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Församlingsboken
Till Herrens vila:
Eskil Olsson
Född 25 oktober 1923 
Död 1 december 2018

Rune Persson
Född 9 september 1926
Död 4 januari 2019

Barbro Andersson
Född 2 december 1921
Död 11 februari 2019

Barndop:
Serena Alexander Joseph
Född 9 september 2018
Dotter till Alexander Joseph 
Jacob och Gemma Yole 
Zewdi.
Döpt 16 februari 2019.

Nya medlemmar:
Patrik och Johanna Buller
Sverkersgatan 5
506 35 Borås
Mob.nr. 0739-87 66 94

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 31 maj och sträcker sig till den 1 september. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 5 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
Johanna Buller.  
Tel. 0705-10 25 54.
Ledig: Måndag.
johanna.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
instagram.com/immanuelskyrkanboras
facebook.com/immanuelskyrkanboras
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Kalendariet, notiser och annan information hittar 
du även på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu
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Insidan
Tidigare i vinter kom ett mejl om en återträff. 
Inget ovanligt i sig och det har troligen hänt 
flera av er som läser det här.
 Inbjudan handlade om att det i år är 40 år se-
dan min klass slutade vid Teologiska Seminariet 
i Örebro och det ska ju firas.
 Under åren har det varit flera återträffar med 
5-års intervaller. Senast jag var med var 2004 på 
25-års träffen.
 Inbjudan satte igång några minnesbilder. En 
var att under mitt första studieår hade min pappa 
sitt 25-års jubileum med sin avgångsklass vid 
samma skola.
 40 år är en lång tid och mycket har hänt. 
Drömmar och förhoppningar var både många 
och stora dels under studietiden men ännu mer 
när det närmade sig för studieavslutning och det 
var dags att gå ut i tjänst. Nu i min backspegel 
kan jag minnas hur vi var peppade att bygga 
församlingar och genom det frälsa världen.
 Hur blev det? Några har säkert varit med 
om fantastiska saker. Men samtidigt blev nog 
det mesta inte riktigt som vi tänkte oss. Nu är 
min egen fundering snarare om det istället blev 
som Gud tänkte sig. Jag hoppas och vill tro det, 
samtidigt som jag inte alltid kan veta det heller 
i alla fall vad gäller mig och mina år i “Herrens 
tjänst“. Nånstans i slutändan får jag trots allt vila 
i att Guds outgrundliga och barmhärtiga nåd är 
det som jag till slut får vila i.
 Ibland tänker jag på den första föreståndar-
tjänst som Pirkko och jag delade under våra tre 
första år. Visst var det roligt att arbeta och möta 
människor i olika sammanhang, men ibland 
tänker jag; “Stackars de två små församlingar 
som blev lite av en experimentverkstad. De var 
inte lite de fick stå ut med.” 
 Det blev några olika församlingstjänster 
efter det, och även en distriktskonsulenttjänst, 
innan jag till sist hamnade här i Borås och Im-
manuelskyrkans församling. Pirkko fick komma 
tillbaka till sin utgångspunkt för sin pastors-och 
missionsarbetar-uppgift innan hon, som det 
ibland sägs, blev “befordrad till högre tjänst”.
 När det här numret av Församlingsbladet är 
färskt så är det tid för två olika brytpunkter i 
livet. Det ena är mitt personliga eftersom jag 
fyller 65 år och under den senaste tiden fått 
all möjlig påminnelse om detta. Det så kallade 
“Seniorkortet” på Västtrafik vilket ger möjlighet 
att inom kommunen åka fritt på bussarna under 

vissa tider. Även att jag ska anmäla till mitt fack-
förbund om jag tänker fortsätta att arbeta efter 
65-årsdagen så att mitt medlemskap kan löpa 
vidare. Ett par exempel bara.
 Den andra brytpunkten, egentligen viktigare, 
är att vi enligt kyrkoåret går in i Fastan. En tid 
för eftertanke och att kanske “bromsa in” livet 
litegrann istället för att bara ha påskhelgen med 
några fler “röda dagar” och ledighet i siktet.
 Fastan, att avstå från något för att vinna något 
annat. Enkelt uttryckt handlar fastan om att ge 
sig tid för eftertanke och bön och tid och möjlig-
het att komma närmare Gud.
 Har du nån gång gjort reflektionen över hur 
det kommer sig att det i vårt samhälle är mer 
uppmärksammat när muslimerna firar Ramadan, 
som är Islams heliga fastemånad.
 Jag kanske skickar ut en brandfackla, må vara 
hänt för en gammal pastor tillika deltidsbrand-
man, nu.
 Men har vi som kristenhet tappat bort något av 
heligheten i våra kristna högtider och perioder? 
Vi kanske håller det för mycket instängt i våra 
kyrkor och kapell och i oss själva. Hur vi än vri-
der och vänder på allt så är tron inte något privat 
som ska stängas in bakom några dörrar. Tron 
är förvisso personlig men inte privat. Jesu lär-
jungar öppnade trons dörrar mot det omgivande 
samhället och världen. Så har också kristen tro 
påverkat samhället och världen i generation efter 
generation och ska fortsätta med et.
 Ge dig själv gärna möjligheten att med några 
minuters stillhet om dagen förbereda dig inför 
påskens stora och fantastiska trosmysterium. 
 Med Guds välsignelse över Dig, din tid och 
ditt liv.

