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Församlingsboken
Till Herrens vila:
Anna-Lisa Stenberg
Född 7 maj 1929
Död 5 juli 2018

Birgitta Hermansson
Född 5 januari 1939
Död 9 juli 2018

Ny medlem:
Joshua Solomon Woldie
Nolhagagatan 18
506 43 Borås 
Tel. 0760-83 34 36

Döpta:
Joshua Solomon Woldie 
17 juni 2018

Barndop:
Johanna Jerusalem Woldie 
Dotter till Riama Hasibuan 
och Solomon Woldie.
17 juni 2018

Arvid Sven Valter Hårsmar
Son till Johanna Thorén och 
David Hårsmar.
18 augusti 2018

Victoria Gabriella Marianne 
Lundgren Glanz
Caroli kyrka 18 augusti 2018

Milo Andreas Larsson
Son till Per-Magnus och 
Sandra Larsson
Od, Grovare 25 augusti 2018

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 30 november och sträcker sig till den 3 mars. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 4 november. 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, 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.

Joshua Woldie döptes i 
Immanuelskyrkan den 17 juni 
och konfirmerades i Lutherska 
Missionskyrkan den 22 juli.



Immanuelskyrkans FörsamlIng 3

Insidan
Under den varma och goa sommarmånaden, juli, 
läste jag följande andakt ur andaktsboken ”Rätt 
kurs”. Det stämmer så väl med min upplevelse av 
hur fantastisk Guds skapelse är. Det får mig också 
att tänka på hur viktigt det är för oss att värna och 
vårda den.

En färgstark Gud
Psaltaren 145:9-13
Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna 
skall lovsjunga dig.
Ps 145:10

Telefonen ringde när jag precis hade ätit middag. 
Det var grannen. Det hördes att hon var upphetsad. 
”Titta ut genom fönstret” uppmanade hon mig. 
”Det är en dubbel regnbåge som du bara inte får 
missa. Den är fantastisk”
 Jag la på luren och skyndade ut i trädgården. 
Synen som mötte mig var magnifik. En färgstark 
och klar båge reste sig över hela himlavalvet. Jag 
var stum av förundran över detta mäktiga fenomen.
 Hur gammal jag än blir kommer jag aldrig att 
sluta förundras över naturens storslagenhet och 
skönhet. En solnedgång, en fågelsång, en öppen 
horisont, ett bergsmassiv, ett böljande fält kan få 

mig att häpna. Jag älskar träden, gräset och blom-
morna på sommaren lika mycket som jag älskar 
böndernas skördearbete och parkernas färgprakt 
på hösten.
 Min själ fylls av tacksamhet när jag betraktar 
vilken rikedom som finns på min skapares palett. 
Varje intryck och andetag fyller mig med vördnad 
inför den skapare som delar sin ande med mig, 

Dagens bön: Vi tackar dig, gode Gud, för din 
natur som hela tiden påminner oss om din omtanke 
om livet. Amen

Eftertanke: Guds kreativitet fyller mig med 
häpnad.
Linda Fasking, Kentucky
I dag ber vi om nåden att se Guds skaparkraft i 
livet omkring oss.

Rätt Kurs är en andaktsbok utgiven av Equmenia-
kyrkan. Den kommer med 4 nr per år. Prenume-
rationspris är 250/år. Prenumerera genom info@
rattkurs.se eller ring 0498- 50101. Du kan också 
ta kontakt med undertecknad.

Ingvar Tranell
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Boråsmötet 2018
”Tänd på mission”
Kom och lyssna på talare som kan inspirera till 
engagemang för mission utomlands och i Sve-
rige på olika sätt.
 Equmeniakyrkan arbetar i 30-tal länder med 
att bl.a. grunda församlingar och bistå med hjälp 
att följa mänskliga rättigheter.

Datum: lördag den 13 oktober
Klockan: 09:30 - ca 17:00
Plats: Immanuelskyrkan Borås
Deltagaravgift: Vuxen 250:-, studerande 100:-, 
barn 50:-
 Kan du hjälpa till i köket vid fika och lunch, 
som vaktmästare eller incheckning kontakta: 
Marja Järvinen
 För anmälan se www.borasmotet.se och infor-
mation i kyrkorna och deras webbsidor.

Välkommen!

