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Församlingsboken
Till Herrens vila:
Annalisa Johansson
Född 11 april 1918
Död 3 maj 2018.

Barnvälsignelse
Valter Svensson
Son till Sara och Mattias 
Svensson. Frambars till 
Välsignelse 18 mars.

Barndop
Elly Olson
Dotter till Anna Olson och 
Edmund Eriksson.
5 maj.

Nya medlemmar:
Louise Sellberg
Vejlegatan 11 b
504 32 Borås
Mobtel: 0707-614857

Nooreye Khavari
Masumeh Khavari
Varbergsvägen 44
lgh 11 504 30 Borås
Mobiltel: 072-8412241

Sharon Tadjik
Vitingsgatan 3
507 50 Borås
0764-214199

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 31 augusti och sträcker sig till den 2 december. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 5 augusti. 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.
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.

Saknar du 
något i 

församlingsbladet? 

Hör av dig till 
redaktions-

kommittén med 
dina synpunkter!
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Insidan
”Nu kan man äntligen andas ut” Visan är skriven 
av Olle Adolphson och heter Råd till dig o mig. 
 Han var en av de viktigaste gitarrist och vis-
sångarna under 60- och 70-talet. Själv gjorde han 
både text och musik till sina sånger. Jag tyckte 
om hans visor. Speciellt imponerad blev jag över  
Olles underbara gitarr som han bad mig vakta inför 
en konsert i GA kyrkan tillsammans med ”Borås-
kören” som jag då var medlem av. Jag märkte när 
jag i smyg tog några ackord på gitarren, att den 
gav ifrån sig ett fantastiskt fint ljud. 
 Du som läser detta har säkert upplevt något 
liknande.
 Nu är det juni och hela vårt samhälle ska fira 
skolavslutningar och konfirmationer m.m. Många 
ska byta skola eller arbetsplats och vi pensionärer 
ska finna nya utmaningar i livet.
 Olle Adolphson har också skrivit ”Nu är det gott 
att leva” som vi säkert önskar varandra.
 Jag vill önska dig ”Goda möten” som ger energi 
och rekreation till kropp och själ under sommaren. 
När Var och Hur skapar du Goda möten? Var sker 
dina goda möten? Jag är nyfiken. 

 Ibland så kan man känna sig förvirrad av alla 
”röster” som pockar på min och din uppmärksam-
het. Vi behöver samtala om hur vi kan landa i en 
trygg vardags-tro (att vara trygg i otryggheten). 
 Den 3 juni får vi lyssna till vår nya pastor som 
predikar. Den 10 juni ska vi i församlingen besluta 
om ny pastor. Visst är det spännande med nya ut-
maningar. När du läser detta har det varit Pingst 
och vi har fått styrkas av Anden, för att tillsammans 
gå vidare. 
 Lyssna gärna på Tomas Boströms låt ”Kamp-
sång” från 1976 som handlar om ”hur dom fängs-
lade Paulus och Silas i en håla med galler framför, 
men dom fängslade ej evangelium för det har inget 
lås på sin dörr”.
 I Matteus 28: 19-20 står det ”Gå därför ut och 
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem 
att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med 
er alla dagar till tidens slut”. 
 Jag önskar dig Guds välsignelse

Lars Andréasson

Valborg 2018
Det mesta var som vanligt: Servering med goda 
smörgåsar, kaffe och te i Sturesalen.
 Valborgsfirande i den vackra Annelundspar-
ken, som ännu inte riktigt klätt sig i sin gröna 
skrud. Men vitsipporna var fullt utslagna och 
bildade en vit vacker matta.
 Elden tändes och värmde oss i den lite regniga 
och gråkalla kvällen.
 Vi fick lyssna till de traditionella vårsångerna. 
Vårtalet hölls i år av kultur- och nöjeschefen på 

Borås tidning, Lena Kvist. I sitt vårtal lyfte hon 
fram tre ord som hon förknippade med våren: 
”Kärlek, Kultur och Vitsippor”
 En insamling till Diakonias arbete inbringade 
ca 4300 kr.
 Firandet avslutades med att kören sjöng: 
”Sköna maj välkommen”.

Staffan Odhagen
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Porträttet
Ingrid Johansson
En av de varma sommardagarna i början av maj 
månad begav jag mig till Duvan för att besöka 
Ingrid Johansson.
 Ingrid mötte mig i dörren. Hälsade mig välkom-
men på sitt varma sätt. Vi följdes åt in i rummet 
och där var kaffebordet dukat med bland annat 
hembakta bullar. Fantastiskt.
 Vi drack kaffe och pratade. Jag ville höra Ingrid 
berätta om sitt långa liv.
 Ingrid föddes 1912 på gården Hällhult i Mos-
sebo. Två syskon hade hon, en bror några år äldre 
och en syster fem år yngre.
 Gården Hällhult låg inte precis i något tättbe-
byggt samhälle. Ingrid och hennes syskon hade 
nästan fem kilometer till skolan. Skolvägen gick 
på skogsvägar som vintertid kunde ha massor med 
snö. Ingen enkel skolväg.
 Den långa  vandringen varje dag, kombinerad 
med en inte så bra hälsa, gjorde att skolgången  
under något år inte blev riktigt som det var tänkt.
Naturligtvis deltog Ingrid också i konfirmations-
undervisning. Konfirmationen ägde sedan rum i 
Tranemo kyrka.

