristus. 
 Framtidsfrågorna har varit i fokus för oss i sty-
relsen under det senaste året. Vi har med hjälp av 
tankar från framtidsmöten i församlingen 2014 
och egna analyser och tankar under hösten och 
vintern kommit fram till ett övergripande mål 
för vårt framtidsarbete. 
 Målet är ”Tillväxt genom att skapa mötesplat-
ser”.
 Församlingen har under våren bjudits in att 
delta i tre framtidsgrupper där vi tillsammans 
arbetar fram idéer och förslag. Dessa tre grupper 
är:
• Ta tillvara på våra kontakter
• Uppmärksamma, utveckla och bekräfta den 
lilla gruppen
• Gudstjänst för och med alla åldrar, bakgrunder 
och språk
 Det finns fortfarande möjlighet att delta i 
en av grupperna. Prata i så fall med en av oss i 
styrelsen!
 En första rapport från grupperna sker vid nästa 
församlingsmöte söndag 11 juni.

Anders Claesson

Rekrytering av pastor
Rekryteringen av ny pastor efter Mattias Lycke-
lid är nu i full gång. Den 26 april hade vi en 
annons i Sändaren. Den beskrev inte tjänsten 
utan hänvisade till Equmeniakyrkans hemsida 
www.equmeniakyrkan.se/ledigatjanster där vi 
har en utförlig annons. Gå gärna in där och läs 
annonsen.
 Sista ansökningsdag är den 28 maj, sista dagen 
på Kyrkokonferensen. Därefter kommer vi i 
Personalutskottet att jobba intensivt för att välja 
ut några sökanden och intervjua dem före semes-
trarna. Vi som ska göra de första intervjuerna är 

Kersti Johnson och Tord Ekberg från PU samt 
Anders Claesson. Därefter kommer de mest 
intressanta sökandena att få komma tillbaka en 
andra gång och bland annat få träffa personalen. 
Det är osäkert om denna andra omgång hinns 
med före semestrarna. 
 När kan vi då tänkas ha en ny pastor på plats? 
Vi tror att det ska kunna ske under senare delen 
av året. Det beror på hur fort rekryteringen går 
och hur lång uppsägningstid den nya pastorn 
har från sin tidigare tjänst.

Kersti Johnson
Sammankallande i PU

Info från Fastighetsutskottet
På årsmötet presenterade fastighetsutskottet vår 
del i församlingens verksamhetsplan. I planen 
presenterar vi förslag om renovering av omkläd-
ningsrum och läktare i Sturehallen. 
 Vi tycker att det är ett stort behov av att 
renovera och fräscha upp hallen. För några år 
sen skickade vi ut en enkät till våra hyresgäster 
i hallen. Vi fick då många negativa synpunkter 
på omklädningsrummen. För att behålla våra 
hyresgäster anser vi att det är viktigt att vi har 
fina lokaler att hyra ut. Intäkterna från hallen 
och garaget är väldigt viktiga för vår verksamhet. 
Tanken är att vi målar om och lägger ny matta 
i omklädningsrummen. Vi lägger också plast-
matta på toaletterna i omklädningsrummen, i 
dag är dom väldigt svårstädade. 
 Vi anlitar mattläggare och målare, men vi ska 
försöka göra en del eget arbete. Är det någon av 
er som vill hjälpa till är ni hjärtligt välkomna att 
kontakta någon i fu. Arbetet planeras att utföras 
under sommaren då hallen är stängd.
 Läktaren har vi bytt matta på under våren, 
arbetet är så gott som färdigt.
 Vi planerar också en del måleriarbete i hallen. 
Det hade varit roligt att glädja våra hyresgäster 
med en fräsch hall till hösten.

