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Församlingsboken
Till Herrens vila:
Elinor Andreasson
Född 20april 1917
Död 24 november 2017

Hjördis Karlsson
Född 5 decemberg 1921
Död 4 december 2017

Agneta Nilsson
Född 28 maj 1949
Död 1 december 2017

Daniel Tångmark
Född 29 december 1922
Död 21 februari 2018

 

Utträde:
Flyttat till Betlehemskyrkan 
Göteborg
Anita Persson

Olof Yrlid

Peter Rangert, Brämhult

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 1 juni och sträcker sig till den 2 september. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 6 maj. 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
AnnBritt Eriksson.  
Tel. mobil 073-151 76 63
I tjänst: Tisdagar, onsdagar, vissa söndagar.
annbritt.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

Församlingens bankgiro: 820-0982
Equmenias bankgiro: 5466-6490
Swishnummer: 123 174 2626

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.
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Insidan
Så mörkt det är! Vilka grå dagar! Så har vi tänkt 
och sagt åtskilliga gånger under den första tiden 
av vårt nya år. Ja så är det ju i vår del av världen, 
men vi vet att ljuset är på väg tillbala i år, som alla 
andra år. Vi kan se fram mot ljusa morgnar och 
kvällar. Härligt!
 Mycket mörker hör vi också om i vår tid. Onda 
gärningar, hot, människor som lider m.m.
 I kyrkoåret befinner vi oss i Fastetiden. Vi följer 
Jesu vandring mot Jerusalem. Gång på gång talar 
han med lärjungarna om vad som väntar i Jerusa-
lem. Ingen förstår. Lärjungarna har fascinerats av 
Jesu ord, känt befrielse och glädje när de lyssnat. 
De har sett under ske. De ser säkert fram mot en 
fortsatt härlig vandring med Jesus. De kan inte 
höra eller förstå vad Jesus försöker säga dem.
 Så kommer Påsken. Den kommer inte alls att bli 
så som lärjungarna förmodligen tänkt och hoppats.
Lärjungarna ordnar Påskmåltiden. Denna måltid 
blir en avskedsmåltid men också ett löfte om en ny 
gemenskap i Guds Rike.
 Måltiden följs av en vandring ut till Getsemane. 
Där ber Jesus dem stanna  och vaka med honom 
när han går lite längre bort för att bedja. Ingen 
av lärjungarna klarar detta. De kan inte hålla sig 
vakna. Ingen orkar vaka med Jesus. Alla somnar. 
En grupp människor kommer, Judas är med i grup-
pen. Judas hälsar Jesus med en kyss, ett tecken för 
de övriga i gruppen. Jesus grips. Lärjungarna flyr. 
Så följer förhör. Petrus förnekar.
 Snart kommer den stund då Jesus förs ut till 
Golgata för att korsfästas.

 Maria, Jesu mor har följt efter. Nu står hon där 
och ser hur hennes son spikas på ett kors. Johannes, 
lärjungen finns där vid hennes sida. Han ser också 
detta som sker. I denna fruktansvärda situation får 
de höra Jesu röst. Han talar till dem. ”Där är din 
son”. ”Där är din mor.”
 Så följer  tidens  mörkaste dagar. Jesus är död. 
Allt ser hopplöst ut. Vad skall man göra nu? Finns 
det någon fortsättning? Finns det något att hoppas 
på?
 När sabbaten var över, denna fullständigt mörka, 
hopplösa dag, går några kvinnor till Jesu grav, de 
sörjer och saknar. De har förlorat det som gav 
mening och ljus i livet. 
 En fantastisk upplevelse väntar.
 Stenen är bortvältrad! Graven är tom! Vad skall 
de tro?
 Så många omvälvande upplevelser på några få 
dagar.
 Plötsligt finns Jesus där. Han kommer till den 
ene efter den andre. Han lever. Han talar med 
den. De fylls på nytt av tro, glädje och hopp. Det 
finns en fortsättning. Det finns framtid. Ljuset har 
övervunnit mörkret.
 Det finns också idag mörker i vår värld, i våra liv. 
Ingen människa lever bara i ljus. Alla får vi uppleva 
mörka dagar. MEN vi vet att Jesus har besegrat 
mörker och död. Det finns framtid. Det finns ljus. 
Det finns hopp.
 ”Han har kallat oss från mörkret till sitt underbara 
ljus”  1 Petr. 2:9 

Iréne Mållberg

Fest i Guds hus!
Familjen Murad, som tidigare 
funnits i vår församling, var 
på uppskattat återbesök 27-28 
januari. 
 På lördagen hade vi en trevlig 
kväll då hela familjen intervjua-
des om livet i Katrineholm. På 
söndagen predikade Rimon 
engagerat om Nåd och Tjänst. 
Najat och Rimon sjöng också 
tillsammans med vår kör.