 När Ingrid var 14 år dog hennes mor mycket 
plötsligt. Nu fick Ingrid ta över en stor del av 
skötseln av hem och syskon. Den tunga sorgen och 
allt arbete gjorde att det blev många svåra år.
 Efter ganska många arbetssamma år hemma flyt-
tade Ingrid till Göteborg. Hon bodde hos en lite 
äldre kvinna under ett år. Dels som sällskap men 
också för att få vila och hämta nya krafter.
 Sedan behövde systern och hennes man hjälp 
och Ingrid flyttade naturligtvis till dem. De hade 
en gård, en hel del djur, bland annat kossor som 
skulle mjölkas. Ingrid stannade hos dem i över 
fyra år. En kort tid var hon också hos sin far, för 
att hjälpa honom under hans sista dagar.
 Flera olika arbetsplatser har sedan haft hjälp 
av Ingrid. Textilstaden Borås behövde mycken 
arbetskraft.
 På en av dessa arbetsplatser mötte hon sin man 
Gideon Johansson, 1937 blev det bröllop och på 
Vindelgatan i Borås hade de sitt hem.
 Ingrid hade flera mycket goda vänner. En av dem 
tyckte en dag att Ingrid skulle följa med på symöte 
i Immanuelskyrkan. Så blev det. Symötena då, 
detta var på 50-talet, hölls i hemmen. Under åren 
sedan dess har Ingrid troget varit med på symöten. 
Hon har fått se hur den ena efter den andra av alla 
vännerna har slutat sina dagar här och en dag var 
ingen mer än hon av de gamla vännerna kvar.
 Ingrid och hennes man gick också gärna på 
Gudstjänster i Immanuelskyrkan, så länge han 
levde. Sedan fortsatte Ingrid ensam och gör så än 
idag.
 Gemenskap och vänner har alltid varit mycket 
betydelsefullt. Ingrid är mycket tacksam för alla 
härliga symöten, alla fina Gudstjänster och all god 
gemenskap hon fått dela. Ingrid lever var dag i djup 
förtröstan på Guds nåd och kärlek.
 De senaste åren har naturligvis varit lite annor-
lunda. Livet blir inte riktigt som tidigare när man 
måste amputera båda sina ben. Men också efter 
detta har Ingrid tagit sig vidare. Med sin rullstol 
och all positiv energi och sin bärande tro på Gud 
klarar hon det mesta.
 Vilken fantastisk förmiddag jag fick hos Ingrid, 
Borås äldsta dam. Vilken berättelse! Många svåra 
pass, men Gud har givit kraft till fortsättning. 
Underbart!

Iréne Mållberg
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Kyrkokonferensen

Drygt 500 ombud samlades dessa dagar för att 
samtala, diskutera och debattera kyrkans uppgift 
i samhället i dag. Har kyrkan en uppgift? Hur 
skall kyrkan verka? Många intressanta samtal 

fördes på det s.k. samtalstorget. Där möttes kon-
ferensdeltagare och sakkunniga. Där samtalades 
det om alla motioner som kommit. 

Text och bild: Ingela Hallgren 

Glimtar från kyrkokonferensen i Gävle 9-12 maj 2018

Gunilla och Staffan Odhagen, Ann-Marie Klockars 
och Ingela Hallgren var Immanuelskyrkans ombud 
till Konferensen.

Anders Svensson är pastor i 
Bifrostkyrkan i Mölndal, en för-
samling där barn, unga, äldre och 
människor från olika länder möts. 

Två pastorer träffades, Alf Englund och Jörgen Thaarup. 
Den senare var rektor på Överås. Numera är han distrikts-

föreståndaren i Metodistkyrkan i Danmark och Pastor i 
Jerusalemskyrkan i Köpenhamn. Han berättade engagerat om 
arbetet med att få ihop teologi och kyrkoordning i Equmenia-

kyrkan och om kyrkans stora vilja till ekumenik.

Tre glada mötes-
deltagare diskute-
rade livligt vikten 
av att kunna 
kommunicera 
så att budskapet 
blir tydligt. Kan 
kyrkan detta? Gör 
kyrkan detta?

Anna Carin Stenbeck från 
Internationella Enheten talade 
om kyrkans stora internationella 
arbete.

