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Församlingsboken
Till Herrens vila:
Vera Södergren 
Född 1 december 1922
Död 8 augusti 2019

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 29 november och sträcker sig till den 1 mars. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 3 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
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. 070-539 61 03.

Equmenias ordförande
Nils Davidson. Tel. 076-247 00 95.

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

2 Immanuelskyrkans Församling

Församlingsbladet: 
Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
Ansvarig utgivare: Ronny Augustsson. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

Barnkyrka
Den 15 september startar 
vi igång med barnkyrka 
i samband med sönda-
garnas gudstjänster. Bar-
nen ”checkar in” utanför 
kyrksalen när man kom-
mer och sedan börjar vi 
med att vara med på den 
stora gudstjänsten. Barnkyrkoledarna sitter i regel längst fram 
till höger i kyrkan om man vill sitta tillsammans med dem. Ef-
ter barnens ljus går vi ut till barnens egna samling med musik, 
bibelberättelse, lekar och pyssel.  En gång i månaden har vi 
gudstjänst för alla åldrar, då är barnen med hela gudstjänsten. 
Barnkyrkan träffas varje söndag från 15 sept – 8 dec (uppehåll 
den 3 okt). Häng på!
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Insidan
Åka ut?
Frasen har flera betydelser, i idrottssammanhang 
är det negativt, i vardagslivet till exempel åka ut 
med båten kan det vara både och. För egen del 
var det både spännande och en uppfylld dröm: 
att åka ut och arbeta utomlands. Som missionär 
sas det i vissa kretsar, som biståndsarbetare i 
andra och jag själv föredrog att säga att jag ville 
leva som kristen och arbeta med mitt yrke i ett 
land där det var ovanligt med nationella kristna.
 Ganska tidigt i år fick vi i missionsutskottet 
frågan om vi ville vara med och samarrangera 
ett missionärsbesök från Ecuador tillsammans 
med de övriga Equmeniakyrkorna i Borås. 
Spännande! Ja, det ville vi. Gunilla Eliasson 
skulle komma hit. Vem är det? Namnet klingade 
bekant. Under mitt folkhögskoleår 91-92 var 
vi flera tjejer som delade lägenhet, där fanns 
en med det namnet. Hon var intresserad av 
socialt arbete, jag bar en längtan att åka ut efter 
diakonala året, vi hade långa samtal om fram-
tidsdrömmar. Jag åkte ut 95-98. Visste inte vad 
hon gjorde. Så kom 4 juni 2019 i Bodakyrkan 
och Gunilla berättade om sitt sociala arbete i 
Sverige innan hon åkte till Ecuador 2012 för 
att fortsätta arbeta som kurator, socialarbetare 
och hjälpa utsatta barn och kvinnor genom 
Equmeniakyrkans samarbetskyrka. Det var hon! 
Kul att träffas igen och se hur Gud ledde oss till 
platser utomlands där vi passade i olika skeden i 
våra liv.
 I vår kyrka började vi kyrkoåret med att in-
formera om Equmeniakyrkans internationella 
arbete varje söndag i ca två månader. Det gav 
ett mycket positivt resultat i insamlingen som vi 
hoppas bidrar till att människor får höra evang-
eliet, får stöd och uppmuntran. Vi kan be, ge och 
nå ut istället för att åka ut.
 Under årets Hönövecka fanns internationellt 
arbete med på några hörn. En samling för mis-
sionsråd och seminarier utöver onsdagskvällens 
möte. Jag deltog i alla tre. Ambitiöst kanske, 

men informationen om SAT7, tv-sändningar 
till Nordafrika och Mellanöstern kändes viktig.
Hur skulle någon kunna välja vad de ska tro 
på om de inte får veta vad som finns? I många 
länder är det svårt att få del av det kristna bud-
skapet. Rita Elmonayer chef för SAT7 delgav 
oss gripande berättelser om hur det kan vara att 
leva i krigs- och terrorhot. Och mitt i detta har 
folk ett behov av att få hopp och uppmuntran. 
Där kommer satellit tv in med ett kristet bud-
skap genom de fem kanaler som de sänder på. 
Programutbudet är väldigt varierat, produceras 
av lokala kristna och når flera miljoner med ett 
budskap om hopp och tro. De troende i Mel-
lanöstern och Nordafrika har tagit bibelordet 
om att ”Inget kan skilja oss från Kristi kärlek” 
på allvar. De vill trots bilbomber och trakas-
serier fortsätta förmedla sin tro. Läs gärna mer 
på www.sat7.org
 Vem ska jag sända? Vem vill gå? Ge? Be?  Vi 
har inom Equmeniakyrkan en hemsida med 
information om det internationella arbetet i 
omkring 30 länder. Personer anordnar resor 
för att vi ska få mer inlevelse i vårt engagemang, 
det finns till exempel bloggar, filmer och kursen 
”Till jordens yttersta gräns”. Så du kan välja om 
du vill åka ut och uppmuntra troende, dela med 
dig av din tro eller ge och be så andra kan vara 
i tjänst!