Lasse P(-ilgrim)

Ett boktips; “Bönboken - tradition och liv”  
Verbums förlag
 Boken har texter för årets och livets väx-
lingar, för egna tankar och känslor och för den 
gemensamma gudstjänsten. För varje helg eller 
livstema finns en reflekterande text, böner och 
välsignelser samt förslag på bibelord och psal-
mer. För årets olika tider finns även förslag på 
dagliga morgon- och aftonböner i form av enkel 
tidegärd. 
 Har själv använt boken med stor behållning 
under flera år.
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Styrelsen
Äntligen dags för årsmöte!
Söndagen 17 mars har församlingen sitt års-
möte för verksamhetsåret 2018. Vi får minnas 
och glädjas åt ett innehållsrikt år. Det innehöll 
mycket vi är tacksamma för: trots vakans för en 
pastor löste det sig bra med AnnBritt Eriksson 
som vakanspastor och som vanligt goda insatser 
av våra anställda, rekryteringen fick en mycket 
bra lösning med Johanna Buller och vi fortsatte 
göra förbättringar i fastigheten. Vi minns gärna 
välbesökta gudstjänster för alla åldrar, konserten 
”Viva la Vida”, bibelsamtalen kring Markus-
evangeliet och Tro och Liv, Boråsmöte kring 
mission, mycket bra uppslutning med nöjda gäs-
ter vid påsk- och julfester bland mycket annat.
Nu har vi redan kommit en bit in på år 2019. 

 Vad hoppas vi på? 
 Vilka utmaningar finns?
 Vi räknar med många goda möten. Möten med 
Gud och människor. 
 Immanuel – Gud med oss – det är vår tillit!

Årsmöteshandlingarna finns att hämta på kyrk-
torget från 3/3. Önskar du få dem hemsända via 
nätet, så skickar du e-post till leif.savhammar@
telia.com
 Equmenias årsmöte äger rum onsdagen 13/3 
och sedan har församlingen sitt årsmöte sön-
dagen 17/3. Då har vi först firat gudstjänst och 
sedan druckit förstärkt kyrkkaffe. Välkomna!

Anders Claesson

Välkommen till vårens årsmöten!
Equmenias Årsmöte
Onsdag 13 mars kl. 19.00

Församlingens Årsmöte
Söndag 17 mars   
Direkt efter gudstjänst och kyrkkaffe

Immanuelskyrkan Borås
EQUMENIAKYRKAN

Installationsgudstjänst
Så var dagen äntligen inne! Dagen då 
församlingen fick hälsa sin nya pastor, 
Johanna Buller, välkommen.
 Det låg en förväntansfull feststämning 
över gudstjänsten den första advent 2018. 
Kören hade gjort sina förberedelser och 
framförde adventsbudskapet i både nya 
och gamla adventsånger. Pastor Hans 
Dahlgren, medverkade vid installations-
gudstjänsten och framförde distriktets 
välkomsthälsning. 
 Pastor Johanna kunde konsten att fånga 
åhörarnas uppmärksamhet. I sin predikan 
poängterade hon” att ensam är inte stark.” 
Vi behöver varandra och den kristna för-
samlingsgemenskapen.

Ingela Hallgren



Immanuelskyrkans Församling 5

Styrelsedag
Engagerad start på året
Styrelsen med anställda startade det nya året 
den 12 januari med en dag tillsammans kring 
framtidsfrågor. Vi tillbringade dagen i Tvärreds 
missionskyrka.
 Engagemanget var mycket stort och bland 
annat avhandlades frågor som dagbibelsamtal, 
instagramkonto, utveckling av barnverksamhet 
under gudstjänsttid samt föreläsningar i samar-
bete med St Lukas. 
 Vi pratade också om hur vår struktur och 
organisation bäst ska fungera som ett stöd för 
verksamheten. 
 En grund för allt vårt arbete är relationen med 
Gud. Bönen är mycket viktig och att under bön 
öva oss på att lyssna in Guds vilja.
 En mycket lyckad dag avslutades med att vi 
tillsammans firade nattvard.

 Har du funderingar eller tankar om fram-
tidsarbetet så prata gärna med någon av oss i 
styrelsen eller någon av de anställda.