Lena Pollack
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Porträttet
Gudrun Zetterlund
Stora tjocka snöflingor föll tätt till marken utanför 
fönsterrutorna. Min telefon ringde. En pigg röst i 
andra ändan sa: ”Det snöar så hemskt mycket. Jag 
tar inte bilen, Vilken buss skall jag ta?”
 Fyrtio minuter senare ringde det på dörren och 
där stod hon – Gudrun Zetterlund, kvinnan som 
jag stämt möte med. Denna dag var hon verkligen 
rejält klädd för att möta vädrets makter, men de 
pigga ögonen glittrade som vanligt och några 
ledsamheter vilar inte över denna dam.
 ”Har du alltid bott i Borås Gudrun?” Hon 
nickade jakande och berättade att så var fallet 
och att hon växte upp på Norrmalm. Hon tyckte 
inte att skolan var särskilt rolig men hon visste att 
hon ville ha ett vårdande yrke när hon blev stor. 
Barnsköterska kanske vore något? Det tyckte inte 
hennes mamma, som sa att det kunde bli jobbigt 
när hon blev gammal. Hon blev sjuksköterska och 
hamnade så småningom på ”Hud” och där trivdes 
hon och blev kvar i 26 år.
 Malignt Melanom var inte så utbrett på den 
tiden och drabbade mest äldre personer. Men på 
hudavdelningen fick man ta ett helhetsansvar för 
patienterna. Kropp och själ hänger ihop. Ofta när 
huden orsakade besvär som klåda eller exem så 
påverkades psyket. Det handlade om att lindra både 
kroppsliga och psykisk besvär. Patienterna återkom 
för att få sina behandlingar och många och långa 
samtal ägde rum mellan patienten och sjuksköter-
skan och förtroendefulla kontakter knöts.
 Att vara chef och arbetsledare är också uppgifter 
som Gudrun prövat på. Alla arbetsuppgifter har 
sina för- och nackdelar och utmaningar.

”Om du nu möter unga människor, som står 
inför yrkesval är sjuksköterskeyrket något som 
du kan rekommendera?”
 - Ja absolut, arbetetsförhållandena har förändrats 
med tiden, precis som allt annat förändras. Det 
finns svåra och tuffa utmaningar i t.ex. arbetsmil-
jön. Vi måste dock tro att det finns lösningar.

”När och hur kom Bosse in i ditt liv?”
 - Det var genom Gittan och Gunnar Hermans-
son. Gunnar och Bosse arbetade på Gudhems al-
koholistanstalt tillsammans och vi träffades genom 
dem och ”tycke uppstod”, som man brukar säga. 
Bosse var pastorsbarn. Familjen bodde i Rem-
menedal. Pappan reste runt och inspirerade och 
undervisade söndagsskollärare.

”Du har barn och barnbarn. Du har också 
”många järn i elden” samtidigt. Hinner du 
umgås med barnbarnen?”
Gudrun skrattar och förklarar att det hinner hon. 
Barnbarnen växer upp och hon behövs inte på 
samma sätt som när de var riktigt små.
 Gudrun framhåller att det som är viktigt i livet 
för henne och det som gör henne glad är just 
samvaron med familjen här i Borås och somrarna 
i Frillesås då hela klanen kan vara tillsammans.
 Det som också är viktigt för henne är försam-
lingen, församlingsgemenskapen och ”alla mina 
härliga vänner”. Och Gudrun fortsätter: ”Jag 
tycker om att besöka våra äldre. Jag trivs då och 
jag får så mycket tillbaka. Jag blir dock beklämd 
när jag ibland hör hur byråkratiskt och stelbent 
hemtjänsten fungerar”.

”Hur vill du beskriva din Gudstro?”
- Jag lever på min barnatro. Jag är ingen flitig 
bibelstudiemänniska. Jag har varit söndagsskol-
lärare i 30 år. Min tro är okomplicerad på något 
sätt. Jag vill inte diskutera tro eller böcker. Jag är 
visserligen bra på att prata. Jag läser helst bibeln 
själv och lyssnar på predikan. Jag är dock öppen 
med min tro och att jag är med i Immanuelskyrkan. 
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Körprojekt

Ja jag var öppen med min tro redan när jag gick 
i skolan och jag minns en gång när jag skulle läsa 
en text och fröken sa… ja Gudrun får väl inte läsa 
svärord så då får du väl säg hm, hm i stället…

”Du är för mig Immanuelskyrkan, och du är 
alltid i kyrkan. Vad är drivkraften?” 
 - Mina föräldrar var också mycket engagerade. 
Jag har det i ryggmärgen på något sätt och jag har 

känt uppgifter som utmaningar och tänkt att ja, jag 
kanske kan klara av det här och så vidare.