Marja Järvinen

Kalendariet, notiser och annan information hittar du även på vår hemsida 

www.immanuelskyrkan.nu
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Solpaneler
Vår solcellsanläggning
Vårt arbete med solcellsanläggning och läggning av ny 
papp på kyrkdelen av vår fastighet är i full gång. I skri-
vandets stund är pappen lagd och solcellerna ska börja 
monteras. 
 Vi ser med spänning, och stor förväntan fram emot att få 
solcellerna installerade. Arbetet beräknas vara klart i slutet 
av augusti. Det känns fantastiskt att vi kan producera egen 
el till vår fastighet, och att vi som församling gör det vi 
kan för miljön. Som vi tidigare informerat om så räknar vi 
med att producera drygt en tredjedel av vår elförbrukning.

Bosse Hellemar

Skördefest 
i Immanuelskyrkan 

lördag 12 oktober 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!
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Sommarutflykter

Det blev några tillfällen till utflykter under sommaren med fint väder som sällskap. Dels Vänga 
kvarncafe och Solvikens sommarhem fick besök. Även ett kafferep hos diakonen bjöds det på.
 Fina tillfällen till gemenskap i sommartid.

Eva-Marie Claesson

I höst läser vi Apostlagärningarna ihop på 
Tro & Liv, tillsammans med hela Equme-
niakyrkan. 
 I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som 
korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, 
sociala och inte minst personliga gränser. I 
Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna upp-
draget att vittna om Jesus till jordens yttersta 
gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. 
”Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer 
över er” står det i början av samma vers. 
 Vi hoppas att läsningen av Apostlagärning-
arna ska få bli ett sätt att möta den Helige. Att 
det får ge kraft, inspiration och mod att våga 
utmana de gränser vi möter. Häng på! Start 
17 september.
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Porträttet
Ragnhild Wramsby
Jag tog busen ner till stan, promenerade till 
Skolgatan, tog hissen upp till plan fem, gick ut  
i gången och se där stod dörren öppen. ”Väl-
kommen” sa Ragnhild Wramsby och gav mig  
en kram. ”Skall vi ta lite kaffe först?” ”Tack 
gärna”.
 Så började vi vårt möte Ragnhild och jag. En 
intervju eller en stund av härlig gemenskap, när 
vi samtalade om livet och denna gång speciellt 
om hur Ragnhild har upplevt sitt liv.
 Ragnhild föddes i Åmål. Hennes far hade 
arbete där inom mejeribranschen.
 Föräldrarna var båda mycket engagerade i 
Missionsförsamlingen och dess arbete. Mis-
sionskyrkan blev något av ett andra hem för 
Ragnhild.
 När Ragnhild var nio år fick pappa Paul ett 
nytt arbete inom sin bransch. I Varberg väntade 
nya uppgifter och familjen flyttade dit.
 Nu pågick Andra Världskriget och det påver-
kade också vårt land. Man skulle vara förberedd 
om en evakuering skulle äga rum. Dessutom var 
det kalla vintrar i början av 40-talet.
 Missionsförsamlingen i Varberg, som var 
mindre än den de lämnat i Åmål, fick nu ta emot 
en ny familj som gärna tog del i arbetet. De 
kalla vintrarna gjorde att man inte ville värma 
hela kyrkan utan nöjde sig med lilla salen där all 
verksamhet fick äga rum. Gudstjänster, söndags-
skola bland annat.
 Varberg, den nya staden, visade sig vara något 
helt annat än den stad de lämnat. Badstaden dit 
människor i stora skaror kom för att njuta av 
sommaren. När man gick på gatorna såg man 
ofta små skyltar i fönstren i bostadshusen ”Rum 
för badgäster.”
 Tiden i Varberg blev tonårstiden för Ragnhild. 
Många fina minnen finns från denna tid.
 Skolan var en annan viktig del av livet och 
detta fortsatte ända fram till studentexamen.
 Missionsförsamlingen betydde mycket för hela 
familjen. Mycket arbete att delta i men också 
många fina upplevelser och mycken gemenskap 
och glädje.
 En ungdomsgård på Getterön togs i bruk un-
der denna tid. Det blev en älskad och en viktig 
plats. 