Anders Claesson
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Notiser
Du vet väl om
att onsdagar kl. 15 i jämna veckor är du välkommen 
till vår mötesplats för daglediga. Vi träffas, vi trivs, 
vi fikar och vi samtalar om smått och stort. Pro-
gramutbudet är mångfacetterat såsom kultur, sam-
hällsinformation, friskvård, reseskildringar, sång/
musik. Det finns plats för dig också! Välkommen!  

”Allt under himmelens fäste”
Lördag 9 mars kl 18.00 blir det en sång och musik-
kväll i folkton. Noomi Borg, Julia Kulpakko och 
Moa Hasselberg sjunger. Erika Sandström spelar 
altfiol och Jan-Olof Hermansson piano och orgel. 
Pastor Johanna Buller delar tankar med oss. 

Kommande utställningar 
i Sturesalen
Den 24 mars har Borås konstnären Gunnar Bergh 
vernissage på sin utställning hos oss. Efter somma-
ren Ställer Maria Grudeus ut akvarellmålningar. 
Senare under hösten kommer konstnären Ulla 
Zimmerman att ställa ut hos oss och hon har 
samtidigt en utställning på Ålgården. Sommarut-
ställningen är ännu inte helt planlagd.
 Vi är glada att vi kan presentera ett fint program 
för resten av året.

Textilier i Bibeln
Den 10 april kl. 18 kommer Karin Hedberg och 
berättar om textilier med biblisk anknytning. 
Hon har mästarbrev i textilkonst och har läst sin 
Bibel utifrån detta. Vävnader för kyrkor är hennes 

inriktning, där Bibelns berättelser och gestalter är 
inspirationskällan för hennes konst. Karin kom-
mer under kvällen att visa bilder och på olika sätt 
berätta om sitt arbete. Under kvällen serveras fika. 
Välkomna!

Jubileumskonsert med  
Borås Brass Band
Varje måndag kväll samlas orkestern med bl.a 
kornetter, horn, tromboner och bastubor i Im-
manuelskyrkan för övning. Dirigenten, Magnus 
Hylander har haft denna syssla i 25 år och i maj 
blir det en jubileumskonsert med honom och 
´”brasset”. 
 Eftersom Magnus är mycket produktiv som 
kompositör får vi denna kväll höra musik skriven 
av honom själv. Det blir även urpremiär på ett av 
verken. Förutom orkestermusik blir det också solo-
stycken för olika instrument med ackompanjemang 
av ”brasset”. Det blir en pianokonsert där Goda 
Varnaité från Litauen är solist. Vidare ett stycke 
för eufonium där David Lyckelid är solist, samt 
en concertino för bastuba, med solisten Nils-Olof 
Bergström från Halmstad. 
 Välkommen till konserten den 11 maj kl.18 i 
Immanuelskyrkan. Entre 100:-.

Kulturnatt i Immanuelskyrkan
blir det i år fredag 17 maj. Utbudet denna kväll 
blir som följer:
 Kl 19.00 kan vi lyssna till Immanuelskyrkans kör 
med komp, som bjuder på ett blandat program med 
rubriken ”You’ll never walk alone”. Lite norska          
tongångar blir det också, då det ju är ”Syttene  
Maj”.                        
 Kl 20.30 kan vi se och höra ”Viva la Vida” igen. 
Solisterna Anders Nilsson och Jennie Svedberg 
tillsammans med kör och kompband framför ”En 
hyllning till livet”. Mattias Lyckelid presenterar 
låtarna med Exodusberättelserna från GT, öken-
vandringen ut ur Egypten, som röd tråd. I arena-
rocksanda uttrycks och beskrivs de stora känslorna 
i livet med låtar av U2, Coldplay, Bob Dylan, 
Emmilou Harris m.fl. Kompet består av Markus 
Karlsson gitarr, Kenneth Holmström bas, Mikael 
Nybo trummor, Joakim Lövgren munspel och 
Anders Nilsson klaviatur och kapellmästare. Kören 
leds av Helen Frick och Jan-Olof Hermansson.                                                        
 Från kl 18.30 är det Öppet café på kyrktorget. 
För att täcka omkostnaderna för Viva la Vida så 
tar vi upp en entréavgift på 100:-. 
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Porträttet
Leif Svensson
För ett par år sedan fick vi i en mycket trevlig 
Dagledigträff lyssna till Leif Svensson. Han pre-
senterade och berättade från sin bok ”Nanda”. 
Nanda var hans mormor, som levde ett mycket 
annorlunda liv. Nanda föddes på Öland. År 1900 
reste hon till Stockholm och började arbeta på 
ett hotell. Men ganska snart gick hon till sjöss.  
”Jag arbetade mig upp från akterstäderska till 
kocka” lär hon ha sagt. Den första resan följdes 
av många fler resor på olika båtar, som gick runt 
i Europa. Där på de olika båtarna upplevde hon 
bland annat första Världskriget med minor, 
farliga ubåtar och brist på mat. Efter 28 år var 
hon tillbaka i sitt hem på Öland , hos sin mor 
som behövde hennes hjälp.
 På våren 2018 kom bok nummer två om 
Nanda. Den heter ”Mor behöver dig”. Där be-
rättar Leif om hur mormor återvände till Öland 
till sin mor och om hennes liv där.
 I många år gick Leif med många tankar om 
sin mycket speciella mormor och om hennes 
fantastiska liv. Så kom dagen då han plötsligt 
fick tid att ta itu med berättelsen om mormor. 
Åker man till Tyskland för att spela schack och 
tävlingen blir inställd. Ja då får man plötsligt tio 
dagar som kan användas till att skriva. Intresset 
fanns ju sedan länge.
 Vem är då Leif Svensson? Född i Göteborg 
men redan under första levnadsåret flyttade 
familjen. Pappan hade fått arbete i Östersund, 
han var lokförare. Efter några år kom familjen 
till Falköping och där växte Leif upp. Schack 
och idrott var viktiga delar under denna tid. 
 Så småningom efter att ha provat på kon-
torsarbete bland annat började Leif utbilda sig 
till Sjuksköterska. Borås Lasarett blev sedan 
arbetsplatsen under 40 år. Många olika slag av 
tjänster blev det där. Psykiatri och Geriatrik 
hade utbildningen lett fram till men Leif var 
också med och startade Akutavdelningen på 
Psyk, Dagavdelningen också på Psyk och sedan 
också Solhems sjukhem. Från 1981 var det arbe-
tet som nattsköterska som var hans. ”Underbart 
att få arbeta så med människor. Att kunna hjälpa, 
att kunna lyssna och sedan få mötas av så mycken 
glädje och tacksamhet”.säger Leif.
 När Immanuelskyrkan var byggd och försam-
ling och SMU flyttade in fanns också Leif med 
i Ungdomsarbetet. Hans stora idrottsintresse 