”Vad önskar du inför framtiden?”
 - Min bön är att församlingen skall växa, att vi 
skall få unga familjer att trivas i kyrkan och där kan 
vi äldre vara ett stöd.

Ingela Hallgren

Vi vet nog alla att musik 
kan skapa stora käns-
lor hos oss. Ibland sker 
det i ensamhet i bilen 
när precis rätt låt spelas 
på radion för att be-
skriva känslan du bär på. 
Andra gånger delar du 
stunden med andra på 
en konsert eller varför 
inte i en kyrka. Musik 
som speglar livet blir i 
gemenskap närmast en 
religiös upplevelse. Jag 
har på U2 konsert på 
Ullevi haft kanske min 
största religiösa upple-
velse. Bono, Edge och 
de andra har för några 
ögonblick förvandlat Ul-
levi med 60.000 svenskar som aldrig skulle kalla 
sig religiösa till en kyrka.
 I de körprojekt som vi tidigare genomfört i 
Immanuelskyrkan har vi utforskat mörker och 
ljus med hjälp av musik av Van Morrison. Vi har 
fördjupat oss i countrymusiken och mystiken 
runt bibelns användande av vatten som bild 
för liv och död. Nu tänkte vi använda oss av 
arenarocken för att beskriva de stora känslorna 
i livet i något som vi kallar Viva La Vida - Leve 
livet… trots allt! Musiken kommer att hämtas 
från bland annat Coldplay, U2, Pretenders och 
Emmylou Harris.

 Vi kommer att använda oss av band, solis-
ter och kör som vi gjort i tidigare. Jan-Olof 
Hermansson kommer tillsammans med Helen 
Frick att leda kören och Anders Nilsson håller 
ihop bandet och sjunger solo tillsammans med 
Jennie Svedberg. Vi bjuder in alla som tidigare 
medverkat i kören men man behöver inte ha 
varit med tidigare. Alla är välkomna! Har du 
arbetskamrater, vänner eller bekanta som kan 
vara intresserade, bjud in dem också!
 Vi kommer att starta övning med kören på 
onsdagar med start 4 april och planerar att köra 
konserter i höst – 21 oktober och 18 november.

Mattias Lyckelid

Viva La Vida - Leve livet… trots allt!

forts. Porträttet
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Styrelsen informerar
Ljusare dagar
I styrelsen är det som vanligt mycket på gång.
 Vårt framtidsarbete finns hela tiden med. Hur 
rustar vi oss bäst för framtiden? Hur väcker vi 
längtan efter Gud hos dagens Boråsare?
 För framtiden är vår rekrytering av pastor viktig. 
Vi söker en person som kompletterar de anställda 
vi redan har. 
 Samtidigt är det många som funderar på hur 
vi kan få en mer inbjudande och ljusare entré till 
kyrkan. Många olika frågor och det är tydligt att 
vi hoppas på ljusare tider.
 På något sätt är vi då alla väldigt viktiga. Vi har 
var och en ett uppdrag från Jesus Kristus -Världens 
ljus. Det handlar om att inte behålla det ljuset för 
oss själva utan att sprida det vidare. 
 Då hänger det inte bara på anställda medarbe-
tare utan än mer på oss andra. Man kan känna sig 
otillräcklig och undra om man duger, men visst 
kan vi alla bidra?
 Jag påminner gärna mig själv om den gamla 
dikten av Nils Bolander – ”Trasiga redskap”. Så 
här kan man läsa i de första raderna.

Trasiga redskap tar han i sin hand
och arbetar med i sitt åkerland.

Plogar som ingen vill plöja med
ställer han i ordning denne mästersmed.

Anders Claesson

Inför årsmötet
Söndagen 18 mars har församlingen sitt årsmöte. 
Vi får möjlighet att minnas det gångna verksam-
hetsåret. Vad tar vi med oss från församlingslivet 
2017?
 Vilka förhoppningar har vi på framtiden?
 Vilka utmaningar finns?
 Årsmöteshandlingarna finns att hämta på kyrk-
torget från 4/3. Önskar du få dem hemsända via 
nätet, så skickar du e-post till leif.savhammar@
telia.com
 Equmenias årsmöte äger rum onsdagen 14/3 och 
sedan har församlingen sitt årsmöte söndagen 18/3. 
Då har vi först firat gudstjänst och sedan druckit 
kyrkkaffe. Välkomna!