Bosse Hellemar



Immanuelskyrkans FörsamlIng 11

Pastorn har ordet  Guds ord
Juni 
 1 Rom 8:31-39
 2 Jes 12
 3 Ef 2:17-22
 4 Apg 2:1-11
 5 Joh 12:44-50
 6 2 Krön 7:14
 7 Apg 2:36-41
 8 Jes 44:1-8
 9 1 Mos 18:1-8
 10 Apg 4:5-12
 11 Joh 11:18-27
 12 Ps 113:1-6
 13 Joh 11:18-27
 14 Matt 28:19
 15 Matt 3:16-17
 16 1 Mos 7:11-23
 17 Apg 8:26-39
 18 Matt 3:11-12
 19 Ps 66:5-12
 20 1 Kor 12:13
 21 Apg 9:10-19
 22 Kol 2:12-15
 23 Kol 1:21-23
 24 Mark 6:30-44
 25 Luk 1:67-80
 26 Ps 96
 27 Apg 10:37-38
 28 Jes 42:5-9
 29 Luk 1:5-17
 30 Jes 66:12-14

Juli 
 1 1 Pet 5:5-11
 2 Luk 15:11-32
 3 Ps 119:170-176
 4 Luk 15:1-7
 5 Luk 15:8-10
 6 2 Krön 16:9
 7 Hes 18:30-32
 8 Gal 6:1-7
 9 Luk 6:36-42
 10 Ps 62:2-9
 11 Matt 7:1-5
 12 Matt 7:15-20
 13 1 Thess 5:19-22
 14 Jer 1:4-10
 15 Rom 16:1-7
 16 Mark 3:7-19
 17 Ps 40:6-12
 18 1 Tim 1:12-17

 19 1 Pet 2:4-10
 20 Kol 1:9-14
 21 1 Kung 19:19-21
 22 1 Kor 9:19-26
 23 Luk 9:51-62
 24 Ps 15
 25 1 Pet 1:13-16
 26 1 Thess 2:1-8
 27 Matt 5:20-26
 28 2 Mos 40:34-38
 29 Upp 1:9-18
 30 Luk 9:28-36
 31 Ps 89:12-18

Augusti 
 1 2 Pet 1:16-18
 2 2 Kor 3:9-18
 3 Matt 17:1-8
 4 Jer 7:1-7
 5 Rom 8:14-17
 6 Matt 7:13-14
 7 Ps 119:30-35
 8 Rom 8:14-17
 9 2 Kung 6:15-17
 10 1 Joh 4:1-6
 11 Am 8:4-7
 12 2 Tim 4:1-7
 13 Luk 16:1-13
 14 Ps 8
 15 Luk 12:42-48
 16 1 Pet 4:7-11
 17 Ef 4:20-28
 18 Jos 24:16-18
 19 1 Kor 12:4-11
 20 Luk 9:46-48
 21 Ps 28:6-9
 22 Rom 12:3-8
 23 1 Pet 4:10-11
 24 Ef 4:11-13
 25 Jes 1:10-17
 26 Jak 1:22-25
 27 Matt 23:1-12
 28 Ps 143:6-10
 29 Ords 29:18
 30 Jak 1:22-27
 31 Jak 2:14-20