Ett samarrangemang mellan Bodakyrkan, Im-
manuelskyrkan, Myråskyrkan och Bilda

Programpunkter och medverkande
09.00 Registrering 
09.30 Lovsång Jan-Olof Hermansson 
10.00 Inledning kring temat ”Tänd på mission” 

Rebecca Benjaminsson Larsson, Pastor, 
Myråskyrkan Hans Dahlgren, represen-
terar Bodakyrkan 

10.15 Hur går vi vidare med missionskallelsen 
i Equmeniakyrkan?  Ulrika Morazán 
Biträdande chef, Internationella enheten, 
Equmeniakyrkan 

11.00 Pionjärevangelisation – Sverige och inter-
nationellt Richard Lundgren Samordnare 
för församlingsgrundande arbete, Region 
Väst, Equmeniakyrkan 

12.00 APG29 – världens coolaste utmaning!  
Carl-Johan Sävinger, Kurskoordinator 
Apg29, Equmenia 

12.45 Lunch i Immanuelskyrkan
13.45 Vad händer med Turkbältesvisionen och 

inblick i de kristnas liv i Azerbajdzjan 
Pastor S, Generalsekreterare Baptist-
unionen i Azerbajdzjan & Cecilie Larsen 
Samordnare Euroasien, Equmeniakyrkan 

14.30 Samtal om dagens ämnen i grupper 
15.45 Paneldiskussion kring ”Tänd på mission” 

Samtalsledare: Ronny Augustsson, Pastor 
Immanuelkyrkan Borås 

16.30 Avslutning – bön / sändning 
17.00 SLUT

I juni gjorde vi en utflykt till Limmareds glashus, i försam-
lingens regi. En trevlig eftermiddag vi hade tillsammans.

En annan dag gjordes en utflykt till 
Solviken i fint och soligt väder.
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Porträttet
Lena och Tord Ekberg
Gudstjänsten var över, en tänkvärd gudstjänst, 
där både tal och ton berörde lyssnarna. Guds-
tjänstbesökarna drog sig gruppvis en trappa ner 
och samlades kring kaffeborden. Stämningen och 
gemenskapen var varm och avslappnande. Trevligt 
att träffas igen efter sommarens ”förskingring”. 
 En stund senare fick jag tillfälle att träffa Lena 
och Tord Ekberg. För mig var detta ett spännande 
möte och jag bad Lena beskriva Tord med några 
få ord: ”Han är en praktisk person, som gillar skog 
och mark och han är snäll och rolig”.
 Tord kvitterade och sa: ”Lena är mycket omtänk-
sam med stort tålamod. Hon är lugn och positiv.”
 De har varit gifta i 31 år och träffade varandra 
i umgänget i kyrkan, där de också har många ge-
mensamma vänner. De har tre barn, två är redan 
utflugna och den tredje på väg att pröva vingarna.
Lena är barnsjuksköterska och arbetar på barnmot-
tagningen Viskan, en mottagning som ligger nere 
i stan men som tillhör SÄS. Tord bestämde sig för 
att byta jobb efter 32 år och arbetar nu på Nexans 
i Grimsås, som försäljare av kablar av olika slag.

- Varför flyttar man ut på landet i mogen ålder?
 - Vi tyckte vi hade två val nämligen att antingen 
sälja huset och flytta in i en lägenhet i sta´n eller 
att förverkliga drömmen att flytta ut på landet. 
Drömmen om landet var svår att förverkliga när 
man hade tonåringar hemma, som då behövdes 
skjutsas till olika aktiviteter. 
 Efter Lenas tillfrisknande från sin sjukdom be-
stämde vi oss för att förverkliga vår dröm. Vi trivs 
och vi ångrar oss inte. Snarare borde vi förverkligat 

vår dröm tidigare. Vi bor i Tärby, som ligger mel-
lan Fristad och Varnum.

- Hur fann ni huset?
- Vi var på inspirationstur med bilen och körde 
mellan Ulricehamn och Fristad sommaren 2016 
och bestämde oss för att åka in på alla småvägar. 
Vi hamnade på en liten väg i Tärby och tyckte det 
var vackert där. På hösten kom det ut en annons 
om en gård till salu och då visade det sig att det var 
där vi hade varit och tyckte var vackert.
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Porträttet forts.
- Har ni några djur? 
- Vi har 10 Svärdsjöfår, en allmogeras. Vi har våra 
kärvänliga får för att de ska beta och hålla markerna 
öppna. Vår ull har vi kunnat sälja, men vid nästa 
klippning tar vi ullen för att sätta på toppen av våra 
granplantor. Då gillar inte de vilda djuren att beta 
på vår plantering. Lamningstiden var en otroligt 
spännande tid för oss, med en lyckad nedkomst 
av fem lamm. Det enda baggelammet fick heta 
”Anders Bagge”.
 Vår katt Macks trivs bra med den lyckade flyt-
ten tillbaka till landet. Han har, precis som vi, en 
frikyrklig bakgrund.
 Macks ursprung är Equmeniakyrkan i Siene.
 Vi kommer nu i höst att låna fyra Linderöds-
grisar, som skall böka upp en äng åt oss. Det skall 
bli spännande.