 Under Varbergsåren började Ragnhild som 
organist. 16 år gammal var hon då hon första 
gången spelade i en gudstjänst.
 Efter studentexamen 1951 gick flytten för 
Ragnhild till Helsingborg. Där väntade semina-
riet och lärarutbildning. Att hon skulle bli lärare 
hade hon vetat en tid och nu var det dags att ta 
itu med utbildningen.
 Också här fanns en församling. Ragnhild sjöng 
i kören och undervisade i söndagsskolan. Under 
denna tid möter hon också sin Allan som hon så 
småningom skulle dela sitt liv med. Allan läste 
i Lund också till lärare. När Ragnhild var klar 
med sin utbildning hade Allan något år kvar, 
men det fanns en lärartjänst i Perstorp som hon 
kunde ta i väntan på att Allan skulle bli klar med 
sina studier.
 Så småningom var tiden inne för att flytta till 
nya uppgifter. En lärartjänst i Västerås och där 
fanns också en församling som gärna tog emot 
körsångare och scoutledare. Allan tillbringade 
en tid på kadettskolan i Uppsala. 1955 gifter 
sig Ragnhild och Allan i Missionskyrkans Som-
markapell i Västerås.
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forts.
 Samma år flyttade de till Borås. Skolan på Byt-
torp erbjöd tjänster. Där fanns många barn och 
lite för få lokaler. Varje klass hade 35 barn och 
två klasser fick dela klassrum. Men det gick att 
ordna. När en klass hade gymnastik kunde den 
andra använda klassrummet till exempel. Varje 
elev hade en halv skolbänk för sin räkning.
 Flytten till Borås innebar ännu en ny försam-
ling. Tillsammans med flera andra gick Ragnhild 
och Allan med i Immanuelskyrkan. Där blev 
ungdomsarbetet en viktig del av veckans upp-
gifter.
 Under åren som följde föddes nu familjens tre 
barn.
 En sommarstuga på Getterön hade man skaf-
fat och längtan till havet fanns. 1964 flyttade 
familjen till Varberg. Där var Ragnhild hem-
mafru under de första åren. Också här blev det 
ett stort engagemang i Missionskyrkan.
 Efter nio år var tiden inne för att återvända till 
Borås. Ragnhild fick tjänst på Bodaskolan och 
Allan på Bäckängsskolan.
 Naturligtvis återvände de också till Imma-
nuelskyrkan, till kören, och till många olika 
grupper där. Församlingen var mycket viktig för 
familjen, mycket tid lades i arbetet där. Många 
glada och positiva minnen bär Ragnhild med sig 
från denna tid.
 Några grupper som var nya för Ragnhild nu 
var ”Musik och lek” en barngrupp som hon star-
tade för 30 år sedan tillsammans med Jan-Olof 
Hermansson. ”Så härligt att komma till denna 
grupp, dessa underbara barn, kanske man var lite 
trött efter en dag i skolan, men att då få möta 
dessa fantastiska barn.” Denna grupp finns ännu 
idag i kyrkan.

 Utegruppen var och är fortfarande en mycket 
viktig grupp. Under många år leddes den av Åke 
Nilsson, som var väl förtrogen med omgivning-
arna kring Borås och kunde ta ut gruppen på 
vandringar på nya härliga vägar. Promenader, 
samtal längs vägen, kaffepaus, ett härligt pro-
gram.
 En tredje grupp där Ragnhild var med under 
en del år är vävgruppen. I kyrkans lokaler finns 
ju också en vävstuga. Gruppen leds av Mirjam 
Levinsson. Ragnhild fick ärva sin mors vävstol, 
och i vävgruppen fick hon tips och hjälp så att 
hon kunde använda den. En härlig sysselsätt-
ning, ett skapande.
 Arbete och församling, men det fanns plats 
och tid för mera. Under 40 år fanns båten som 
användes mycket under somrarna. Vintern gav 
möjlighet till skidresor.
 Under alla år, på alla olika platser har kyrkan, 
församlingen varit oerhört betydelsefull. Hur 
började detta? Ragnhilds mor o far var troende 
och starkt engagerade i Guds verk. Många min-
nen bär hon från deras liv och engagemang, 
men ett speciellt tillfälle, ett speciellt steg tog 
Ragnhild på ett läger då hon var 14 år. Under 
förbön lämnade hon sig åt Gud. Ett viktigt steg 
för hela hennes liv.
 Förtröstan på Gud. Tryggheten i tron har 
burit henne.
 Den jordiska familjen betyder oerhört mycket 
för Ragnhild. Allan lever inte längre men barn, 
barnbarn och barnbarns barn. Så och den andliga 
familjen, kyrkan, församlingen. Så gott att få leva 
i detta.