www.bibeln.se

” I svagheten blir kraften störst” 2 kor 12:9b

Jag har de senaste veckorna haft Tomas Sjödins 
senaste bok ”Den som hittar sin plats, tar inte 
någon annans” i tankarna. Inte minst titeln i sig. 
Just nu den sista halvan: ”tar inte någon annans”.
Inte så få samtal har det blivit i Sjukhuskyrkan 
med människor som fått besked om sådant som 
drastiskt har förändrat deras liv. Ofta är det då 
inte den sjukes egna situation som skapar oro, 
utan hur det skall gå för de nära och kära. Särskilt 
om man kommit en bit upp i åren så vill man inte 
”ligga någon till last”, och ”hur ska det bli med 
maken, barnen och barnbarnen nu?”
 Det jag ofta föreslår då är att ge generöst av 
en av de viktigaste gåvorna i livet: Den att vara 
behövd. Det är mycket svårt att finnas nära 
någon som är svårt sjuk – svårt att ingenting 
kunna göra. Så att få hjälpa till och vara till stöd 
är viktigt – att få göra något, om än så lite. Man 
behöver få vara lite behövd helt enkelt.
 Paulus ord ”I svagheten blir kraften störst” kan 
uppmuntra oss till att dela med varandra också 
det som är svårt. Och det är gott om vi kan ha 
någon som vi kan tala förtroligt med. Men det 
är inte bara i stunder av svårigheter som dessa 
ord är sanna. Lika viktigt är det att se sin egen 
begränsning mitt i livet när det är som vanligt. 
Det jag inte kan är en gåva som jag kan ge till 
någon annan. Vi kan dagligen ge varandra av 
denna viktiga gåva att vara behövd. Så denna 
kraft som då blir störst enligt Paulus är kanske 
inte bara vår egen. Utan det vi tillsammans kan 
göra när vi ”inte tar någon annans” plats. 
 Så här års växer det så det knakar. Det gror 
och spirar i naturen. Och vi vet att för något 
ska kunna växa så behövs det god jordmån och 
utrymme, så solen kommer åt. Och visst är det 
fint att en del av jordmånen för människan i min 
närhet är min egen oförmåga och brist. Det jag 
inte kan, ger utrymme till någon annan att få 
växa och blomma.

Ronny Augustsson
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Scout
Vårterminen i scouterna har nått sitt slut. Vi har 
i år börjat ha scoutträffar endast varannan vecka, 
eftersom det funkat bättre för scoutledarna. Vi är 
ett litet, gott gäng med scouter och ledare.
 Scoutkvällarna har ägnats åt hantverk, korv-
grillning, skridskoåkning, bakning m.m. Till 
scoutgudstjänsten i mars gjorde vi ett bildspel av 
”Den barmhärtige samariten”. Till klassikerna 
på programmet hör också ”äggsäkert” där vi slog 
in ägg i paket som kastades från taket samt bark-
båtsrace. Barkbåtarna tillverkades en onsdag och 
gången efter blev de prövade i vattnet. Scouternas 
samtliga båtar slog ledarnas... 
 I september börjar scouterna igen och då hoppas 
vi på mer äventyr!

Scoutledarna

Friluftsgudstjänst
Den 21 maj var det friluftsgudstjänst på 
Råddehult med ett härligt försommarväder, 
medverkan från musik och lek och barnkö-
ren, nån scout, Sara och Eva-Marie.
 Bönsöndagen - Sara predikade om olika 
böner - mörka, ljusa, röda/kärleksfulla, 
bruna/gröna som symbol för sådd/växt och 
gyllene som symbol för framtidshopp.
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I backspegeln

Så här skulle man kunna rubricera syföreningens 
terminsavslutning.
 Det var ett glatt gäng damer som samlats i 
kyrkans entré för att vara med om en hemlig 
utfärd. Damerna hade alla en sak gemensamt. På 
varje huvud oavsett frisyr satt en hatt, Hattarna 
var av olika färg, form, storlek och utseende. En 
del hattar var stora som kvarnhjul, andra som små 

pilleraskar, en del hade flor andra hade blomster-
dekorationer.
 Så lämnade bilkaravanen med de hattbeklädda 
och uppiffade damerna kyrkan.
 Färden gick ut på R40 mot Jönköping, sedan in 
på mindre vägar för att nå slutmålet Skabo i Var-
num och familjen Elander. Här väntade ett härligt 
kaffebord. Alla lät sig väl smaka och stämningen 

var hög. Födelse-
dagsbarn hyllades 
och trotjänare av-
tackades, Vi som var 
med tackar arrangö-
rer och chaufförer 
för en jättetrevlig 
eftermiddag. 

Ingela Hallgren

Din inträdesbiljett – är ditt huvud beklätt!

”Utegruppens” vandring vid Hofsnäs.