Anders Claesson

 

Välkommen till vårens församlingsmöten!
Församlingens 

Årsmöte
Söndag 18 mars

       
Direkt efter gudstjänst 

och kyrkkaffe

Söndag 6 maj 
kl. 12.30        

Inför kyrkokonferensen
Ekonomi

Rekrytering av pastor

Söndag 10 juni 
kl. 12.30   

Rapport från 
kyrkokonferensen

Rekrytering

Immanuelskyrkan Borås
EQUMENIAKYRKAN

EQUMENIAS ÅRSMÖTE

Onsdagen den 14 mars kl. 19.30

Välkomna!
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Pressklubben

Välkommen!
Varannan tisdag träffas pressklubben i försam-
lingssalen och samtalar om aktuella frågor. Det 
kan gälla händelser i världen eller lokalt, skola, 
vård och omsorg, politik, religion eller sport, 
stort och smått allt är möjligt att ta upp. 
 Deltagarna representerar stor erfarenhet inom 
många olika områden som de gärna delar med 
sig av. Den som leder samtalet har samlat på 
sig intressanta nyheter i tidningar, radio och 
TV under de senaste dagarna och tar upp dessa 
i gruppen. En del frågor återkommer ofta, det 
gäller till exempel Trump, Brexit, Sobacken och 
Elfsborg. Andra frågor avhandlas och lämnas. 
Under senare tid har många samtal handlat om 
medias nyhetsrapportering, om sociala medier 
och så kallade fake news, påhittade nyheter. 
Hur avslöjar man dem och hur kan man undvika 
dem?

 
 Pressklubben får ibland besök av personer 
med särskild kunskap inom olika ämnen. Från 
Borås Tidning har Stefan Eklund medverkat 
några gånger. Senaste gången berättade han 
om sina intryck från en studieresa till Palestina 
och Israel. Katarina Larsson berättade om sitt 
arbete på ledarredaktionen och Lars Näslund 
redogjorde för turerna kring höghastighetsjärn-
vägen. Per Samuelson medverkade en gång och 
berättade om sin bok om Guliganerna.
 Pressklubben har gamla anor. Den startades av 
Olle Bäck i slutet av 80-talet och har under åren 
letts av flera personer bland annat Sten Furham-
mar, Tore Hägg och Gunnar Hermansson. För 
närvarande delar Gunnar Hermansson ansvaret 
med Ingemar Samuelson.

Ingemar Samuelson

Nya utställningar i Sturesalen
En målargrupp från Gräfsnäs/Sollebrunn  
ställer ut akvarell och olja under tiden 28 
januari till 18 mars. Gruppen kallar sig för 
Gräfsnäsgruppen. Det är ett tiotal personer 
som träffas en gång i veckan och målar till-
sammans. Det är mestadels akvarell men även 
en del i olja. 
 Nästa utställning startar 25 mars och pågår 
till 13 maj. Det blir en fotoutställning med 

varierat tema. Natur, landskap, arkitektur 
och konstfoto i färg och svartvitt. Utställare 
är några församlingsmedlemmar.
 Välkommen till utställningarna, det går 
naturligtvis bra att köpa konstverken då 15% 
av köpesumman tillfaller församlingen.
 Har du tips på utställare kontakta gärna 
någon i utställningsgruppen: Kerstin Bjuveus, 
Ingemar Samuelsson och Bosse Hellemar.
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Kalendariet
Mars
 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Ann-

Britt Eriksson. Maja Brunnegård. Kyrkkaffe.

Vecka 10 - Ansvarsgrupp 7
 6 Tisdag
  18.30 Markusåret.
 7 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff: ”Etiopien i Fokus” 

Rosa, Sven-Arne Johansson.
 9 Fredag
  10.00 Årsmöte Västgöta Dals RPG. Sång 

och föredrag. Lunch.
 10 Lördag
  Musik vid Helgsmål. David Lyckelid, 

euphonium o Ulf Hallqvist, piano.
 11 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Livets bröd”. Kaisa 

Svennberg. Staffan Odhagen. U-sing. In-
samling till Pastor och Diakonutbildning. 
Kyrkkaffe.

Vecka 11 - Ansvarsgrupp 1
 13 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Vem vet mest?”
 14 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  19.30 Equmenias årsmöte.
 16 Fredag
  KUNG – Ungdomshelg i Korsskyrkan.
 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Marie Bebådelsedag. 

Ronny Augustsson. Immanuelskyrkans kör. 
Barnvälsignelse. Kyrkkaffe.

  13.00 Församlingens årsmöte.

Vecka 12 - Ansvarsgrupp 2
 20 Tisdag
  15.00 Dagledigträff i Pingstkyrkan: Britta 

Hermansson.
  18.30 Markusåret.
 21 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.

Lördag 24 mars kl. 10.00-13.00
Välkommen till en riktig Våryrefest!

Försäljning ~ Auktion
Lotterier ~ Loppmarknad

Kaffeservering ~ Lunch kl. 11.30-13.00
Sång- och musikprogram

Välkomna!

Våryra 2018 
i Immanuelskyrkan
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forts.
 24 Lördag
  10-13 Våryra. Försäljning, lotterier, musik, 

kaffeservering och lunch. (Se notis.)
 25 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

AnnBritt Erikssson. Barnkör. Musik o lek.  
Scoutinvigning.