- När mörkret faller, höststormarna tjuter och 
regnet piskar mot rutorna... vad är då charmen 
med lantlivet?
 Lena skattar förtjust och säger: Åh då är det skönt 
att komma in, man myser inne. Första vintern var 
det visserligen lite lerigt och blött ute på gården. 
Men när djuren har fått sitt och har det bra och 
man går in känns det bara fint. Trivs man under 
dessa omständigheter då vet man att man kommit 
rätt.

- Vad är lycka för dig Lena?
- Lycka är att få vara frisk och att vara tillsammans 
med min familj. 
 Tord nickar instämmande. De enas om att en 
del av lycka är också att få vara ute och att gå på 
sin egen mark. Att gå i naturen är läkande för både 
kropp och själ, med tid för reflektion.
 Lena reflekterar vidare och framhåller att man 
ser livet i klarare färger när man tillfrisknat efter 
en sjukdomsperiod. Och man lär sig att prioritera 
på ett nytt sätt.

Ingela Hallgren

Scouter på hajk
I slutet av maj åkte våra scouter på hajk till Råd-
dehult. Sommarvädret hade ju redan börjat, så vi 
hade ett par varma och sköna dagar tillsammans. 
 På programmet stod bland annat kanotpadd-
ling med grodyngelskådning, pilbågsskytte och 
tårtkalas. Vi övernattade i vindskydd. Hajken 
avslutades med friluftsgudstjänst på söndagen 
tillsammans med övriga församlingen. 
 Onsdagen den 5 september kl. 18.00 drar 
scouterna igång igen. Välkomna!

Scoutledarna

VALBEREDNINGEN I VÅR FÖRSAMLING
Vi behöver ytterligare tre personer, just nu har vi en, som kan ingå i en valberedning 

inför nästa årsmöte. Styrelsen har uppdraget att hitta ytterligare tre som vill ställa upp 
i denna viktiga uppgift. Två personer i styrelsen är nu utsedda att ställa frågan till just 

dig om du vill, tillsammans med ytterligare tre, bilda församlingens valberedning.
Vi hoppas på många positiva svar - en valberedning måste vi ju ha.

Styrelsen
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Ny pastor
Låt mig få presentera vår nya pastor, 
Johanna Buller!
När Johanna börjar hos oss i december har 
hon nyss fyllt 34 år och är nygift med Patrik 
Dahlquist.
 Hon är äldsta barnet av fyra syskon och har 
bott på olika ställen, framför allt i Uppsala- och 
Göteborgstrakterna. 
 Johanna har en rik och bred erfarenhet av 
de kristna samfunden. Hon växte upp inom 
trosrörelsen men har också rötter i pingströrel-
sen. Hon har varit medlem i och arbetat som 
ungdomsledare i Saronkyrkan. Sina teologiska 
studier genomförde Johanna på Johannelunds 
teologiska högskola som utbildar både präster i 
Svenska Kyrkan och pastorer i EFS och andra 
samfund. De senaste sex åren har hon arbetat 
som ungdomspastor i Equmeniakyrkan. Denna 
breda erfarenhet från så många olika delar av den 
svenska kristenheten är en stabil grund att stå på 
för en pastor eftersom den har gett erfarenhet 
av många olika sätt att uttrycka kristen tro. 
 Johanna har en magisterexamen i teologi från 
Johannelunds teologiska högskola i Uppsala 
och Oxford University där hon genomförde 
det fjärde utbildningsåret (magisteråret) på 
Johannelund. Hon har också gått en försam-
lingsledarutbildning med särskilt fokus på 
församlingstillväxt i Oxford. När Johanna kom 
hem till Sverige 2012 fick hon jobb som ung-
domspastor i Fiskebäcks Missionsförsamling och 
ordinerades till pastor i Equmeniakyrkan våren 
2016. I Fiskebäck har hon jobbat fram till nu då 
hon kommer till Borås för att jobba som pastor 
i vår församling. Johanna har också blivit kallad 
som talare och predikant vid konferenser och 
gudstjänster, framför allt inom Equmeniakyr-
kan.
 Under intervjuerna berättade Johanna att hon 
som barn ofta fick följa med sin morfar när han 
arbetade. Han var pastor i en pingstförsamling 
och Johanna tyckte det var så roligt att få följa 
med honom, vara med på samlingarna och lyssna 
på sin morfar. Hon visste redan tidigt att hon 
ville bli pastor. 
 Så varför sökte Johanna tjänsten som pastor i 
Immanuelskyrkans församling här i Borås? 
 En sak som lockade var att hon skulle få jobba 
med hela församlingen, inte bara med ungdo-