Iréne Mållberg

Kalendariet, notiser och 
annan information hittar 
du även på vår hemsida 
www.immanuelskyrkan.nu
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September
Vecka 36 - Ansvarsgrupp 1
 4 Onsdag
  Terminsstarter:
  10.00 Föräldra-Barn-sång.
  15.00 Dagledigträff. Sånger som vi minns”
               Allsträngen. Andakt Ingela Hallgren.
  17.00 Musik & lek.
  18.00 Scoutstart.
  18.00 U-sing.
 5 Torsdag
  17.00 Barnkörstart. 
 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Friheten i Kristus” 

Anne Grudeborn. Staffan Odhagen. Musik 
och sång Andreas Nordin m.fl. Kyrkkaffe.

Vecka 37 - Ansvarsgrupp 2
 9 Måndag 
  18.00 Bibel på lätt svenska, terminsstart.
 10 Tisdag
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen. ”Mitt syintresse.” 

Ingalill Tejder berättar.
 11 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  14.00 Andakt Kaprifolen.
  15.00 Dagledigträff. Maria Nilseus.  

Gemensam samling i Lutherska  
Missionskyrkan.

  19.00 Konfirmationsupptakt (varannan vecka).
 13 Fredag 
  Ev. konfirmationshajk.
 15 Söndag 
  11.00 Gudstjänst. “Medmänniskan” 

Johanna Buller, Ingvar Tranell. Musik: 
Patrik Buller och U-sing. Bibelutdelning 
för konfirmanderna. Barnkyrka. Kyrkkaffe.

Vecka 38 - Ansvarsgrupp 3
 16 Måndag
  11.00 Bibelstudiegrupp, Johannes- 

evangeliet.
 17 Tisdag 
  18.00 Tro & Liv start.
 18 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.

  15.00 Dagledigträff. Quintus. Bernt, Kent 
och Jan med sång och musik. Andakt Iréne 
Mållberg.

 21 Lördag 
  10-17 Tillsammansdag på Råddehult (se 

notis).
 22 Söndag 
  11.00 Musikgudstjänst. “Källan”, Borås 

brass band. Dir. Magnus Hylander.  
Betraktelse Matilda Nybo. Barnkyrka. 
Kyrkkaffe.

Vecka 39 - Ansvarsgrupp 4
 24 Tisdag
  10.00 Andakt Sjöboklint.
  11.00 Andakt Blombacka.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen. ”Varför jag blev  

diakon.” Eva-Marie Claesson.
 25 Onsdag
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 29 Söndag 
  Gudstjänst för och med alla åldrar.  

”Ett är nödvändigt”. Johanna Buller.  
Eva-Marie Claesson. Barnkören, Musik o 
lek. Barnkyrka. Kyrkkaffe.

Vecka 40 - Ansvarsgrupp 5
 1 Tisdag
  18.00 Tro & liv.

Oktober
 2 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. Torgny Gardmar 

spelar och sjunger. Andakt Johanna Buller.
  19.00 St. Lukasföreläsning ”Om du ser 

mig, säger du samma sak då - vikten av 
möte”. Kinna Skoglund, sociolog.

 5 Lördag 
  Storkämpalek på Nääs.
 6 Söndag 
  11.00 Gudstjänst. “Döden och livet”. 

Irene Mållberg. Ingela Hallgren. Barn-
kyrka. Kyrkkaffe.

  17.00 Mässa “I evig tid” Musikguds-
tjänst i Bodakyrkan. Körsångare och 

Kalendariet
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forts.
instrumentalister från Equmeniakyrkorna i 
Sjuhärad (se notis).