Vecka 13 - Ansvarsgrupp 3
 27 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Tankar inför pås-

ken.” Wilhelm Wallon.
 28 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.

 29 Torsdag
  19.00 Skärtorsdag. Markusmässan - en 

musikgudstjänst med Markusevangeliets 
texter. Immanuelskyrkans kör. Ronny 
Augustsson. (Se notis.)

 30 Fredag
  11.00 Långfredag. Ronny Augustsson. 

Kvartettsång. Kyrkkaffe.
 31 Lördag
  15.00 Påskafton. Gemenskapspåsk. Vi 

inbjuder till mat och gemenskap, enkelt 
program, andakt. Alla välkomna!

April
 1 Söndag
  11.00 Påskdagsgudstjänst. AnnBritt 

Eriksson. Påskkören med Anders Nilsson, 
Jennie Svedberg. Kyrkkaffe.

Vecka 14 - Ansvarsgrupp 4
 3 Tisdag
  18.30 Markusåret.
 4 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff: “Påsken i tal och 

Ton” Ingela Hallgren, Irene Mållberg.
 7 Lördag
  Städdag på Råddehult.
 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst “Påskens vittnen” Ann-

Britt Eriksson. Sång av “The Pilgrims”. 
Kyrkkaffe.

Vecka 15 - Ansvarsgrupp 5
 10 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Kvinnor och Bibeln.” 

Linda Danielsson.
 11 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 13 Fredag
  Ungdomssamling för Boråsområdet.
 14 Lördag
  Bibelstudium med Mikael Tellbe i Myrås-

kyrkan. (Se notis.)
 15 Söndag
  11.00 Markusmässan – en musikguds-

tjänst med Markusevangeliets texter. 
Ronny Augustsson. Immanuelskyrkans kör. 
Kyrkkaffe. (Se notis.)

Vecka 16 - Ansvarsgrupp 6
 17 Tisdag
  18.30 Markusåret
 18 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff: ”Musik för själ och 

hjärta”. Hans Lennart Raask, Håkan 
Tengberg.

 21 Lördag
  Konsert med filmtema. Borås Brass Band. 

Dir. Magnus Hylander. Entré 100:-.  
Servering i pausen.

 22 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åld-

rar. Föräldra-Barn-Sång, Musik och lek. 
Ronny Augustsson. Eva-Marie Claesson.
Insamling till Mission i Sverige. Kyrkkaffe.

Vecka 17 - Ansvarsgrupp 7
 24 Tisdag
  10.00 Pressklubben, terminsavslutning.
  15.00 Syföreningen. ”Vårblommor.” Bar-

bro Warsaeus.
 25 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Att växa i tro” Ann-

Britt Eriksson. Sång Gabriella Helldin. 
Kyrkkaffe.
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Kalendariet forts. 
Vecka 18 - Ansvarsgrupp 1
 30 Måndag
  20.00 Valborgsfirande i Annelundsparken. 

Vårbrasa med vårtal av Lena Kvist, kultur- 
och nöjeschef på Borås Tidning. Vårkör. 
Insamling till Diakonia. Öppet café i Stu-
regården från 18.30.

Maj
 2 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Att komma tillbaka! 

– om att se möjligheter och skapa hopp”. 
Anita Åkesson.

 6 Söndag
  Gudstjänst med nattvard. AnnBritt Er-

ikssson. Sång Noomi Borg. Kyrkkaffe.

Vecka 19 - Ansvarsgrupp 2
 8 Tisdag
  15.00 Syföreningen. Utflykt, terminsav-

slutning.
 9 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Hjälparen kommer” 

Ronny Augustsson. Kyrkkaffe. 

Vecka 20 - Ansvarsgrupp 3
 15 Tisdag
  18.30 Markusåret. Avslutning.
 16 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.

 18 Fredag
  Kulturnatt. (Se notis.)
  19.00 Immanuelskyrkans kör.
  20.00 Anders Nilsson, Helen Wallgren.
  21.00 Afro Vocals+Using.
  22.00 Taizémässa.
 20 Söndag
  11.00 Pingstfest på Stora torget. Med-

verkande från olika kyrkor i Borås. Ekume-
nisk kör. Borås Brass Band.

Vecka 21 - Ansvarsgrupp 4
 23 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 27 Söndag
  11.30 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Equmenias våravslutning på Råddehult. 
AnnBritt Eriksson, Eva-Marie Claesson. 
Gemensam avfärd från kyrkan (Stureg.) kl. 
11.00. Medtag fikakorg.

  18.00 Konsert Myrås Gospel. Entré 50:-. 
(Se notis.)

Juni
Vecka 22 - Ansvarsgrupp 5
 30 Onsdag
  15.00 Dagledigträff: samtal vid kaffeborden.
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med Nattvard. AnnBritt 

Erikssson. Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

Vecka 23 - Ansvarsgrupp 6
 9 Lördag
   19.00 Sånggudstjänst med Immanuelskyr-

kans kör och Ronny Augustsson på Säm-
sjöborg.