Livsnära smågrupper
Under två terminer har Emmausgrup-
perna träffats regelbundet varje jämn 
vecka. Med Bibeln som grund har har 
vi lyssnat till ordet och frågat oss: ”Vad 
betyder detta för mig idag? Hur skall jag 
kunna växa som kristen?”Det har varit en 
intensiv kurs i kristen tro. Vår gemenskap 
med varandra har fördjupats liksom vår 
tro. Vår utmaning som kyrka är att för-
medla Jesu kärlek, att vara Jesu händer 
och fötter. För att kunna förverkliga 
detta mål behöver vi varandra och den 
styrka och inspiration, som en livsnära 
smågrupp ger.

Ingela Hallgren
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Notiser
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Var med och läs  
Markusevangeliet!
Om du vill läsa Bibeln 
är Markusevangeliet 
bra att doppa tårna 
i. Om du redan läst 
mycket är Markus-
evangeliet perfekt för 
en djupdykning. Mar-
kus är det äldsta och 
kortaste evangeliet. Fullt av det glada budska-
pet om Jesus; som det berättades av de första  
lärjungarna och lika relevant för oss idag. 
 Vi startar tosdagen 5 september kl. 18.00 och 
möts sedan jämna veckor, då vi läser ett kapitel 
varje gång. Vi delar en enkel måltid, lyssnar på 
en kort introduktion, och läser och samtalar i 
mindre grupper. 
 Välkommen att anmäla dig till någon av för-
samlingens pastorer.

Sommarutflykter för äldre
Under några sommarveckor kommer det att 
erbjudas utflykter för dig som är äldre.
 Utflyktsmålen är varierande och finns i och 
kring Borås. Tidigare år har det t.ex. varit pick-
nick i Ramnaparken och Almenäs, våffelkafé vid 

Solviken och utflykt till Vänga kvarn. Tanken 
är liknande i år.
 Är du intresserad, så tar du kontakt med dia-
kon Eva-Marie Claesson på tfn 0739-755434.

Tillsammansdag 2 september
Den 2:a september är du välkommen att följa 
med på Tillsammansdag Sämsjöborg. Dagen 
blir fylld av aktiviteter, bad (vid behov), andakt, 
tipspromenad, samtal, lek m.m. Det finns något 
för alla åldrar och intressen. Tillsammansdagen 
kan bli en möjlighet att få nya vänner och att 
fördjupa vänskapen med gamla vänner.
 Kostnad för dagen är 120 kronor för vuxna 
och 60 kronor för ungdomar mellan 11-18 år. 
Barn under 10 år följer med gratis. Det finns 
möjlighet till samåkning från Immanuelskyrkan. 
Anmälan till kyrkans expedition senast tisdag 29 
augusti.

De anställda på semester:
Jan-Olof v. 27-32
Ronny v. 26-29, 37
Sara v. 29-32
Eva-Marie v. 28-31
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Butik MacHuset/mhstore, tel. 033-417780
Stora Brogatan 8, Borås

Ledig annonsplats



Posttidning B

Det händer i Immanuelskyrkan
Dagledigträffen
Onsdagar 15.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Iréne Mållberg 
Höststart 6/9

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 29/8
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Ronny Augustsson 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 28/8

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Christian Widell 
Höststart 6/9

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Höststart 21/8
 

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
(vilande)
  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom 
Höststart 2/9
  
KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)
Höststart 1/9
 
KRIK 20+
Sturehallen
Söndagar 19.00-21.00  
Varannan vecka (ojämna)
Höststart 3/9

Bön / Rollspel
Lördagar 19.00
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Nils Davidson
Höststart 2/9

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 30/8

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 30/8

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar 17.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 31/8

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 18.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 30/8

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 24/8

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 6/9

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 21/8

Ukulelegrupp
Tisdagar 18.00-19.00
Höststart 19/9

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
Höststart 26/9

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 26/9
 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 19/9

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 12/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Höststart 30/8

Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen på 
tel. 033/12 54 80  - mån-tors kl 09-12

eller besök vår hemsida: www.immanuelskyrkan.nu

Välkommen att vara med! 

Församlingens 
studiearbete 
sker i 
samarr. med:

Immanuelskyrkan
Stureg. 45, 503 42 Borås