Handläggare Lennart Rönöfält 
informerade om kyrkans arbete 
med klimat/hållbarhet.
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Styrelsen informerar
Pastorsrekryteringen
Vi har nu hållit på ett drygt år med att rekrytera 
en pastor som ska ersätta Mattias Lyckelid. Totalt 
har nio personer sökt tjänsten och fem personer 
har intervjuats. 
 I den andra omgången nu under våren har två 
personer intervjuats av PU och styrelsen. Perso-
nalen har också fått träffa båda kandidaterna. 
 Den 17 maj träffades personalutskottet för att 
diskutera vem de ville förorda för styrelsen och 
styrelsen tog sitt beslut den 22 maj om vilken av de 
båda kandidaterna de vill föreslå för församlingen. 
 Nu återstår två datum. Den 3 juni predikar den 
av styrelsen föreslagna kandidaten i gudstjänsten 
och presenteras sedan på kyrkkaffet. Ställ då många 
frågor till kandidaten så att ni kan ta ett väl övervägt 
beslut på församlingsmötet den 10 juni.

Lägg alltså dessa datum på minnet:
3 juni: predikan och presentation av den föreslagna 
kandidaten
10 juni: församlingsmöte med beslut om tillsättning 
av pastorstjänsten

Kersti Johnson, 
sammankallande i Personalutskottet, PU

Entrén Åsbogatan
Att kyrkans entré behöver en ansiktslyftning är vi 
nog alla överens om. Vi från Estetiska gruppen 
och från Fastighetsgruppen önskar skapa en mer 
välkomnade och inbjudande entré . 
 Vi har i FU arbetat med frågan, men inser att 
vi måste få hjälp av expertis, då vi har problem 
både med det tekniska och estetiska.
 Arbetet med vår huvudentré fortsätter!  
 Vi återkommer med förslag på en lösning och 
kostnadsberäkning.

Bosse Hellemar

En del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning 
är den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) som är kopplad till kurserna i Praktisk 
teologi. Under våren har jag haft förmånen 
att få vara på upptäcksfärd hos er i Immanu-
elskyrkan och jag har fått delta i gudstjänster 
och samlingar med olika grupper. Det har 
varit gott att få möta en stor församling där 
kyrkan är öppen varje dag och det finns grup-
per för många olika åldersgrupper, det har 
vidgat mitt perspektiv. 
 Nu återstår redovisningen av vårens Prak-
tiska teologikurs med fokus på ”Församlingen 
som lärande gemenskap” sedan tar jag som-
marlov. 

 I sommar ska jag vara konfirmandlärare 
innan hela familjen laddar för dotterns bröl-
lop. 
 Till hösten börjar sista läsåret och om Gud 
vill och jag hänger i så avskiljs jag för vägled-
ningsåret på kyrkokonferensen i Jönköping 
nästa vår. Hoppas vi ses innan dess! 
 Tack för att ni tog väl hand om mig under 
våren. Allt gott!

Kaisa Svennberg
Pastorskandidat

En pastorskandidat på upptäcksfärd 

De anställda på semester:
Jan-Olof v. 26-31
Ronny v. 26-30
Eva-Marie v. 27-31
Ann-Marie v. 27-30
AnnBritt jobbar vissa 
sondagar och är tillgänglig på 
telefon under Ronnys semester.
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Årsmötet
Immanuelskyrkans församling höll årsmöte 
söndagen den 18 mars då temat för gudstjänsten 
var Marie bebådelses dag. Ordförande Anders 
Claesson inledde med att säga att denna dag 
frammanar tankar om förväntan, hopp och 
viljan att stå till tjänst vilket passar bra för en 
församlings årsmöte. Han läste också två verser 
från Paulus brev: ”Gläd er alltid i Herren” (Fil 
4:4) och ”Var alltid glada, be ständigt och tacka 
hela tiden Gud” (1 Thess 5:16).
 Årsmötet behandlade det gångna årets re-
sultat och verksamhetsberättelse samt val till 
förtroendeposter i församlingen. Budget och 
verksamhetsplan för 2018 beslöts redan under 
hösten 2017.
 Anders Claesson valdes ytterligare ett år till 
församlingens ordförande. I årets val till sty-
relsen omvaldes Ingela Hallgren och Henrik 
Yrlid för två år och Daniel Pollack för ett år 
genom fyllnadsval. Ledamöterna Anders Stoltz 
och Hugo Rikkinen ställde inte upp till omval. 
Till nya styrelsemedlemmar valdes därför Marja 
Järvinen och Marita Cronqvist på två år. Övriga 
styrelseledamöter kvarstår ett år. 
 Förra årets styrelse tackades för sitt stora 
arbete. Verksamhetsberättelsen presenterades i 
ord och bild av Ingemar Samuelsson och resul-
tat- och balansräkning av Anders Stoltz. 