mar. Nästan alla tjänster Johanna har haft hit-
tills, inom och utom kyrkan, har inneburit att 
hon har arbetat med ungdomar. Hon gillar att 
arbeta med ungdomar och kommer inte att sluta 
med det men nu längtar hon efter att få arbeta 
med och för hela församlingen utan speciellt 
åldersfokus. Hon vill jobba med undervisning, 
predikan och självård bland annat. Johanna vill 
möta människor i olika åldrar och vara en som 
engagerar och aktiverar.
 Johanna fastnade också för att vi är i ett för-
ändringsarbete i församlingen och det arbetet 
vill hon gärna vara en del av. Att bättre kunna 
nå ut till Boråsarna och att arbeta för att få igång 
konfirmandarbetet igen är två saker Johanna vill 
göra.
 Johanna tycker om att bygga församlings-
verksamhet genom att tillsammans med andra 
tänka strategiskt och kreativt, hitta nya vägar, 
tänka långsiktigt och jobba med sociala media 
och nätverka.
 Sist men inte minst lockade faktiskt staden 
Borås. Här bor och arbetar redan hennes fäst-
man Patrik så vad kunde passa bättre för Johanna 
än en pastorstjänst i samma stad?
 Nu har vi en hösttermin framför oss med allt 
roligt det innebär men när december kommer 
får vi hälsa Johanna varmt välkommen till för-
samlingen!

Kersti Johnson
Sammankallande i Personalutskottet
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Kalendariet

Skördefest 
i Immanuelskyrkan 

lördag 29 september kl. 11.30-13.30
Sopplunch och kaffeservering ~ Försäljning och Lotteri

Du som har skördat spara lite och skänk till vår försäljning, 
och du som älskar att baka, vi tar emot allt. 

Välkommen!

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

”Samlingssöndag”. AnnBritt Eriksson.  
Immanuelskyrkans kör. Kyrkkaffe.

Vecka 36 - Ansvarsgrupp 5
 5 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”När fängelsegrinden 

stängs - vad händer sedan?” Svante Myren 
berättar.

  17.00 Musik o lek. Terminstart.
  18.00 Scouterna. Terminstart.
 6 Torsdag
  17.00 Barnkör. Terminstart.
 8 Lördag
  16.00 ”Afternoon Tea” Maria och Anders 

Almqvist om ”Operation smile”.
 9 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Kajsa Svennberg.  

Marianne Savhammar. U-sing. Kyrkkaffe.  
Församlingsmöte.

Vecka 37 - Ansvarsgrupp 6
 11 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. Inger Awenlöf- 

Ehrstedt berättar om sitt arbete i  
Hässleholmens kyrka. 

 12 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  11.00 Andakt Kaprifolen.
 16 Söndag
  11.00 Gudstjänst. AnnBritt Eriksson. 

Marja Järvinen. Andreas Nordin m.fl. 
  Kyrkkaffe.

Vecka 38 - Ansvarsgrupp 7
 18 Tisdag
  15.00 Dagledigträff. ”Missbruk eller risk-

bruk?” Gemensam samling i Myråskyrkan. 
Med Annica Andreasson.

  18.00 ”Tro och liv” Måltid, bibelstudium 
och samtal.

 19 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 22 Lördag
  10-18 Tillsammansdag Råddehult. Se info 

och hemsida.
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 23 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Ronny Augustsson. Musik och lek. Barn-
kör. Kyrkkaffe.

Vecka 39 - Ansvarsgrupp 1
 25 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Syföreningen. ”Varför Island? Hur 

var det där?” Ann-Marie Klockars, Ingela 
Hallgren.

 26 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 29 Lördag
  11.30-13.30 Skördefest (se notis).
 30 Söndag
  11.00 Gudstjänst. AnnBritt Eriksson. 

Marita Cronqvist. AfroVocals och  
U-sing med Diasilua  Nsumbu.  
Tackoffer (se notis). Kyrkkaffe.

Oktober
Vecka 40 - Ansvarsgrupp 2
 2 Tisdag
  18.00 ”Tro och liv” Måltid, bibelstudium 

och samtal.
 3 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  14.00 Andakt Bodaklint.
  15.00 Dagledigträff. ”En salig blandning.” 