hade under åren bytts till intresse för schack-
spel. Nu bildades schackklubben ”Sture” som 
samlade en trogen grupp under en del år. Leif 
blev församlingsmedlem 1972, efter ett samtal 
med Axel Gustavsson, som var pastor här då.
 Under en del år kom Leif sedan att bo i Spar-
sör och då blev det naturligt att finnas med i 
församlingen i Fristads Missionskyrka. 1995 var 
det dags att på nytt bli medlem i Immanuelskyr-
kan.
 Intresset för mormors liv har följt Leif under 
hela livet. Ett spännande liv. Ett annorlunda liv. 
När Leif var barn tillbringade familjen under 
varje sommar en tid hos mormor på Öland. De 
sista åren mormor levde fick Leif resa dit ensam. 
Mormor var mycket bra på att berätta och att 
dela med sig det hon upplevt och Leif tyckte 
mycket om att lyssna. Ett annat starkt minne är 
Mormors morgonböner. Varje dag avsatte hon 
ordentligt med tid för detta.
 Böcker om en betydelsefull person kan väl 
knappast skrivas bara utifrån barndomsupple-
velser. Mycken tid har Leif ägnat åt att studera 
kyrkböcker, fattigvårdens och barnavårdsnämn-
dens arkiv, hembygdsböcker och inte minst 
fartygsregister. Så har han bevarat denna fan-
tastiska kvinnas liv så vi alla kan läsa om henne. 
Att berätta om Nanda är en viktig sak för Leif 
idag och att spela schack är också fortfarande ett 
stort intresse.

Iréne Mållberg
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Mars
Vecka 9 - Ansvarsgrupp 2
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard ”Fast-

lagssöndagen”. Ronny Augustsson. Sång 
av Lars-Åke och Ingrid Emanuelsson. 
Kyrkkaffe.

Vecka 10 - Ansvarsgrupp 3
 5 Tisdag
  18.00 Tro och liv – måltid, föreläsning, 

samtal: ”Gud som förlorare – Jakob den 
kämpande patriarken!

 6 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff: ”Vilken hjälp kan du 

få?” Maria Nilseus, äldreombud i Borås.
 9 Lördag
  18.00 ”Allt under himmelens fäste.” Sång 

och musik i folkton. Noomi Borg, Julia 
Kulpakko, Moa Hasselberg, sång. Erika 
Sandström, altfiol. Johanna Buller.  
Jan-Olof Hermansson. (Se notis.)

 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Johanna Buller. Scout, Musik och lek, 
Barnkör. Kyrkkaffe.

Vecka 11 - Ansvarsgrupp 4
 12 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen: Besök i Katolska kyr-

kan (Tullenkyrkan).
 13 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  19.00 Equmenias årsmöte.
 15 Fredag
  10.00 Bibelsamtal utifrån Johannesevang-

eliet.

 15 Fredag 
  19.30 KUNG – Ungdomshelg i Pingstkyr-

kan: Gudstjänst Marcus Olsson.
  21.30 Livemusik - quiz.