 Mötet avslutades av pastor Ronny Augustsson 
som läste en text som vår vikarierande pastor 
AnnBritt Eriksson skrivit i Församlingsbladet. 
Den fjärde versen i Den blomstertid lyder ”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”. Att ge kärlek åt dem som inte får någon 
annan kärlek är en stor och meningsfull uppgift 
för Guds församling. En uppgift som kräver mod 
men inte mycket tid och pengar. Kärlek är något 
vi bara kan ge från människa till människa.

Kersti Johnson

Sommarens utställning 
i Sturesalen
Vår arkivarie Joel Yrlid har tittat på gamla 
Församlingsblad i vårt arkiv. Tanken är att 
nästa utställning som startar slutet juni skall 
visa ett antal Förstasidor från våra Försam-
lingsblad bakåt i tiden.

Bosse Hellemar

Gudstjänst på Stora torget

Den ekumeniska 
pingstgudstjäns-
ten var en fin 
manifestation 
där alla kyrkor 
och församlingar 
i Borås fanns 
med. Ca 600 
personer var 
på plats.
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Kalendariet
Juni
Vecka 22 - Ansvarsgrupp 5
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. AnnBritt 

Erikssson. Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

Vecka 23 - Ansvarsgrupp 6
 7 Torsdag
  14.30 Andakt Agamemnon.
 9 Lördag
   19.00 Sånggudstjänst med Immanuels-

kyrkans kör, Immanuel String Band och 
Ronny Augustsson på Sämsjöborg.  
Samåkning från Immanuelskyrkan 18.00.

 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Kallelsen till Guds 

rike.” Ronny Augustsson. Immanuel String 
Band. Kyrkkaffe. 
Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

Vecka 24 - Ansvarsgrupp 7
 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst med dop. ”Förlorad 

och återfunnen.” Ronny Augustsson. Sång 
Maria Nilsson. Kyrkkaffe.

Vecka 25 - Ansvarsgrupp 1
 19 Tisdag
  15.00 Andakt Hestra Midgård.
   19. 00 Sommarcafé med Immanuelskyr-

kans personal. 
 24 Söndag
  18.00 Gudstjänst. Marita Cronqvist. Sång 

Birgitta Felle.

Vecka 26 - Ansvarsgrupp 2
 26 Tisdag
  15.00 Sommarcafé. ”Ett annorlunda sång-

quizz”. Ansvarsgrupp 2.

Juli
 1 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Sänd 

mig”. AnnBritt Eriksson. Sång Enock 
Akouele. Kyrkkaffe.

Vecka 27 - Ansvarsgrupp 3
 3 Tisdag
  19.00 Sommarcafé ”Tre systrar”, Gudrun 

Zetterlund. Ansvarsgrupp 3.
 8 Söndag
  11.00 Sånggudstjänst. ”Efterföljelse”. 

Ingela Hallgren. Elisabeth Bengtson-Opitz 
sång. Ulf Hallqvist piano, orgel. Kyrkkaffe.

Vecka 28 - Ansvarsgrupp 4
 10 Tisdag
  15.00 Sommarcafé ”Kongo i mitt hjärta”,  

Bernt Sköld. Ansvarsgrupp 4.
 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Jesus förhärligad” 

AnnBritt Eriksson. Sång och musik Lars 
Andréasson m.fl. Kyrkkaffe.

Vecka 29 - Ansvarsgrupp 5
 17 Tisdag
  19.00 Sommarcafé ”Vi gläds med varan-

dra”, Ann-Marie Klockars m.fl. Ansvars-
grupp 5.

 22 Söndag
  11.00 Sånggudstjänst med ”Qvintus”. 

Staffan Odhagen. Kyrkkaffe.

Vecka 30 - Ansvarsgrupp 6
 24 Tisdag
  15.00 Sommarcafé ”Gott och blandat”. 

Ansvarsgrupp 6.
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Iréne Mållberg.  

Eva-Marie Claesson. Sång Lars Sjögren. 
Kyrkkaffe.

Vecka 31 - Ansvarsgrupp 7
 31 Tisdag
  19.00 Sommarcafé ”Café 7:an med under-

hållning”, Ingemar Samuelsson. Ansvars-
grupp 7.

Augusti
 5 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Nådens 

gåvor.” Ronny Augustsson. Sång Ingrid 
och Lars-Åke Emanuelsson. Kyrkkaffe.
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Vecka 32 - Ansvarsgrupp 1
 7 Tisdag
  15.00 Sommarcafé ”Sommarbilder” Gun-

nar Mållberg m.fl. Ansvarsgrupp 1.
 12 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Tro och liv.” AnnBritt 

Eriksson. Sång Maria Paakkonen.  
Kyrkkaffe.

Vecka 33 - Ansvarsgrupp 2
 14 Tisdag
  19.00 Musikcafé med U-sing, Diasilua 

Nsumbu och Jan-Olof Hermansson.
 18 Lördag
  19.00 Sånggudstjänst Sävsjövik. ”Vid  

källan” Ronny Augustsson, Anders Nils-
son, Helen Wallgren. Samåkning från 
Immanuelskyrkan 18.00.