Lena och Stig Arvidsson.
 6 Lördag
  Körhelg i Immanuelskyrkan med Equme-

niakyrkans Sångarförbund (se notis).
 7 Söndag
  11.00 Musikgudstjänst ”Mässa - i evig 

tid”. Kör och instrumentalister. Dirigent  
Kristina Åkesson. Ronny Augustsson. 
Kyrkkaffe.

Vecka 41 - Ansvarsgrupp 3
 9 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  10.00 Andakt Sjöboklint.
  11.00 Andakt Blombacka.
  15.00 Syföreningen. ”Vad gör du på  

arbetet?” Ulla Bergström berättar.

 10 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 12 Fredag
  19.30 Ungdomssamling ”Tonår extend”. 

Bodakyrkan. 
 13 Lördag
  10.00 Boråsmötet (se notis).
 14 Söndag
  11.00 Gudstjänst. AnnBritt Eriksson. 

Staffan Odhagen. Sång Ingrid och  
Lars-Åke Emanuelsson. Kyrkkaffe.  
Församlingsmöte.

Vecka 42 - Ansvarsgrupp 4
 16 Tisdag
  18.00 ”Tro och liv” Måltid, bibelstudium 

och samtal.
 17 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”För kärlekens skull.” 

Jörgen Åkesson.
 21 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Ronny Augustsson. Musik och lek. Barn-
kör. Scouter. Kyrkkaffe. 

  18.00 Viva la Vida - En hyllning till 
livet. Konsert. Sång Anders Nilsson och 
Jennie Svedberg. Musiker, kör från Borås 
med omnejd. Mattias Lyckelid. Entré 50:-.  
(Se notis.)

Vecka 43 - Ansvarsgrupp 5
 23 Tisdag
  10.00 Pressklubben
   Syföreningen. Vi besöker Simonsland. 

Samåkning från Sturegården. Anmälan. 
Tid meddelas vid anmälan.

 24 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 28 Söndag
  11.00 Gudstjänst. AnnBritt Eriksson.  

Immanuel String Band. Kyrkkaffe.

Vecka 44 - Ansvarsgrupp 6
 30 Tisdag
  18.00 ”Tro och liv” Måltid, bibelstudium 

och samtal.

forts.
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 31 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. Läsarmöte. Filmen 

”Guds barn av nåd” visas. Vi sjunger gamla 
läsarsånger.

November
 3 Lördag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Ronny 

Augustsson. Kvartettsång. Ljuständning. 
Kyrkkaffe.

 4 Söndag
  18.00 Sånggudstjänst. AnnBritt Eriksson. 

Immanuelskyrkans kör och tradjazzbandet 
Viskan River.

Vecka 45 - Ansvarsgrupp 7
 6 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  15.00 Andakt Byttorps klint.
  15.00 Syföreningen. ”Jan-Olofs favoriter.”        

Jan-Olof Hermansson.
  15.00 Dagledigträff. ”Tro och vetenskap i 

harmoni.” Gemensam samling i Korskyr-
kan. Ivar Gustavsson.

 7 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 11 Söndag
  11.00 Gudstjänst. AnnBritt Eriksson.  

Sång Diasilua Nsumbu. 

Vecka 46 - Ansvarsgrupp 1
 13 Tisdag
  18.00 ”Tro och liv” Måltid, bibelstudium 

och samtal.
 14 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Öden och missöden.” 

Marianne Hallberg och Ingemar Samuelsson.
 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar.  

Ronny Augustsson. Musik och lek. Barn-
kör. Kyrkkaffe.

  18.00 Viva la Vida - En hyllning till 
livet. Konsert. Sång Anders Nilsson och 
Jennie Svedberg. Musiker, kör från Borås 

med omnejd. Mattias Lyckelid. Entré 50:-.  
(Se notis.)

Vecka 47 - Ansvarsgrupp 2
 20 Tisdag
  10.00 Pressklubben
  15.00 Syföreningen. ”Kristen och kvinna 

då och nu.” Ingrid Norberg, Ingela Hall-
gren, Ann-Marie Klockars.

 21 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 25 Söndag
  11.00 Gudstjänst. AnnBritt Eriksson. 

Sång och musik av The Pilgrims.  
Kyrkkaffe. Församlingsmöte.

Vecka 48 - Ansvarsgrupp 3
 27 Tisdag
  18.00 ”Tro och liv” Måltid, bibelstudium 

och samtal.
 28 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”En stund i ljuset.” 

Jan Töve, naturfotograf och författare.

December
 1 Lördag
  14.00 Ljuständning på Stora torget.  