Vecka 41 - Ansvarsgrupp 6
 8 Tisdag
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen. ”Mitt yrkesliv sett i 

backspegelsperspektiv”. Ingrid Yrlid.
 9 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  17.00 Musik & lek.
  18.00 Konfirmation.
 12 Lördag 
  11.30-13.30 Skördefest (se notis).
 13 Söndag 
  11.00 Gudstjänst med nattvard. “Lov-

sång” Ronny Augustsson. Marja Järvinen. 
Sång Anders Nilsson och Helen Wallgren. 
Barnkyrka. Kyrkkaffe.

Vecka 42 - Ansvarsgrupp 7
 15 Tisdag 
  15.00 Andakt Hestra Midgård.
  18.00 Tro & liv.
 16 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Brickbandet”. 

Gemensam samling i Pingstkyrkan.
 20 Söndag 
  11.00 Gudstjänst för och med alla 

 åldrar. Johanna Buller. Eva-Marie  
Claesson. Scouterna, Musik & lek, Barn-
kören. Kyrkkaffe.

Vecka 43 - Ansvarsgrupp 1
 22 Tisdag
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen. ”Brottsofferjouren”. 

Hans Larssson berättar.
  18.00 Spa för själen. Kvällssmörgås efteråt.
 23 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 24 Torsdag
  10.30 Andakt Agamemnon.
 27 Söndag 
  11.00 Gudstjänst. “Trons kraft” Ronny 

Augustsson. Marianne Savhammar. 

Johanna Buller. Immanuel String Band. 
Barnkyrka. Kyrkkaffe.

Vecka 44 - Ansvarsgrupp 2
 29 Tisdag 
  18.00 Tro & liv.
 30 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Hemlandssånger”. 

Veteransångarna, Ronny Augustsson m.fl.

November
 2 Lördag 
  11.00 Gudstjänst med nattvard.  

Alla helgons dag. Ronny Augustsson.  
Eva-Marie Claesson. Kvartettsång.  
Ljuständning. Kyrkkaffe.

 3 Söndag 
  18.00 Sånggudstjänst med Immanuels-

kyrkans kör och tradjazzbandet ”Viskan 
river”. Ronny Augustsson. Ingemar  
Samuelsson.

Vecka 45 - Ansvarsgrupp 3
 5 Tisdag
  10.00 Andakt Sjöboklint.
  11.00 Andakt Blombacka.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen. ”Spridda skurar ur 

minnenas arkiv.” Ingela Hallgren och  
Ann-Marie Klockars.

 6 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 10 Söndag 
  11.00 Gudstjänst. “Samhällsansvar”.  

Johanna Buller. Marita Cronqvist.  
Besök från Ekarängskyrkan. Sång Diasilua 
Nsumbu och U-sing.

Vecka 46 - Ansvarsgrupp 4
 12 Tisdag 
  18.00 Tro & liv.
 13 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 ”Förvandlade liv i Sverige”. Rickard 

Lundgren. Andakt Johanna Buller.
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Kalendariet forts.

På lång sikt
• Julstugan – 7 dec.
• Julkonsert – 14 dec.
• Tomas Boström, Pastor och musiker  
 gästar oss 1-2 feb.

 16 Lördag
  16.00 Afternoon Tea. Sandra Matti  

kommer och berättar om Samernas liv.

 17 Söndag 
  11.00 Gudstjänst för och med alla  

åldrar. Johanna Buller. Eva-Marie  
Claesson. Musik & lek, Barnkören.  
Kyrkkaffe.

Vecka 47 - Ansvarsgrupp 5
 19 Tisdag
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Syföreningen. ”Snart är det advent.” 

Tankar, funderingar och berättelser.
 20 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  14.00 Andakt Kaprifolen.
  19.00 St Lukasföreläsning. Peter Jansson, 

psykoanalytiker. ”Har människan inte 
längre rätt att vara olycklig.”

 24 Söndag 
  11.00 Gudstjänst. “Kristi återkomst”.  

Johanna Buller. Ingvar Tranell. Start  
insamling till missionen. Musik The  
Pilgrims. Barnkyrka.

Vecka 48 - Ansvarsgrupp 6
 26  Tisdag 
  Sista Tro & liv?
 27 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
  15.00 Dagledigträff. ”Från Sjöbo barnhem 

till Boda Familjecentrum”. Jan Bennet be-
rättar ur ett både personligt och historiskt 
perspektiv. Andakt Maja Brunnegård.

 28 Torsdag
  10.30 Andakt Agamemnon.
 29 Fredag 
  18.00 Lussenatta; innebandyturnerning, 

pyssel, pingis, andakt m.m. BKU.
 30 Lördag 
  14.00 Ljuständning på Stora torget -  

Ekumenisk kör.