Notiser 
Markusmässan
Markusmässan är en musikgudstjänst med 
utgångspunkt i Markusevangeliet. Den är en 
del av det material som Equmeniakyrkan och 
Equmenia tagit fram för Markusåret 2017-
2018. Sångerna är hämtade från Brukssånger, 
som är Equmeniakyrkans samlade sångskatt. 

En del sånger är nyskrivna för mässan, andra 
har funnits i flera år. Hela 14 olika sångskrivare 
är representerade. Bibeltexterna är ett urval från 
Markus evangelium. Övriga texter är tagna från 
Equmeniakyrkans kyrkohandbok eller är förfat-
tarnas egna. Mässan är sammanställd av Lena 
Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa 
uttryck i Equmeniakyrkan. Immanuelskyrkan 



Immanuelskyrkans FörsamlIng 11

forts.  Guds ord
Mars 
 1 Est 4:1-17
 2 Luk 9:51-62
 3 Luk 10:38-42
 4 Luk 11:14-26
 5 Luk 11:29-36
 6 Luk 11:37-54
 7 Luk 12:1-12
 8 Luk 12:13-21
 9 Luk 12:22-34
 10 Luk 12:35-52
 11 Joh 6:1-15
 12 Luk 12:54-59
 13 Luk 13:1-9
 14 Luk 13:10-21
 15 Luk 13:22-35
 16 Luk 14:1-24
 17 Luk 14:25-35
 18 Luk 1:26-38
 19 Luk 15:11-32
 20 Luk 16:19-31
 21 Luk 17:1-10
 22 Luk 18:18-30
 23 Luk 19:1-10
 24 Luk 19:11-27
 25 Luk 19:28-44
 26 Luk 19:45-48
 27 Luk 20:1-8, 41-47
 28 Luk 21:37-6
 29 Luk 22:7-23
 30 Luk 23:26-49
 31 Luk 23:55-24:12

April 
 1 Luk 24:1-12
 2 Luk 24:13-35, 
  1 Kor 15:3-7
 3 1 Mos 22:1-19
 4 3 Mos 7-10, 20-23
 5 4 Mos 21:4-9, 
  Joh 3:12-18
 6 5 Mos 21:23, 
  Gal 3:13-25
 7 Jes 53:1-22
 8 Joh 21:1-14
 9 Heb 1:1-4, 8:1-6
 10 Heb 9:1-14
 11 2 Mos 25:1-22
 12 2 Mos 25:23-40
 13 5 Mos 31:23-30
 14 Jos 1:1-18, 18:1
 15 Joh 10:1-10, Ps 23
 16 1 Sam 6:12-23
 17 1 Krön 22:1-16

 18 1 Kung 3:5-15
 19 Pred 1:12-2:17
 20 Pred 12:9-14, 
  Ords 1:1-7
 21 Höga visan 2:1-8
 22 Joh 16:16-22
 23 2 Krön 10:1-19
 24 1 Kung 17:16-29
 25 2 Kung 2:1-14
 26 2 Kung 14:23-
27, Jona 1:1-3
 27 2 Krön 26:3-5, 
  27:1-2, 28:1-4
 28 Amos 1:1-10
 29 Joh 16:5-11
 30 Hosea 1:1-10

Maj 
 1 Jesaja 1:1-9
 2 Mika 1:1-16
 3 2 Kung 21:1-18, 
  2 Krön 33:1
 4 Nah 1:1-15
 5 Jeremia 1:1-19
 6 Luk 18:1-8
 7 Jer 31:1-14
 8 Jer 31:31-37
 9 Luk 24:44-53
 10 Mark 16:19-20
 11 Apg 1:1-11
 12 Apg 1:12-14, Matt 
  13:53-56, Gal 
  1:19, 1 Kor 9:5
 13 Joh 15:26-16:4
 14 Jak 1:2-8
 15 Apg 1:15-26
 16 Ps 69:1-13
 17 Ps 109:1-8
 18 2 Krön 5:12-6:2; 
  6:12-21
 19 Apg 2:1-13
 20 Joh 14:25-29
 21 Joh 6:44-47
 22 Apg 2:14-39
 23 Apg 2:40-47
 24 Apg 3:1-10, 
  Dan 6:10
 25 Apg 3:11-26
 26 Apg 4:1-12
 27 Matt 11:25-27
 28 Apg 4:13-31
 29 Apg 4:32-5:11
 30 Apg 5:12-26
 31 Apg 5:27-42

www.bibeln.se

kör sjunger sångerna för 
och tillsammans med 
alla gudstjänstdeltagare. 
Kompgruppen består av 
flöjt, kontrabas, piano 
och trummor. Välkom-
men på skärtorsdagen 
29 mars kl 19.00, samt 
söndag 15 april kl 11.00.