Ekumenisk kör.
 2 Söndag
  11.00 1:a Advent. Installationsguds-

tjänst. Johanna Buller. Ronny Augustsson. 
Hans Dahlgren. Immanuelskyrkans kör. 
Blåsensemble. Kyrkkaffe.

Notiser 

På lång sikt
• Equmenias Julstuga – 8 december

Församlingsmöten: 
(söndag efter kyrkkaffet, ca kl. 12.30)
9 september  - fastighetsfrågor
14 oktober - information om verksamhets-

plan/budget för 2019
25 november - bestlut plan/budget



Immanuelskyrkans FörsamlIng 11

Hemsidan  Guds ord
September 
 1 1 Kor 15:35-58
 2 Joh 17:9-11
 3 2 Kor 13:1-13
 4 Apg 19:11-22
 5 Apg 19:23-41
 6 Apg 20:1-3, 
  2 Kor 2:12, 
  2 Kor 7:5-16
 7 Rom 16:1-4, 17-23
 8 Rom 1:1-16
 9 Matt 6:31-34
 10 Rom 1:18-32
 11 Rom 2:1-16
 12 Rom 6:1-12
 13 Rom 8:1-11
 14 Rom 10:1-15
 15 Rom 12:9-21
 16 Joh 11:28-44
 17 Apg 20:4-17
 18 Apg 20:18-38
 19 Apg 21:1-16
 20 Apg 21:17-25
 21 Apg 21:26-40
 22 Apg 22:1-21
 23 Matt 6:19-24
 24 Apg 22:22-30
 25 Apg 23:1-15
 26 Apg 23:16-35
 27 Apg 24:1-9
 28 Apg 24:10-21
 29 Apg 24:22-27
 30 Luk 10:17-20

Oktober 
 1 Apg 25:1-12
 2 Apg 25:13-27
 3 Apg 26:1-23
 4 Apg 26:24-27:4
 5 Apg 27:6-26
 6 Apg 27:27-44
 7 Mark 12:41-44
 8 Apg 28:1-15
 9 Apg 28:16-29
 10 Apg 28:30-31, Ef 
  6:20, Kol 4:3,18
 11 Ef 6:21, 
  Kol 4:7-14, 
  Filem 1:23-24
 12 Ef 1:1-14
 13 Ef 1:15-22
 14 Luk 17:11-19
 15 Ef 2:1-10
 16 Ef 2:11-22
 17 Ef 6:10-19

 18 Ef 6:21-24,  Apg 
  20:4, 2 Tim 4:12
 19 Kol 1:1-14
 20 Kol 1:15-23
 21 Matt 22:15-22
 22 Kol 1:24-2:7
 23 Kol 3:1-11
 24 Kol 3:12-17
 25 Apg 28:30-31, 
  Filem 1:10, 
  Kol 4:9 
 26 Filem 1:1-18
 27 Filem 1:19-25
 28 Matt 23:37-24:2
 29 Fil 1:1-14
 30 Fil 1:15-30
 31 Fil 2:1-11

November 
 1 Fil 2:12-18
 2 Fil 4:10-23
 3 Matt 5:1-12
 4 Luk 12:4-7
 5 Klag 1:1-11
 6 Dan 1:1-21
 7 Dan 2:1-16
 8 Dan 2:17-28
 9 Dan 2:29-45
 10 Dan 12:1-13
 11 Matt 24:3-14
 12 Ester 1:1-5, 
  4:12-16
 13 Ester 7:1-10
 14 Esra 1:1-11
 15 Esra 4:24-5:2, 
  6:16-17
 16 Hagg 1:1-13
 17 Sak 1:1-17
 18 Matt 25:1-13
 19 Neh 1:1-11
 20 Neh 2:1-18
 21 Neh 6:1-19
 22 Mal 3:13-4:6
 23 Upp 1:1-8
 24 Upp 1:9-20
 25 Matt 25:31-46
 26 Upp 20:11-15, 
  Dan 12:1-3
 27 Upp 21:9-27
 28 Upp 22:1-11
 29 Upp 22:12-21
 30 Dan 12:4-13

www.bibeln.se

www.immanuelskyrkan.nu

Har du besökt vår hemsida någon gång? Du  
hittar den om du skriver in immanuelskyrkan.nu 
i ditt sökfält på datorn eller telefonen. 
 På hemsidan hittar du allmän information om 
församlingen och våra olika verksamheter samt 
även kalendariet. Du kan även läsa församlings-
bladet, både det senaste och äldre. De senaste 
månadernas predikningar finns även att lyssna 
till där, om du missat någon gudstjänst. 
 Hemsidan utnyttjas flitigt av många som vill 
ha information om olika aktiviteter. 57 gånger 
söktes information om Kulturnatta och 87 
gånger söktes information om Sturehallen under 
de sista tre månaderna. 
 Du är välkommen att bidra med material till 
hemsidan om sådant som har hänt och som du 
vill berätta för andra om. Även artiklar om kom-
mande aktiviteter tas tacksamt emot. 
 Besök oss!