December
 1 Söndag 
  11.00 Gudstjänst 1:a advent. Ronny 

Augustsson. Johanna Buller. Immanuels-
kyrkans kör, brassensemble. Barnkyrka. 
Kyrkkaffe.

Vecka 49 - Ansvarsgrupp 7
 3 Tisdag
  13.00 Syföreningen. OBS! Tiden.  

Jullunch.
  13-16 Klädcafé.
  15.00 Andakt Byttorps Klint.
 4 Onsdag 
  10.00 Föräldra-Barn-Sång.
 7 Lördag 
  Julstugan.
 8 Söndag 
  11.00 Gudstjänst. Luciatåg med Using. 

Johanna Buller. Barnkyrka.

Konfirmation
Den 11 september planerar vi för att starta upp konfirmationsåret. Vi har en liten grupp anmäld som 
vi hoppas skall trivas och få ett riktigt kul, lärorikt och spännande år. Den 15 september kommer 
vi ha Bibelutdelning i gudstjänsten, då har vi alla möjlighet att se och välkomna dem. Konfirma-
tionen kommer vara onsdagar kl.18-20 ojämna veckor. Några av konfirmationstillfällena samt vårt 
konfirmationsläger kommer vi att göra tillsammans med Bodakyrkans konfirmander. Be gärna för 
konfirmanderna under året och hälsa på dem när ni ser dem i kyrkan!
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Notiser  Guds ord
September 
 1 Matt 21:28-31
 2 3 Mos 1:1-8
 3 3 Mos 1:9-14
 4 3 Mos 1:15-21
 5 3 Mos 1:22-36
 6 3 Mos 1:37-44
 7 Kol 2:16-17
 8 Luk 13:10-17
 9 3 Mos 16:1-7, 
  29-34
 10 Joh 7:1-2, 
  Mos 23:34
 11 Joh 7:3-13
 12 Joh 7:14-24
 13 Jes 44:3, 55:1, 
  58:11, Sak 14:8
 14 Joh 7:25-39
 15 Matt 5:38-48
 16 Joh 7:40-53
 17 Joh 8:12-20
 18 Joh 8:21-30
 19 Joh 8:31-41
 20 Joh 8:42-47
 21 Joh 8:48-59
 22 Luk 22:24-27
 23 1 Kor 1:1-10
 24 Ef 4:1-16
 25 Amos 9:1-10
 26 Amos 9:11-15
 27 Upp 11:15-19
 28 Upp 12:1-6, Ps 2:9
 29 Upp 12:7-12
 30 Upp 12:7-9, Job 
  1:6-11, Sak 3:1-2

oktober 
 1 Upp 12:10-18
 2 Upp 13:1-2, 
  Dan 7:1-8
 3 Upp 13:3-10
 4 Upp 13:11, 
  Matt 7:15
 5 Upp 13:12-18, 
  Dan 3:1-6
 6 Luk 7:11-17
 7 Upp 14:1-12
 8 Upp 14:13-20
 9 Ps 90:1-17
 10 Ps 91:1-16
 11 Ps 92:1-16
 12 Ps 93:1-5
 13 Matt 15:29-31
 14 Heb 13:15, 
  Ps 27:1-5
 15 1 Kor 2:3-16
 16 1 Kor 3:1-11

 17 1 Kor 3:12-23
 18 1 Kor 4:1-5, 
  Rom 14:10
 19 1 Kor 4:6-14
 20 Mark 10:17-27
 21 1 Kor 8:1-13
 22 1 Kor 9:1-12
 23 1 Kor 9:13-27
 24 1 Kor 10:1-13
 25 1 Kor 10:14-22
 26 1 Kor 10:23-33
 27 Joh 9:1-7, 24-39
 28 Joh 9:8-23
 29 Mark 7:33, 8:23, 
  1 Mos 2:7
 30 1 Kor 11:17-22
 31 1 Kor 11:23-34