 16 Lördag
  15.00 Dodgeballturnering. Pingstkyrkan.
  19.30 Gudstjänst Johanna Buller.
  22.30 Gospelmässa.

 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Den kämpande 

tron”. Ronny Augustsson. Johanna Bul-
ler. Immanuelskyrkans kör. Insamling till 
Equmeniakyrkans pastors och Diakonut-
bildning. Kyrkkaffe.

  12.30 Församlingens årsmöte.
Vecka 12 - Ansvarsgrupp 5
 19 Tisdag
  18.00 Tro och liv – måltid, föreläsning, 

samtal: ”Gud som kriminell – Job, om 
motgång och lidande”.

 20 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång
  15.00 Dagledigträff: Reseminne från 

Påskön. Anita och Arne Wahlgren.
  19.00 BT:s Chefredaktör Stefan Eklund 

föreläser om ”Den digitala revolutionen – 
hot och möjlighet. Samarr. med St:Lukas. 
Fruktstund och samtal – Moderator Marita 
Cronqvist.

 20 Onsdag
  11.00 Andakt Distansgatan 7.
 24 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Guds mäktiga verk”. 

Johanna Buller. Marja Järvinen. Musik och 
sång Patrik Buller m.fl. Kyrkkaffe.

Vecka 13 - Ansvarsgrupp 6
 26 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen: ”Här är våra liv”.
 27 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 29 Fredag
  10.00 Bibelsamtal utifrån Johannesevang-

eliet.
 31 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Livets bröd”. Ronny 

Augustsson. Musik och sång The Pilgrims. 
Kyrkkaffe.

Kalendariet
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forts.
April
Vecka 14 - Ansvarsgrupp 7
 2 Tisdag
  18.00 Tro och liv – måltid, föreläsning, 

samtal: ”Gud som spion – David och Bats-
eba, ett relationsdrama!

 3 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  14.00 Andakt Bodaklint.
  15.00 Dagledigträff: Sång och musik med 

Ingalill med vänner. 
 5 Fredag
  18.00 Extend – tonårskväll i Bodakyrkan. 

Equmenia i Regionen.
 6 Lördag
  10.00-12.30 Våryra (se notis).
 7 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard  

”Försonaren”. Johanna Buller. Marita 
Cronqvist. U-sing. Kyrkkaffe.

Vecka 15 - Ansvarsgrupp 1
 9 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen: Tankar inför påsken. 

Ann-Britt Eriksson. 
 10 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  18.00 ”Textilier i Bibeln” föredrag med 

Karin Hedberg, Westragothia, Svensk 
kyrkotextil. (Se notis.)

 12 Fredag
  10.00 Bibelsamtal utifrån Johannesevang-

eliet.
 14 Söndag
  11.00 Gudstjänst av och med alla åldrar. 

Ronny Augustsson. Eva-Marie Claesson. 
Barnkör. Musik och lek.

Vecka 16 - Ansvarsgrupp 2
 16 Tisdag
  18.00 Tro och liv – måltid, föreläsning, 

samtal: Gud som konflikträdd – Jona – på 
flykt undan Gud.

 17 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  11.00 Andakt Kaprifolen.
  15.00 Dagledigträff: Inför påsken med 

Irene Mållberg, Ingela Hallgren. Veteran-
sångarna.

 18 Torsdag
  19.00 Skärtorsdag. Getsemanestund 

med nattvard. Johanna Buller. Eva-Marie 
Claesson.

 19 Fredag
  11.00 Långfredagsgudstjänst. Johanna 

Buller. Ingela Hallgren. Immanuelskyrkans 
kör.

 20 Lördag
  15.00 Gemenskapspåsk Ronny Augustsson.
 21 Söndag
  11.00 Påskdagsgudstjänst. Ronny Au-

gustsson. ”Viva la Vida”-kören. Insamling 
till Equmeniakyrkans nationella arbete.

Vecka 17 - Ansvarsgrupp 3
 23 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen: Majblommans histo-

ria. Birgitta Hallenrud. 
 24 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 26 Fredag
  10.00 Bibelsamtal utifrån Johannesevang-

eliet.
 28 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Påskens vittnen”. 

Johanna Buller. Immanuel String Band. 
Kyrkkaffe.

Vecka 18 - Ansvarsgrupp 4

 30 Tisdag
  20.00 Valborgsmässofirande i Annelunds-

parken. Vårkör. Borås Brass band. Vårtal 
av Jan-Åke Carlsson, församlingspräst i 
Brämhult. Insamling till Diakonia.  
Johanna Buller. Öppet Café i Sturegården 
från 18.30.



10 Immanuelskyrkans Församling

Maj
 5 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Ronny 

Augustsson. Staffan Odhagen. Musik och 
sång Andreas Nordin m.fl. Kyrkkaffe.