Jan-Olof Hermansson

Kulturnatt i Immanuelskyrkan
blir det i år igen, nu på fredagen den 18 maj. 
Däremot blir det ingen kulturnatt i Kulturhuset 
i vår heller, men vi tycker att det har blivit en 
fin tradition att ha ett sådan arrangemang i Im-
manuelskyrkan.  Utbudet på denna fredagskväll 
blir på följande vis: från kl 18.30 Öppet café på 
kyrktorget. Där kommer också en utställning 
att finnas. 
Kl 19.00 Gott & Blandat med Immanuels-
kyrkans kör.
Kl 20.00 ”Toner till tröst och tanke.” Helen 
Wallgren sång, tillsammans med Anders Nils-
son, sång och klaviatur.
Kl 21.00 Körensemblen Afro Vocals tillsammans 
med U-Sing och Diasilua Nsumbu svänger loss 
med afroinspirerad gospel. Kompet består av 
trummor, gitarr, bas och piano. 
Kl  22.00 Taizé-mässa.  

Jan-Olof Hermansson

Bibelhelg med Mikael Tellbe i 
Myråskyrkan
Myråskyrkan inbjuder oss till en bibelhelg med  
Mikael Tellbe. Mikael har sina rötter i Borås, 
men är numera bosatt i Örebro och verksam vid 
Örebro Teologiska Högskolan som lärare i Nya 
Testamentet. Vid sitt besök i Myråskyrkan kom-
mer han att prata utifrån sin bok ”Vad menar 
vi med att Bibeln är Guds ord?”. Det blir en 
samling lördag eftermiddag/kväll och gudstjänst 
söndag förmiddag.
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Notiser

En snöig hälsning 
från scoutgruppen, 
som passade på 
att leka i snön och 
grilla korv en vintrig 
onsdagskväll. 
Vårterminen bjuder 
bland annat på ägg- 
kastning, båtrace  
och hajk! Alla 
scouter är välkomna 
varannan onsdag  
kl. 18.00-19.30.

Ledarna
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Bibeln på lätt svenska
Vad är Bibeln på lätt svenska?
Det enklaste sättet att förklara det är att berätta 
vad vi gör när vi träffas varannan måndag i För-
samlingssalen i Immanuelskyrkan. Vår starttid är 
kl. 18 och vi börjar med fika, vilket innebär att 
det är drop in under första halvtimman. Under 
fikat hinner vi hälsa på varandra, uppdatera om 
något hänt och de som är nya får en chans att bli 
presenterade för dem runt omkring. När fikat 
är undanplockat fortsätter vi med en stund av 
lovsång och därefter tar bibelstudiet vid. 
 Varje tillfälle vi träffas är det någon som håller 
ett bibelstudium utifrån valfritt ämne. Det kan 
vara någon av oss som är engagerade i Bibeln på 
lätt svenska, men oftast är det en präst, pastor 
eller någon annan företrädare från någon av 
kyrkorna i Borås med omnejd. Ämnena och 
inriktningarna varierar, med tyngdpunkt på 
grundläggande och enkelt – både teologiskt 
och språkligt. Efter studiet avslutar vi med bön 
och information och för den som vill fortsätta 
samtala eller be finns möjlighet till det i andakts-
rummet. I och med det är vår måndagskväll slut, 
någon gång strax före kl. 20.
 Vi som samlas är totalt cirka 40 personer, varav 
ett knappt tiotal med mer eller mindre helsvensk 
bakgrund, en handfull från andra länder som 
bott i Sverige länge och den stora gruppen som 
utgörs av de som på ett eller annat sätt befinner 
sig i asylprocessen eller nyligen fått uppehålls-
tillstånd. När vi samlas pratas det mest farsi/dari 
vid borden, men studiet och informationen hålls 
på svenska och tolkas till farsi (eftersom det är 
den stora språkgruppen). Bland deltagarna finns 
även bland annat spansktalande och de som talar 
tigrinha, de förstår dock så mycket svenska att 
de kan hänga med i det som sägs. 
 Bibeln på lätt svenska är för många som kom-
mer dit en viktig social mötesplats, men också 

ett viktigt tillfälle att lära sig mer om Bibeln och 
om den kristna tron. Många är konvertiter och 
har inte den självklara bakgrundskunskap och 
förförståelse om kristendom, som människor 
födda och uppvuxna i Sverige har. Vi som är det 
– födda och uppvuxna i Sverige – har en viktig 
uppgift när det kommer till integration. Att visa 
och berätta för människor som nyss kommit hit 
hur det fungerar här och varför det fungerar så. 
Bibeln på lätt svenska får vara en liten del i det 
och en viktig del för att visa hur kristendom och 
de olika kyrkorna kan ta sig uttryck i vårt land. 
Till sist – vem du än är, vilket språk du än talar, 
hur länge du än bott i Sverige, hur lång eller kort 
tid du varit kristen (om du är det) – välkommen 
till Bibeln på lätt svenska! 