Håkan Hallberg

Kommande utställningar 
i Sturesalen
Nästa utställning i Sturesalen blir i samband 
med Boråsmötet som äger rum i den 13 
oktober.
 Det blir en missionsutställning med bl.a. 
information om våra olika missionsfält och 
de olika projekten som är aktuella.
 Den 21 okt. har nästkommande utställning 
vernissage. Det är Frida Nordin och Olle 
Furhammar som ställer ut Grafisk design.

Bosse Hellemar
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Sång och musik

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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Vi vet nog alla att musik kan skapa stora känslor 
hos oss. Ibland sker det i ensamhet i bilen när 
precis rätt låt spelas på radion för att beskriva 
känslan du bär på. Andra gånger delar du stun-
den med andra på en konsert eller varför inte i 
en kyrka. Musik som speglar livet blir i gemen-
skap närmast en religiös upplevelse. Jag har på 
U2-konsert på Ullevi haft kanske min största 
religiösa upplevelse. Bono, Edge och de andra 
har för några ögonblick förvandlat Ullevi med 
60.000 svenskar som aldrig skulle kalla sig reli-
giösa 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 - En 
hyllning till livet! 

Mattias Lyckelid

Viva La Vida - En hyllning till livet!
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Notiser
Immanuel String Band
Vi är en grupp som träffas på torsdagar för att 
spela/sjung och ha trevligt. Några gånger per 
termin har vi framträdanden. 
 Vi sjunger i första hand kristna sånger men har 
också plockat in ett antal fina visor/sånger. Spelar 
du ett stränginstrument så är du välkommet att vara 
med i vårt gäng. Idag har vi tre olika instrument, 
ukulele, mandolin och kontrabas, men här finns 
utrymme för fler. Vår första övningen är torsdagen 
den 6 september kl 17:30.
 Du är välkommen.

Lördagsidrotten
gör en nystart. Alla intresserade, ålder från 13 år 
och uppåt, är välkomna till Sturehallen på lördagar 
kl 16.00-18.00. 
 Terminsstart lördag 8 september.  Kontaktper-
son är Diasilua Nsumbu, tel 0735/85 61 45.

45 minuter för ett leende

Maria och Anders Almqvist begav sig i början av 
det här året till Honduras på sitt första volontär-
uppdrag för Operation Smile. Maria är operations-
sköterska och Anders narkosläkare. 
 Lördag den 8 september kl 16.00 kommer Maria 
och Anders till afternoon tea för att berätta om hur 
45 minuter kan förändra ett barns liv. Välkommen 
till en spännande, rörande och intressant berättelse 
och information om detta.
Vid den här eftermiddagen ges det också tillfälle 
att ge en gåva till Operations Smiles verksamhet 
som är helt baserad på ideellt arbete. 

Markusåret blir ”Tro och liv”
Nu har vi läst och samtalat oss igenom Markus 
evangelium. I höst fortsätter vi på ett liknande sätt 
varannan tisdag med start 18 september kl. 18.00.
 Det blir även i fortsättningen öppna samlingar 
vilket betyder att du kan vara med alla gånger eller 
bara någon enstaka.
 Samlingarna kommer att börja med en smörgås, 
efter det ett kort föredrag och sedan delar vi upp 

oss i grupper för läsning och samtal. Namnet för 
samlingarna blir ”Tro och liv”. 
 Vilka ämnen som vi kommer att ta oss an är inte 
klart ännu men det kan till exempel vara sådant 
som handlar om tron, som bön eller nattvard eller 
sådant som mer handlar om livet som ensamhet, 
beroende eller brist på tillit.

Tillsammansdag på Råddehult 
22 september kl 10-18
Sedan många år tillbaka har vi träffats inför höst-
starten för gemenskap och inspiration. Denna gång 
gästas vi av Kerstin och Carl-Göran Ekberg. Våra 
anställda medverkar också på olika sätt. 
 Möjligheter finns till olika aktiviteter utifrån 
önskemål och väder. Rikligt med tillfällen för 
samtal, diskussioner eller helt enkel samvaro.
 Bjud gärna med vänner, gamla som unga och 
nysvenskar. Alla är välkomna!
 Kostnad för dagen är 100 kronor/person. Barn  
under 10 år gratis. Anmälan lämnas på församlings- 
expeditionen senast 16 september. Du kan också  
mejla till leifpjohansson@gmail.com eller ringa 
Leif, tel 0739 323349. Meddela önskemål om 
specialkost och om du vill åka med någon. Ange 
då också hur många ni är.
 Vi behöver också veta om du har lediga platser 
i din bil. Avfärd från kyrkan kl 09.30
 Välkomna! 