Vecka 19 - Ansvarsgrupp 5
 7 Tisdag
  10.00 Pressklubben.
  10.00 Andakt Sjöboklint.
  11.00 Andakt Blombacka.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen.
 8 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 10 Fredag
  10.00 Bibelsamtal utifrån Johannesevang-

eliet.
 11 Lördag
  18.00 Konsert med Borås Brass Band. Dir. 

Magnus Hylander. Entréavg. 100:- (se notis).
 12 Söndag
  11.30 Terminsavslutning för Equmenia 

på Råddehult. Johanna Buller. Eva-Marie 
Claesson. Barnkören, scouter, Musik och 
lek. Gemensam avfärd från Kyrkan (Stu-
reg. 45) 11.00. Medtag fikakorg.

Vecka 20 - Ansvarsgrupp 6
 14 Tisdag
  18.00 Tro och liv – måltid, föreläsning, 

samtal: Gud i bibeln – en summering av 
terminen och en glimt in i nästa”.

 15 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff: Utflykt.

 17 Fredag
  Kulturnatt i Immanuelskyrkan:
  Från 18.30 öppet café på kyrktorget.
  19.00 Immanuelskyrkans kör.
  20.30 Viva la Vida - en hyllning till livet. 

Sång Anders Nilsson, Jennie Svedberg. 
Kompband och kör från Borås med om-
nejd. Mattias Lyckelid. Entré 100 kr. (Se 
notis.)

 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Ronny Augustsson. 

Ingela Hallgren. Sång av David Hårsmar.

Vecka 21 - Ansvarsgrupp 7
 21 Tisdag
  13-16 Klädcafé.
 22 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Bönen”. Ronny 

Augustsson. Maja Brunnegård. Musik och 
sång Andreas Nordin m.fl.

Vecka 22 - Ansvarsgrupp 1
 28 Tisdag
  18.00 Tro och liv – måltid, föreläsning, 

samtal.
 29 Onsdag
  15.00 Dagledigträff.

Juni
 2 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard. Johanna 

Buller. Musik och sång Patrik Buller m.fl.

Vecka 23 - Ansvarsgrupp 2
 4 Tisdag
  18.00 Missionsmöte i Bodakyrkan. Besök 

av Gunilla Eliasson från Ecuador. Anord-
nas av Immanuelskyrkans, Bodakyrkans 
och Myråskyrkans missionskommittéer.

 9 Söndag
  11.00 Pingstfest i Stadsparken. Ekume-

nisk gudstjänst med ekumenisk kör.
  18.00 Konsert med Pure Gospel (f.d.  

Myrås Gospel) med kompgrupp. Dir. 
Carolina Riise. Pastor Johanna Buller. 
Entréavg. 100:-. 

Kalendariet forts.

På lång sikt
• Tillsammansdag – 21/9 på Råddehult
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Tankar  Guds ord
Mars 
 1 1 Mos 8:1-12
 2 1 Mos 8:13-22
 3 Joh 12:20-33
 4 5 Mos 18:15, 
  Hag 2:6-9
 5 Ps 16:1-11
 6 Mark 2:18-20
 7 Dan 10:2-18
 8 Apg 13:1-3, 
  21:5-6
 9 1 Sam 1:8-16
 10 Matt 16:21-23
 11 Est 1:1-15
 12 Est 1:16-22
 13 Est 2:1-14
 14 Est 2:15-23
 15 Est 3:1-15
 16 Est 4:1-11
 17 Luk 7:36-8:3
 18 Est 4:12-17
 19 Est 5:1-8
 20 Est 5:9-14
 21 Est 6:1-14
 22 Est 7:1-10
 23 Est 8:1-8
 24 Luk 1:26-38
 25 Est 8:9-17
 26 Est 9:1-10
 27 Est 9:11-19
 28 Est 9:20-26
 29 Est 9:27-10:3
 30 Joh 6:16-23
 31 Joh 6:24-35

April 
 1 Joh 6:36-46
 2 Joh 6:47-59
 3 Joh 6:60-71
 4 Ps 22:1-14
 5 Ps 22:15-22
 6 Ps 22:23-32
 7 Mark 12:1-12
 8 Ps 25:1-11
 9 Ps 25:12-22
 10 Ps 28:1-9
 11 Joh 11:1-16
 12 Joh 11:17-37
 13 Joh 11:38-57
 14 Joh 12:1-16
 15 Joh 18:1-18

 16 Joh 18:19-40
 17 Joh 13:18-38
 18 Joh 13:1-17
 19 Joh 19:17-37
 20 Joh 20:1-10
 21 Joh 20:1-18
 22 Luk 24:36-49
 23 Joh 20:19-23
 24 Joh 20:24-29
 25 Joh 20:30-31
 26 Joh 21:1-14
 27 Luk 5:4-11
 28 Joh 21:15-19
 29 Joh 21:20-25
 30 Apg 10:34-43