 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Frihet i Kristus”. 

Ronny Augustsson. Sång Cecilia Hermans-
son. Kyrkkaffe.

Vecka 34 - Ansvarsgrupp 3
 22 Onsdag
  15.00 Eftermiddagskaffe i Sturegården.
 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Medmänniskan”.  

AnnBritt Eriksson. Sång Jennie Svedberg. 
Kyrkkaffe.

September
Vecka 35 - Ansvarsgrupp 4
 2 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Sam-

lingssöndag”. Immanuelskyrkans kör. 
Kyrkkaffe.

forts.

SÅNGARFÖRBUNDETS KÖRUTSKICK – MAJ/JUNI • 2018        SIDA 4

Vid havet, utanför Visby, finns pensionat Fridhem som byggdes åt 
prinsessan Eugenie för 150 år sedan. Hon samlade dåtidens kristna 
kreatörer (som Lina Sandell) för att ge dem en plats för retreat, inspi-
ration och gemenskap.

Pensionatet drivs vidare efter hennes visioner och vi tycker det 
känns spännande att samlas på den platsen med samma syfte!

Samlingen för kristna kreatörer äger rum den den 26 – 29 juli. Det 
blir gemenskap, samtal, öppen scen, lovsångskvällar och bön.

Arrangörer är David & Emily Åhlén, Stenkumla prästgård. Equme-
nia finns med och har kreativa pass tillsammans med de yngre.  

Mer info: karin.kihlstrom@equmenia.se

Körhelg i Borås 6–7 oktober 2018!
”En tanke med 

Mässa – I evig tid
är att bidra till den mötesplats, 

där vi får komma 
precis som de människor vi är, 

med våra olika bilder, 
och på olika sätt 
närma oss det 
som är livet.”

Martin Åsander

Välkommen till en körhelg kring Martin Åsanders 
mässa I evig tid, som framförs med kör, 
stråkkvintett, klaver, flöjt och församling.

Mässan har framförts på mer än 20 platser i 
landet sedan uruppförandet mars 2015, och 
lovorden strömmar in från körsångare och 
körledare. Nu finns en möjlighet att få göra 

Varje höst i september bjuder Equmeniakyrkan 
in till en mötesplats för församlingsmusiker 
och ideella musikledare i våra församlingar. 

I år pågår Svenska kyrkans Kyrkomusik-
symposium i Uppsala samma helg som vi 

Församlingsmusikerträff 14 – 16 september
har planerat att ses, så i år förlägger vårt 
musiker dygn till Uppsala och deltar 
i Kyrkomusiksymposiet.

Läs mer på: 
www.equmeniakyrkan.se/sangarforbundet

Dagar på Gotland för kristna kreatörer
För dig som längtar efter att uttrycka din tillbedjan/lovsång i alternativa konstformer

Pensionat Fridhem, Gotland.

den i Immanuelskyrkan i Borås tillsammans 
med musiker, under ledning av Kristina 
Åkesson. 

Arr: Sångarförbundet och Bilda i samarbe-
te med Immanuels kyrkan i Borås. Anmälan 
öppnar 24 maj.

Mer information: 
www.equmeniakyrkan.se/sangarforbundet
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Notiser 
Språkcaféet i Korskyrkan
Alla har nog hört talas om företeelsen språkcafé. 
Under hösten 2015 när flyktingströmmen var som 
störst till Sverige dök det upp språkcaféer överallt.
Nu har flera av dessa försvunnit, eftersom staten 
inte längre bidrar med lika mycket pengar.
 Språkcaféet i Korskyrkan, som drivs i Kyrkornas 
flyktingrådgivnings regi, har överlevt och varje 
onsdag mellan klockan 10.00 och 12.00 träffas 
nästan 100 personer och jobbar med det svenska 
språket, fikar och umgås.
 På sensommaren 2011 blev jag tillfrågad om 
jag kunde vara med och starta en svenskundervis-
ning för asylsökande, eftersom staten då dragit in 
all sådan undervisning. Asyltiden skulle bli högst 
fyra månader och då skulle det inte behövas någon 
svenskundervisning. Man räknade alltså med att 
människor antingen skulle hinna få sitt uppehålls-
tillstånd eller bli utvisade på denna tid. De som fick 
stanna kunde då påbörja sin SFI undervisning.
 Verkligheten blev ju inte riktigt som man trodde. 
Asyltiden blev lång för de flesta flyktingar, eftersom 
man kunde överklaga beslutet från Migrations-
verket. Då ökade också tillströmningen till vår 
undervisning.
 Så kom då flyktingströmmen från främst Syrien 
hösten 2015. Jag hade som min uppgift att intro-
ducera alla nya och det var ingen lätt uppgift. Jag 
glömmer aldrig den onsdag när jag tillsammans 
med en arabisktalande kvinna skulle ta hand om 
80 nya personer. Det kändes som om vi fyllde hela 
kyrkolokalen. Efter introduktionstillfället delades 
de nykomna upp i mindre grupper och togs om 
han av de lärare vi hade och jag tog hand om en 
ny grupp att introducera.
 Under hösten 2015 undervisade vi mellan 200 
och 250 personer varje onsdag och det fungerade. 
Det som är ännu mer otroligt är att även fikaserve-
ringen fungerade och alla kunde äta sig mätta. Så 
många välutbildade människor som vi fick lotsa in 
i det svenska samhället och lära de första svenska 
orden.
 Nu drygt två år senare ser verkligheten annor-
lunda ut för oss. Många flyktingar har gått vidare 
till andra utbildningar, andra har kunnat finna 
ett arbete, ytterligare många har lämnat Borås 
och blivit kommunplacerade någon annanstans i 