Daniel Pollack

Tackoffer
Söndagen den 30 september vill vi ge möjlighet att 
ta upp ett tackoffer. Vår ekonomi är just nu i god 
balans men vi vill kunna satsa mer.
 Vi gläds över och är tacksamma till Gud att 
rekryteringen av ny pastor är avklarad. Vi ökar nu 
våra pastorstjänster till en och en halv tjänst. Detta 
innebär att vi också behöver öka vårt offrande. Det 
regelbundna offrandet är ryggraden i vår ekonomi.
 Vi kan tillsammans visa vår tacksamhet genom 
att lämna ett tackoffer vid gudstjänsten den 30 
september.

Styrelsen

Utställning av Julkrubbor
Under vecka 49 (4 - 6 dec) kommer Elisabeth Jo-
sefsson från Värnamo att berätta om sina julkrub-
bor. Hennes samling består av drygt 90 st från olika 
delar av världen. Vi får se en hel del av samlingen.
 Mer information kommer närmare advent.
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Pastorn har ordet

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund
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En bild säger mer än tusen ord heter det i tale-
sättet. Och det är verkligen sant. Bilder kan på 
ett öppet sätt ge associationer och skapa klarhet 
som ord inte alltid förmår. Jag menar att det är 
minst lika sant att en handling säger mer än tusen 
ord. En hand på en axel, en hjälpande hand med 
något praktiskt, talar om kärlek och omsorg där 
ord kanske inte når fram. Bara en varm öppen 
blick kan förvandla en dag för en människa, 
kanske ett helt liv!
 Men det rakt motsatta är också sant. Ord kan 
säga mer än tusen bilder. Jag tänker på Martin 
Luther Kings tal ”I have a dream” till över 
200.000 människor i Washington DC. Där gav 
han ord och språk till kampen för mänskliga 
rättigheter och jämlikhet mellan svarta och vita 
på ett helt unikt sätt.
 Ord har makt. Makt att bära, stärka, bygga 
upp, ja t.o.m. förändra världen. Men ord har 
också makt att förstöra och riva ned. 3-ords 
kombinationer som ”Det är slut” eller ”Hon är 
död” kan ta ett helt liv att komma över.
  I 5 Mos 30:19-20 står det: ”Jag tar i dag himmel 
och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv 
och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja 
livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du 
skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och 
hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får 
leva länge i det land som Herren med ed har lovat 
att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob”

 Vi kan använda våra ord till ”Liv eller död”, 
”Välsignelse eller förbannelse”. Det valet har vi 
varje dag och vi bör ta det på stort allvar.
 Det finns språkforskare som menar att ord inte 
i första hand beskriver en existerande verklig-
het utan skapar verklighet(er) – ”Words create 
worlds” Jag tycker om den tanken och när jag 
läser skapelseberättelsen finner jag att det är 
precis så med Guds ord – Gud sade och det blev. 
Också våra ord har skaparkraft i sig, eftersom vi 
är skapade till Guds avbilder. 
 Också ”ordtrötta” dagar vill jag tro att detta 
är sant. Att det finns kraft i Ordet som vi delar 
i gudstjänsten, i instiftelseorden till nattvarden, 
och i bönens och lovsångens ord. Men också i 
vardagsorden som vi delar med varandra. Om-
sorgens enkla frågor, och ord ur en livsresa.
 Hjalmar Gullberg diktar: ”Om i ödslig skog, 
ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara be-
frielse nog. Giva om vägen besked, därpå skiljas 
ifred: sådant var främlingars möte enligt uråldrig 
sed. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla 
människors möte borde vara så.”
 Mot ödslighet och ångest ställs ”Ett flyktigt 
möte”. Kan det verkligen göra skillnad? Ja, visst 
kan det det. För det finns kraft i mötet, och kraft 
i våra ord.

Ronny Augustsson

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

Kontakta Fastighetsbyrån 
om du har frågor kring din bostad 
eller om du har planer på att sälja!

033-10 00 80 eller boras@fastighetsbyran.se



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: Diasilua Nsumbu
Höststart 8/9
  
KRIK
KRIK Sturehallen
Lördagar 18.00-20.00 
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