Maj 
 1 Apg 10:44-11:4
 2 Apg 26:12-32
 3 Mark 16:15-20
 4 Joh 10:1-15
 5 Joh 10:11-16
 6 Hes 34:1-10
 7 Hes 34:11-19
 8 Hes 34:20-29
 9 1 Sam 16:11-13, 
  Ps 23:1-6
 10 Ps 95:1-11
 11 1 Pet 5:1-11
 12 Joh 14:1-14
 13 Matt 7:13-14
 14 Ps 1:1-6
 15 5 Mos 30:11-19, 
  Rom 10:5-10
 16 Joh 14:15-21
 17 Joh 14:22-31
 18 Joh 15:1-9
 19 Joh 15:10-17
 20 Joh 15:18-27
 21 Ords 15:1-11
 22 Ords 15:12-21
 23 Ords 15:22-33
 24 Ords 16:1-9
 25 Ords 16:10-21
 26 Luk 11:1-13
 27 Ef 1:15-23
 28 Jer 29:11-13
 29 1 Krön 4:9-10
 30 Apg 1:1-11
 31 Joh 16:1-15

www.bibeln.se

Kom och Se
En inbjudan till en jubileumsfest damp ner i min 
e-postlåda. Det var 50 år sedan vi, ett åttiotal stu-
denter, kom till upprop inför utbildning till vårt 
yrke. Vi hade träffats till en fest för 20 år sedan då 
vi fortfarande var någorlunda mitt i yrkeslivet. Jag 
minns hur vi då var ivriga att berätta för varandra 
om minnen från studenttiden, erfarenheter i yr-
keslivet och om eventuella pågående projekt och 
utvecklingsarbeten.. 
 Då vi nu träffades var det av olika anledningar en 
ganska decimerad skara av äldre kvinnor och män 
som till en början lite avvaktande såg på varandra. 
Visst fanns det återseendets glädje och lite trevlig 
nostalgi men ganska snart, tyckte jag mig se, blev 
samtalen runt borden alltmer allvarliga och lite 
lågmälda. Vad har livet gjort med oss? Vad är 
intressant och viktigt nu? Varför är vi färre? En 
person reste sig upp och berättade lite om arbetet 
med att hitta alla våra kollegor, om de olika skälen 
till att vi var så få och nämnde då också att fyra av 
våra manliga kolleger faktiskt hade tagit sina liv. 
Det blev tyst och eftertänksamt i salen och till slut 
kom det nästan som en viskning från någon: Lasse 
sjung en sång för oss! Vad låg i frågan? Önskade 
personen en käck distraktion, en tröst eller ett svar 
på de svåra frågorna om livet? Jag vet inte, men jag 
tror att det var en ärlig bön om hjälp att förstå. 
Lasse reser sig och sjunger ödmjukt men inlevel-
sefullt: Nobody knows the trouble I see, nobody 
knows but Jesus….Glory Halleluja!
 Jag vet inte vad som rörde sig i allas tankeliv den 
stunden men Lasse fick i sin sång och utifrån det 
förtroende han har som kristen likt Jesu lärjunge 
Filippos säga: Kom och se! Inte ett: Titta på mig, 
lyssna på mina teorier utan ett klart: Kom och se 
vem Jesus är! En inbjudan till ett möte med Jesus! 
 Vi är som församling och som enskilda kristna 
kallade till att berätta om Jesus, att skapa mötes-
platser mellan människa och Jesus och goda möten 
mellan människa och människa. Att göra oss till-
gängliga för det angelägna samtalet och att sänka 
tröskeln till mötesplatsen! Detta sker hela tiden på 
så många olika sätt. Genom att städa, baka (eller 
köpa) bullar, reparera, planera för gudstjänster och 
andra mötesplatser. Inte minst är det viktigt att vi 
genom att söka oss till gudstjänst visar att vi som 
kallar oss kristna också brottas med livets stora 
frågor och längtar efter djupare gemenskap med 
honom som är ”Vägen, Sanningen och Livet”
 Det är nåd att få vara med!

Daniel Pollack 
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Notiser

2019KLI
MATFASTA

6/3-20/4
Under fastetiden inför påsken 2019 går 
Equmeniakyrkan in i en klimatfasta. Läs 

mer på equmeniakyrkan.se/klimatfasta/

Lördag 6 april kl. 10.00-12.30
Välkommen till en riktig Våryrefest!

Lotterier ~ Brödförsäljning
Kaffeservering

Korvgumma serverar korv med bröd och mos
Sång- och musikprogram

Välkomna!