November 
 1 1 Kor 14:26-33
 2 Matt 5:13-16
 3 Joh 6:37-40
 4 1 Kor 1:17-20, 
  1:26-2:2
 5 1 Kor 1:21-25
 6 1 Kor 15:12-20
 7 1 Kor 15:21-34
 8 1 Kor 15:35-50
 9 1 Kor 15:51-58
 10 Luk 19:1-10
 11 1 Kor 13:1-3, 8-13
 12 1 Kor 13:4-7
 13 1 Kor 14:1-12
 14 1 Kor 14:13-25
 15 Upp 15:1-8
 16 Upp 16:1-11
 17 Luk 12:35-40
 18 Upp 16:12-21
 19 Upp 17:1-6, 1 
  Mos 1:1, 6, 8-10
 20 1 Mos 11:1-9
 21 Upp 17:7-18
 22 Upp 18:1-10
 23 Upp 18:11-24
 24 Joh 5:22-30
 25 Upp 19:1-10
 26 Upp 19:11-21
 27 Upp 20:1-6, 
  Rom 8:20-22
 28 Upp 20:7-8, 
  Hes 38:1-9
 29 Hes 38:10-16
 30 Upp 20:9, 
  Hes 38:11-23

www.bibeln.se

Välkommen till  
Måndagsgruppen!
Varannan måndag med start den 16 september 
kl.11.00 träffas vi för att läsa och samtala om 
Johannesevangeliet. Har Johannes något att säga 
oss idag? Vi startar med att dricka en enkel kopp 
kaffe tillsammans.
 Du som är ledig måndag förmiddag är välkom-
men! 

Utegruppen

Vi är en grupp som har som mål att varannan 
onsdag samlas för att vandra cirka 5 km. Vi går på 
lätta vandringsleder i Borås omnejd och i lugn takt. 
Vår kaffepaus är ett omtyckt inslag.
 Samling kl. 9.30 vid Sturehallen udda veckor. 
Känner du för att gå med så hör av dig.
 Alla är välkomna!

Sven Levenby

Musikmässan ”I evig tid”
I oktober förra året framfördes musikmässan ”I 
evig tid” i Immanuelskyrkan. Det var Sångarför-
bundet – Equmeniakyrkan Riks, som var arrangör. 
Stor kör från hela landet, ca 65 körsångare deltog.
 Nu  gör vi mässan igen, en sånggudstjänst med 
nattvard. Denna gången i Bodakyrkan. Körsång-
are från Equmeniakyrkorna i Sjuhäradsbygden 
medverkar och vi får alla  vara med och sjunga. 
En stråkkvintett, flöjt, orgel och piano svarar 
för ackompanjemanget.  Musik o text av Martin 
Åsander, församlingsmusiker i Immanuelskyrkan 
i Stockholm. Vill du vara med i kören, så kan du 
anmäla ditt intresse till Jan-Olof Hermansson. 
Övningar fyra torsdagar i september, med start 5 
september.
 Välkommen till Bodakyrkan söndag 6 oktober 
kl 17.00. 
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Sommarcaféer
Sommarens sommarcaféer har varit mycket upp-
skattade. Många har sökt sig till dessa samlingar 
både på eftermiddagstid och kvällstid.
 Ansvarsgrupperna, som ansvarat för caféerna, 
har lagt ner mycket arbete på att erbjuda gott 
fika och ett trevligt program.
 Sång och musik, gåtor att lösa, intressanta 
berättelser har besökaren fått ta del av. Och 
naturligtvis. Gemenskap. Att få sitta ner vid 
borden, se och samtala med varann. Så fint.

Afro Vocals och U-Sing med kompgrupp agerade 
förband till rapparen Petter, torsdagskvällen 8 augus-
ti på Stora torget. Kören leddes av Diasilua Nsumbu.
 Dagen efter,  den 9 augusti sjöng samma gäng på 
Göteborgskalaset, på Harry Hjörnes plats. Vid båda 
tillfällena var det många som lyssnade. Det blev en 
härlig musikupplevelse för både körsångare och 
publik.

Jan-Olof Hermansson
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Innergården