Sverige och många har fått lämna Sverige. Vi får 
ändå nya elever varje vecka. De som kommer till 
oss nu har ofta varit i Sverige i flera år men inte 
kommit igång med någon svenskundervisning.
 Visst kommer det flyktingar från Afghanistan, 
Syrien, Iran m fl länder men det är svårt att pas-
sera gränsen och komma in i Sverige. Vi har ändå 
80-100 besökare varje onsdag och det känns mer 
lagom än de stora grupper vi hade för ett par år 
sedan.
 Vårt arbetssätt har sett i stort sett likadant ut sen 
starten. Vi startar kl 10.00 men det tar en stund 
innan grupperna finner sin form. Det finns lärare 
som har samma elever vecka efter vecka medan 
andra får vara mer flexibla och ta hand om de elever 
som dyker upp. Bor man inte i Borås är det dyrt 
att komma till Korskyrkan och då räcker inte den 
lilla dagersättning man får till att åka varje vecka.
 Först har vi undervisning i grupper fram till 
kl. 11.00. Vi har 15-20 olika grupper på olika 
kunskapsnivåer och varje grupp har en lärare. Vid 
fikarasten bryts grupperna och man träffar och 
pratar med nya eller gamla vänner. Föräldrarna 
får också hämta sina barn från barnpassningen och 
fika tillsammans med dem.
 I köket finns några damer som varje vecka du-
kar upp ett fantastiskt fikabord till ossalla. Efter 
fikarasten återgår vi till undervisning och barnen 
återvänder till barnpassningen.
 Nu är terminen snart slut och vi märker en oro 
bland våra deltagare. Sommaren är lång och alla 
vet inte vad man ska göra. Den trygga regelbun-
denheten som ett
språkcafé erbjuder gör ett uppehåll.
 KFR erbjuder under sommaren tillsammans 
med Svenska kyrkan intensivkurs i ”Meningsfull 
väntan”, dagläger med aktiviteter för familjer i 
Hässleholmens kyrka och ett familjeläger på Bovik. 
Vi har under åren märkt att behovet är stort och 
dessa aktiviteter är uppskattade.
 Jag är tacksam för mina sju år i språkcaféet i 
Korskyrkan. Alla dessa berikande möten, med 
säkert flera tusen människor jag inte skulle träffat 
annars. I september kör vi igång igen och vi vet 
aldrig vilka vi möter efter ett långt uppehåll.
 Bed för KFR:s verksamhet. Vi försöker finnas 
där samhället sviker.

Ann-Marie Klockars

Kalendariet, notiser och annan information hittar du även 
på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu
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Notiser  Guds ord
Juni 
 1 Apg 6:1-15
 2 Apg 7:1-8
 3 Joh 3:1-8
 4 1 Mos 12:1-9
 5 1 Mos 15:1-21
 6 1 Mos 16:1-16
 7 1 Mos 17:1-14
 8 Apg 7:9-16
 9 1 Mos 37:1-11
 10 Luk 14:15-24
 11 1 Mos 37:12-36
 12 1 Mos 38:1-18, 
  Matt 1:3
 13 1 Mos 39:1-20
 14 Apg 7:17-34
 15 2 Mos 1:1-22
 16 2 Mos 2:1-10
 17 Luk 15:1-7
 18 2 Mos 2:11-25
 19 2 Mos 3:1-12
 20 2 Mos 3:13-22
 21 Apg 7:35-41
 22 2 Mos 12:31-42
 23 Joh 1:1-5
 24 Luk 1:5-17
 25 2 Mos 14:1-14
 26 2 Mos 32:1-18
 27 2 Mos 32:19-35
 28 Apg 7:42-50
 29 Amos 5:1-3, 18-27
 30 Apg 7:51-60