Våryra 2019 
i Immanuelskyrkan

Nu finns vi på Instagram!
Nu kan du följa Immanuelskyrkan på Instagram. 
Sök på immanuelskyrkanboras och se vad som 
händer varje vecka!
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Hello Africa

”Hello Africa” var namnet på vårterminens 
stora musikprojekt i Immanuelskyrkan. 
Allmänheten i Borås bjöds in att prova 
på afrikansk sång och dans, tillsammans 
med U-Sing och AfroVocals. Allt under 
inspirerande ledning av Diasilua Nsumbu. 
En festlig konsert på kvällen avslutade 
kördagen. Ett 40-tal deltagare i kören sjöng 
sånger som vi lärt oss under dagen, tillsam-
mans med stor kompgrupp och gästsolister. 
Under konserten var det också modevisning 
av afrikanska kläder.
 På söndagen fanns delar av kören med 
i gudstjänsten. Det hela ägde rum 23-24 
februari.

Jan-Olof Hermansson
Foto: Bosse Hellemar
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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

En bakhanduk, tulpaner  
och en paxad fikastol
Varje dag, så ofta uppmanar Hebreerbrevet oss 
att uppmuntra varandra. Och så understryker 
Hebreerbrevet att vi inte får försumma de tillfäl-
len vi möts – hur då? - genom att inte uppmuntra 
varandra. Slår man upp ordet uppmuntran i en 
synonymbok möts man av ord som, stimulans, upp-
piggande, tröst, belöning och morot. Allt det sker 
då vi uppmuntras eller för den del, uppmuntrar. 
Kanske är det svar nog på varför vi bör uppmuntra 
varandra. När vi uppmuntras så växer vi och får 
mod att blomma ut än mer som dem Gud skapat 
oss till.
 Hur kan vi då uppmuntra varandra? Låt oss ta 
inspiration av de fem kärleksspråken som förfat-
taren Gary Chapman skriver om. 
 Vi kan uppmuntra varandra genom kompliman-
ger. Att uppmuntra med komplimanger handlar 
om att öva sig att hitta det goda och det positiva i 
människor och sin omgivning och sedan verbali-
sera detta. Kasta ljus på det goda genom våra ord. 
Ord är kraftfulla saker. Ordspråksboken 12:18 
formulerar det såhär: ”Tanklösa ord kan såra som 
svärd, men den vises tal ger läkedom.” Med ord av 
uppmuntran kan vi läka inre sår och trösta tyngda 
hjärtan. 
 Vi kan uppmuntra genom kvalitetstid. I en tid 
som vår är tid en hårdvaluta, vi lever i en snabb 
tid, där mycket skall in på kort tid. Då många av 
oss kan upplevas på språng. Att då få någons tid 
och uppmärksamhet kan bli till uppmuntran. En 
inbjudan till att sitta ner för en kopp kaffe. En 
fråga om hur det är utan att vederbörande knappt 
lyssnar till svaret utan ger av sin tid att lyssna och 
vara närvarande med den man är. 

 Vi kan uppmuntra med fysisk beröring. Det kan 
vara en hand på axeln som säger, ”jag är med dig.” 
Det kan vara ett handslag som säger ”Tack för att 
du gjorde det där och det där.” Eller ”Det gjorde 
du riktigt bra.” Det kan vara att bara vara fysiskt 
närvarande när någon gråter och inga ord räcker 
till. Jag tänker på en av mina konfirmandgrupper, 
där en tragedi hade inträffat och på slutet av en av 
våra andakter sitter en ensam konfirmand kvar och 
gråter. En av ledarna går fram tills hennes bänk 
och frågor om hon får sitta ner, vilket hon får. Så 
sitter hon där hos den gråtande konfirmanden. De 
säger ingenting till varandra, de bara är i varandras 
närhet och till sist torkades tårarna för den gången 
och konfirmanden viskar tack och orkar sedan gå 
vidare.
 Vi kan uppmuntra genom tjänster. Genom att 
ge en hjälpande hand till någon vi vill uppmuntra 
eller någon vi ser har för mycket. På mina korta två 
månader i Immanuelskyrkan har jag redan sett att 
det varje vecka uppmuntras det i det oändliga med 
tjänster, genom städning, pyntning med blommor, 
utdelning av kläder, kaffekokande, glödlampor som 
byts, svarande i telefon och iordningställande av 
stolar. Ofta i det tysta. Det är gester av uppmunt-
ran. 
 Till sist kan vi uppmuntra med gåvor. Det måste 
inte vara de dyra, extravaganta gåvorna, det är 
verkligen tanken som räknas. Gåvor som säger, 
”tack”, ”bra jobbat”, ”jag gillar dig”. Rubriken 
avslöjar några av de gåvor av uppmuntran jag fått 
de senaste veckorna. Det bästa med uppmuntran 
är att det smittar, man vill ge vidare! 
 Vem vill du uppmuntra idag, och hur?

Johanna Buller

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



Immanuelskyrkans Församling 15

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

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

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 

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

Klädcafé
Tisdagar 13.00-16.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Inga-Lena Nordh, 
Maja Brunnegård

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: Diasilua Nsumbu

  
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
Vissa lördagar 15.00
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 

Immanuel String Band 
(ISB)
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

 
Vävgrupp
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 13/3

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