Rebecka Benjaminsson Larsson

Janne Theen höll i bibelstudiet denna kväll.

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

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

Vi har i vår sångbok en välkänd psalm där många 
av oss kan de tre första verserna utantill. Den fjärde 
versen sjunger vi däremot sällan. Psalmen är num-
mer 199, ”Den blomstertid nu kommer..” och den 
fjärde versen lyder så här:
O Jesus du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.

Jag tycker att den här versen är så fantastiskt fin och 
den passar inte bara på sommaren. När vi sjunger 
den så ber vi Jesus att värma upp våra sinnen. Jag 
tänker att det handlar om att bli påverkad av hans 
kärlek så att jag blir en varm, levande människa 
som ser andra människor. En människa som bryr 
sig om och tar mig tid för andra.
 Den fjärde raden berör mig så att jag nästan blir 
tårögd varje gång jag sjunger eller läser den.
 ”Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får” 
står det där. Och jag tror att det som tar tag i mig 
är den sorgsna tanken att det finns människor som 
är så ensamma och så utsatta att de inte har någon 
enda som visar dem att de är älskade. Här har vi 
som Guds församling en stor och meningsfull upp-
gift. Kanske det är vår största uppgift. En uppgift 
som kräver mod men inte mycket tid eller pengar. 
Kan vi visa på Guds kärlek genom att ge kärlek till 
den som känner sig ensam, misslyckad eller utstött 
så har vi hjälpt till att göra det som sedan står i den 
sista raden. Då har vi hjälpt till att vända bort sorg 
och smärta. 
 Det är så lätt att tänka om sig själv att man inte 
kan göra så mycket eller att det jag gör är inte be-
tydelsefullt. Men i det här kan alla vara med. Det 
handlar inte alltid om ett stort engagemang det kan 
räcka med att ge ett leende, att öppna en dörr, att 
bära en väska, att bjuda på en fika eller att be en 

bön. Den kärlek det handlar om är inte som den 
mellan ett par makar eller ett älskande par, utan 
det är kärlek som den beskrivs i bibeln. Det är den 
kärlek som är sanning, rättvisa och nåd. Och då 
handlar det inte så mycket om vad vi känner utan 
mera om vad vi gör.
 En präst fick frågan om vad kärlek är och svarade: 
”Det är att förbli öppen.”
 Och det är alldeles sant. Kärleken gör oss så 
innerligt gott men man måste vara öppen för att 
kunna ta emot den och den öppenheten gör oss 
väldigt sårbara. Blir man sårad eller känner att man 
har misslyckats är det så lätt att stänga omkring sig 
för att skydda sig. Att bli mer öppen kan vara att 
försöka sig på att ge av det där enkla som jag skrev 
om tidigare. Det som inte kräver så mycket av dig 
men som på sikt faktiskt kan göra att det som är 
ditt ”sinnes köld” kan tina och att du så småningom 
vågar tro på att du kan både ge och få kärlek.
 Kärlek kan vi inte organisera fram. Vi kan inte 
bestämma att den ska delas ut på en bestämd tid 
varje vecka eller genom ett visst program varje 
fredag. Kärlek kan inte visas av en organisation 
eller ens av en församling. Kärlek är något som vi 
bara kan ge från människa till människa. Och glöm 
inte att ju mer kärlek man ger bort desto mer får 
man tillbaka!

Hebreerbrevet 6:10 
Gud är inte orättvis och glömmer inte vad ni har 
gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn 
genom att nu som förut tjäna hans heliga. 

1 Johannesbrevet 4:16
Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss 
och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir 
i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

AnnBritt Eriksson, Pastor
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HK växel, tel. 033-235880
Göteborgsvägen 19, Borås

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



Posttidning B

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

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

 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Ronny Augustsson 

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

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

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist

 

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Nils Davidsson 
(vilande)
  
KRIK
KRIK Lundbyhallen
Lördagar 17.00-19.00 
Kontakt: Henrik Strömbom 
  

KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)
 

KRIK 20+
Sturehallen
Söndagar 19.00-21.00  
Varannan vecka (ojämna)

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

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

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

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar  
17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 18.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson

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

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 

Ukulelegrupp
Torsdagar 17.30-19.00
Kontakt: Anders Stoltz

Blockflöjtsgrupp
Vissa tisdagar 12.00-12.45
Kontakt: Berit R:son  
Emanuelsson
(vilande)

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm

 
Vävkurs
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson

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

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Vårstart 14/3

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