Juli 
 1 Luk 5:1-11
 2 Apg 8:1-13,  
  5 Mos 18:9-13
 3 Apg 8:14-25, 
  Luk 9:54-56
 4 Apg 8:26-28, 
  5 Mos 23:1, 
  Jes 56:3-8
 5 Apg 8:29-40
 6 Apg 9:1-16
 7 Apg 9:17-31
 8 Matt 5:20-26
 9 Apg 9:32-43
 10 Apg 10:1-16, 
  Mark 7:19
 11 Apg 10:17-33
 12 Apg 10:34-48
 13 Apg 11:1-18
 14 Apg 11:19-30, 
  Gal 1:21-24
 15 Matt 17:1-8

 16 Apg 12:1-17
 17 Apg 12:18-25
 18 Apg 13:1-13
 19 Apg 13:14-25
 20 Apg 13:26-41
 21 Apg 13:42-14:7
 22 Matt 5:20-26
 23 Apg 14:8-27
 24 Gal 2:1-10
 25 Gal 2:11-21
 26 Gal 3:1-14
 27 Gal 3:15-29
 28 Gal 4:1-11
 29 Matt 25:14-30
 30 Gal 4:12-31
 31 Gal 5:1-18

Augusti 
 1 Gal 5:19-26
 2 Gal 6:1-18
 3 Apg 15:1-12, 
  1 Mos 17:9-14
 4 Apg 15:13-21
 5 Joh 15:1-9
 6 3 Mos 17:1-16
 7 3 Mos 18:1-30
 8 Apg 15:22-35
 9 Apg 15:36-16:8
 10 Apg 16:9-24
 11 Apg 16:25-40
 12 Luk 18:9-14
 13 Apg 17:1-14
 14 Apg 17:15-34
 15 Apg 18:1-17
 16 1 Thes 1:1-10
 17 1 Thes 2:1-16
 18 1 Thes 2:17-3:13
 19 Mark 7:31-37
 20 1 Thes 4:1-12
 21 1 Thes 4:13-5:11
 22 1 Thes 5:12-28
 23 2 Thes 1:1-12
 24 2 Thes 2:1-17
 25 2 Thes 3:1-18
 26 Luk 10:23-37
 27 Apg 18:18,  
  4 Mos 6:1-21
 28 Apg 18:19-27
 29 Apg 19:1-10, 
  1 Kor 16:8, 
  2 Kor 2:3-4, 
  2 Kor 7:8
 30 1 Kor 1:1-16
 31 1 Kor 1:17-25

www.bibeln.se

Guldkant eller riskbruk?
Annika Andreasson, konsulent inom Hela Män-
niskan, föreläser om äldres hälsa och alkohol.  
Hon besöker Borås, Myråskyrkan, tisdagen den 
18 september kl.15.00 på en ekumenisk dagträff, 
ett RPG arrangemang. Hon visar även korta 
filmglimtar.
 Välkomna till en intressant eftermiddag!

Afternoon Tea 
Vid AfternoonTea lördagen den 8 september kl 
16.00 får vi besök av Maria och Anders Almqust 
som kommer att berätta och visa bilder från 
deras arbete i ”Operation Smile”.

Tillsammansdag på Råddehult
Den 22 september blir det Tillsammansdag på 
Råddehult. Information finns på kyrktorget före 
sommaren.

Att boka in i din kalender!
Boråsmötet 13 oktober ”Tänd på mission” i Im-
manuelskyrkan tillsammans med Myråskyrkan 
och Bodakyrkan.
 Det blir en heldag med intressanta talare 
och utmaningar. Medverkande är bl a Ulrika 
Morazán, Rickard Lundgren och Carl-Johan 
Sävinger.
 Kom med och låt dig inspireras! 

Hälsningar Missionsutskottet

Den 16 maj avgjordes scouternas årliga 
båtrace, denna gång i två klasser - 

frigolit/glasspinnebåtar samt klassiska barkbåtar.
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Markusåret
Under året har ett flertal grupper samlats 
för att läsa och diskutera Marusevangeliet. 
Vi frågade några deltagare vad de gjort och 
fått lära sig.

Kersti Johnson:
Vad har ni gjort i gruppen?
 Diskuterat texterna, de-
lat erfarenheter, diskute-
rat samhällsfrågor som 
texterna lett oss in på.
Vad har Du lärt Dig?
Vi har lärt känna var-
andra.
 Jag har fått en ny syn 
på flera bibelord, både 
tack vare de fina inledningarna på mötena och 
gruppdiskussionerna.
 Varje gång har vi fått lära oss en massa bak-
grundsfakta om varje text.

Lena Pollack:
Vad har ni gjort i gruppen?
Det var fint att läsa hela 
Markusevangeliet!
 Vi har samtalat kring 
frågorna som vi har fått 
av föreläsaren.
Vad har Du lärt Dig?
Fördjupning i den krist-
na tron.

 Gemenskapen i gruppen har blivit djup.
 Tilliten och tryggheten har vuxit i gruppen.