Immanuelskyrkan Borås
 EQUMENIAKYRKAN

Under våren/sommaren 
har vår innergård rustats 
upp och utsmyckats med 
nya, fräscha växter och 
dekorationer. Stort tack 
till alla som hjälpt till med 
arbetet!
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Pastorn har ordet
Det är mitt i sommaren när jag skriver detta. 
Utanför fönstret jobbar en byggarbetare, en 
ljummen vind dansar i löven och måsungarna 
skriker efter mat. Vid min sida har jag en bok om 
Apostlagärningarna ”Till jordens yttersta gräns.” 
Den är framtagen av Equmeniakyrkan inför ett 
gemensamt temaår med samma namn då vi som 
samfund är inbjudna att läsa Apostlagärningarna 
tillsammans. På ’Tro och Liv’ kommer vi hänga 
på detta temaår. Där av har jag suttit och läst i 
Apostlagärningarna. Då jag läste slogs jag av hur 
utmanande och spännande Apostlagärningarna 
är. De första kristna berättade om Jesus med 
sådan passion och sådant mod och många sluter 
sig till apostlarna och kyrkan växer. Men det var 
allt annat än ett rosa skimmer över de första 
kristnas tid. Där berättas också om Stefanos 
som blir stenad till döds på grund de väldiga 
han berättar då han predikar. Så även Paulus 
som då Stefanos stenas kallas Saul och tittar på 
och tycker det som sker är bra. Senare får han 
själv möta Jesus och hans liv blir förvandlat, 
han får sitt nya namn och går från att ha förföljt 
de kristna till att leda människor till tro. Då 
han stenas släpas han ut ur staden men lyckas 
överleva och stapplar iväg, vidare i sitt uppdrag 
och reser från den ena platsen runt medelhavet 
efter den andre, i en tid då resande var allt annat 
än enkelt. På gatorna lade dem de sjuka där 
apostlarna gick fram för man hade hört att de 
med bön kunde bota sjuka.
 Mitt i allt detta finns en liten mening - av alla 
de meningsfulla meningar - som man inför en ny 

termin med nya utmaningar och möjligheter kan 
ta tag i lite extra. Det är ett tillfälle då apostlarna 
skall gå igenom Sköna porten. I denna port var 
det hög ruljangs på folk så det är förmodligen 
därför en lam man placerats för att kunna tigga 
just där. När Petrus ser honom säger han ”Silver 
och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag 
dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!” 
(Apg 3: 6). Mannen helas och reses upp.
 ”Det jag har det ger jag dig.” säger Petrus. 
Inför livets utmaningar och världens kamp är 
det inte svårt att ibland känna sig otillräcklig. 
Det är lätt att fastna i sin brist, det man inte har. 
Pengarna man inte har, tålamodet som är för 
kort, orken som sinar, hälsan som bråkar osv. 
Minns då det du faktiskt har, kan, vill och gör 
och ge av det. Det är gott nog. 
 Eller som Lina Sandell sjunger: ”Gör det lilla 
du kan, gör det villigt och glatt.”
 Det Petrus i detta fallet ger är något han inte 
ensam ger, utan i samarbete med Gud. Mannen 
får ta emot helande på grund av Guds kraft. Kom 
också ihåg detta, att vad än din dag, din höst, ditt 
år innehåller så får du också möta det med Guds 
kraft som bor i dig. 
 Gud välsigne dig!

Johanna Buller, Pastor

’Tro och Liv’ möts varannan tisdag kl.18 för fika, 
enklare bibelstudium och samtal. Du är välkommen 
en eller alla gånger. Vi börjar den 17 september 
kl.18.00

VIKTIGT!
Dags att uppdatera vårt medlemsregister! Du som bytt TELEFONNUMMER eller 
tagit bort din fasta telefoni. SKAFFAT MOBIL? MAILADRESS, ny eller gammal?

Kan Du tänka dig att hämta ditt församlingsblad i kyrkan?
Meddela detta till mig, leif.savhammar@telia.com eller telefon 0768-30 33 31.
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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

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 
Höststart 4/9

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 10/9
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Ronny Augustsson 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 9/9

Klädcafé
Tisdagar 13.00-16.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Inga-Lena Nordh, 
Maja Brunnegård
Höststart 27/8

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Henrik Yrlid
Höststart 4/9

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Jörgen Cronqvist
Höststart 19/8

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Diasilua Nsumbu
Höststart 31/8
  
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)

Konfirmation
Onsdagar 18.00  
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Johanna Buller
Höststart 11/9

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson, Eva-Marie 
Claesson
Höststart 4/9

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

Barnkör (7-12 år)
Vissa torsdagar  
17.00-17.45
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 5/9

U-Sing (ungdomskör)
Vissa onsdagar 18.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 4/9

Kör
Torsdagar 19.00-21.00
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 22/8

Veteransångarna
Onsdagar 14.00-14.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Jan-Olof  
Hermansson
Höststart 4/9

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 26/8

Immanuel String Band 
(ISB)
Torsdagar 17.30-19.00
Kontakt: Anders Stoltz
Höststart 22/8

Bön / Rollspel
Vissa söndagar 15.00
Kontakt: Nils Davidson
Höststart 8/9

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 24/8
 
Vävgrupp
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 17/9

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 10/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Höststart 28/8

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