En av samtalsgrupperna valde att svara ge-
mensamt (på fotot saknas några deltagare):
Vad har ni gjort i gruppen?
Vi har vänt och vridit på verser och ord.
 Läst ett kapitel, några verser var.
 Samtalat om Markusevangeliet.
 Ibland hamnat på andra spår som bedragit med 
smått och stort till våra diskussioner. Berättat 
om tankar och tvivel i livet.
Vad har Ni lärt er?
Att frimodigt dela våra tankar.
 Vi får både tro och tvivla i gruppens öppna 
klimat.
 Fått helhetsintryck av Markusevangeliet som 
sjunkit in under två terminer.

Markusåret 
avslutades med 

en Markusmässa 
den 15 april.
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Kulturnatt

Målargruppen
Målargruppen, med Sophie Palm som 
ledare, har fyllt 10 år. Grattis! Det är 
ett kreativt gäng på 12 deltagare. Fler 
är välkomna att vara med, 25 augusti 
börjar de igen.

Kulturnatt i Immanuelskyrkan

Vera Wallgren 
tänder ljus inför 

Taizémässan.

Helen Wallgren 
och Anders Nilsson 
sjöng ”Toner till 
tröst och tanke”.

Afro-gospel med AfroVocals, U-sing 
och Diasilua Nsumbu.

”Kärleken till Livet” var temat när 
Immanuelskyrkans kör sjöng.



14 Immanuelskyrkans FörsamlIng

Diakonen 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

”Ensamheten tar inte ledigt 
eller semester”
Denna mening läste jag för några år sedan i en 
annons för Röda korset och den fastnade hos 
mig. Jag har tänkt på den många ggr sedan dess 
och speciellt inför sommaren.
 Många utav oss kanske har möjlighet att resa 
iväg eller tillbringa sommardagar på annan ort. 
Det är bra och välbehövligt för både kropp och 
själ.
 Alla har dock inte den möjligheten och då kan 
sommaren kännas extra tung och ensam. I Im-
manuelskyrkan försöker vi därför erbjuda några 
samlingar varje vecka. Sommarcafe på tisdagar, 
eftermiddagstid eller kvällstid och Gudstjänster 
varje söndag kl 11.00. Detta är viktiga mötes-
platser för oss under sommaren.
 För ett antal år sedan hade postverket en devis: 
Ett brev betyder så mycket och nu vill jag knycka 
den och säga ett kort eller liten hälsning betyder 
så mycket.
 Kanske kan vi i sommar skicka ett kort eller 
en hälsning till någon som behöver det. 
 Du kan t ex stoppa ner adressbok eller för-
samlingsmatrikeln och skicka en hälsning till 
någon som du kanske inte brukar höra av dig 
till. Behövs ju bara några rader på ett kort.
 För visst är det roligt att få ”riktigt” personlig 
post. Eller bjud med någon på en liten utflykt 
eller en kaffetår.
 Efter en olyckshändelse hamnade jag med min 
man på en akutmottagning på ett stockholms 
sjukhus en söndag i maj i år.

 Där fick vi verkligen bevittna vad ensamhet 
är, när en gammal människa blir sjuk och inte 
har någon vid sin sida. Det kostade oss så lite att 
byta några ord med en medpatient eller lugna 
den som var lite förvirrad, orolig och ensam.
 Vi behöver varandra och vi kan få dela med oss 
av Guds kärlek , som vi själva fått, till andra som 
vi möter. Det behöver inte vara så stora gester.
 Till sist en dikt jag tycker mycket om, av Nils 
Bolander.

Bara ett vänligt leende, en hälsning varm och god
kan vara nog att skänka en livstrött levnadsmod.

Bara en knuten näve och några bittra ord
kan släcka en människas glädje och begå själamord.

Ett bud på ett enkelt ark papper, en enda fattig rad,
kan göra en mycket sorgsen så obeskrivligt glad.

Bara två stränga ögon, en tystnad, isande kall,
är nog att bringa en ensam, förtvivlad själ på fall.

O, slösa med varma blickar och tala så milt och 
mjukt!
Bara ömhet kan rädda det som är rolöst och sjukt.

Endast den kärlek som brinner het av människotro
kan få ett vilset hjärtas evighetsdröm att gro.

En fin och välsignad sommar  önskar jag er alla.

Eva-Marie Claesson
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Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Roger Sandström och Margareta Englund

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



Posttidning B

Det händer i Immanuelskyrkan
Dagledigträffen
Onsdagar 15.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Iréne Mållberg 
Höststart 5/9

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 11/9
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Ronny Augustsson 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 27/8

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Christian Widell 
Höststart 5/9

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Höststart 20/8
 

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
Höststart 1/9

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 5/9

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 5/9

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar  
17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 6/9

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

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 30/8

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 5/9

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 27/8

Immanuel String Band 
(ISB)
Torsdagar 17.30-19.00
Kontakt: Anders Stoltz
Höststart 6/9

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

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 25/8
 
Vävgrupp
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 18/9

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 11/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Höststart 29/8

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


