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Församlingsboken
Till Herrens vila:
Elly Samuelsson 
Född: 6 jan 1927  
Död: 28 okt 2020

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 26 februari och sträcker sig till den 30 maj. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 31 januari. Vill du bidra med ett längre, 
icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

Ny medlemsmatrikel
är nu upptryckt och den finns i kyrkan. 

Priset är 20 kr, men du får gärna betala mera.

Pastor, församlingsföreståndare 
Johanna Buller. 
Föräldraledig.
johanna.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Vakanspastor fr.o.m. 1 juni 2020 
Anne Grudeborn.  
Tel. 0708-94 29 90.
anne.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Församlingsmusiker
Deborah Helsing. 
Tel. 0708-69 83 52. 
I tjänst: Tisdagar, onsdagar, vissa söndagar.
deborah.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Diakon
Eva-Marie Claesson. 
Tel. mob. 0739-75 54 34. 
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. 
eko.imkbs@telia.com

Församlingsexpedition 
Sturegatan 45, 503 42 Borås
Tel. 12 54 80.
kontakt.imkboras@immanuelskyrkan.nu

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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Lediga tider i hallen!
Det finns lediga badmintonplaner i 

Sturehallen, fr.a. på lördagar och söndagar. 
Pris 110 kr/h, 

vid abonnemang för en termin 100 kr/h. 
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Insidan
Nya vägar...
”Inget ont utan att det har 
något gott med sig” brukar 
vi säga när vi försöker att se 
positivt på något som inte ser 
så bra ut. Kanske gäller det 
också Covid 19. 

Under alla omständigheter har 
pandemin tvingat oss att hitta 
nya sätt att umgås och planera 
verksamheter på. Det gäller allt 
i vårt samhälle, allt från våra 
rutiner när det gäller att handla 
mat till att träffa nära och kära.
 Det här har varit en smärtsam process, inte 
minst för dem som är ensamma eller för dem 
som bor i äldreboende av något slag.
 Tveksamt och trevande började vi i mars i år 
söka oss fram på nya vägar och nu i höst har vi 
på många sätt hittat fram till nya vägar och ru-
tiner på många olika sätt. Så kom det lättnader. 
70 + fanns inte mer. Några dagar senare drogs 
restriktionerna åt igen och vi fick inte den frihet 
vi plötsligt skymtade. Ljuset i tunneln, som vi 
tyckte oss se, skymdes. Men vi får spana och leta 
efter ljuset. Det kommer igen!                                                                                                 
 Många av oss har hittat nya vägar att vandra 
på. Inte visste vi att det fanns så många fina leder 
i och runt Borås där vi kunde gå. Det har många 
av oss tagit vara på och samtidigt kunnat umgås 
utomhus i fin natur. Några har haft möjlighet att 
ta sig lite längre bort för att vandra och umgås. 
De här promenaderna har gjort att många av oss 
sett ett ljus i tunneln.
 Snabbt hittade vi i vår församling ny väg att 
nå ut med gudstjänsterna via Youtube. De här 
gudstjänsterna har nått långt. Det har varit 200 - 
300 visningar varje gudstjänst! Vi hoppas att det 
också är nya människor som nåtts av budskapet. 
Efter gudstjänsten på Youtube har det funnits 
möjlighet att sammanstråla för kyrkkaffe i An-
nelundsparken eller på kyrkans utegård, senare 
tid också i kafeterian.
 Pilgrimsvandringar på några fina leder i bor-
åstrakten har det också blivit. En gudstjänst- och 

meditationsform som jag hop-
pas att vi ser en fortsättning av.
 Öppen kyrka har också varit en 
uppskattade verksamhet. Där 
kan man komma, sitta en stund 
i kyrksalen, tända ett ljus, be 
och meditera. Några har också 
haft med sig kaffekorg som man 
så har avnjutit i gemenskap på 
kyrktorget.
Spontana inbjudningar till 
gemenskap i församlingens 
lokaler har också gjorts som 
privata initiativ. I små grupper.
 Vårt symöte delade upp sig i 
små grupper och höll corona-

avstånd.
 Sammanträdena i församlingen, t.ex. styrel-
semötena, har pågått som vanligt, men digitalt. 
Var och en har suttit hemma i sitt hem, sett de 
andra sammanträdesdeltagarna i små rutor på 
sin datorskärm. Så har man kunnat samtala med 
varandra, diskutera och besluta. 
 Telefonsammanträden har också genomförts, 
och det har fungerat alldeles utmärkt. Visst är 
det roligare att sitta på samma plats, men det här 
är en ny väg som dagens teknik ger oss möjlighet 
att utnyttja.
 Det blir inga körövningar under hösten, men 
kören ska i alla fall kunna öva. Vår församlings-
musiker Deborah skickar ut en spotifylista som 
vi ska kunna lyssna in nya sånger från och sitta 
hemma med stämövningar.
 Listan på nya vägar kan göras längre. Det kan 
ha varit smärtsamt att inte göra som vi alltid 
gjort, men det nya har satt oss i ett spår som 
säger att det lönar sig att inte vara rädd för det 
nya utan ta vara på de möjligheter det nya ger.
 Låt oss nu se fram mot ett nytt kyrkoår med 
mycket nyheter. Vi har fått hjälp att släppa oron 
för något nytt. Ta vara på det! Den situation som 
vi har i vår församling och i vår kyrka gör att vi 
måste hitta nya vägar att gå. Det kan vara smärt-
samt men nya vägar öppnar nya möjligheter.
 Är det detta med pandemin, ”att inget ont utan 
att det har något gott med sig”? 

    Ingvar Tranell
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Porträttet
Thomas Grudeborn
Tänk vad det är behändigt 
med en telefon och särskilt 
i Coronatider. Jag slog tele-
fonnumret som jag hade fått.
 En behaglig mansstämma 
svarade i andra ändan.
 Jag sköt iväg första frågan: 
”Vem är du Thomas Grude-
born?”
 - Jag är en person som 
gillar att ha med andra 
människor att göra. Detta 
förhållningsätt har väglett 
både mitt yrkesval och mitt 
engagemang som ledare på 
Västkustgården. Jag har varit 
Vd för vårt familjeföretag som vi sålde för några 
år sedan. Jag är nu affärsutvecklingschef. Det 
innebär att jag träffar många olika människor, 
håller föredrag. Jag tycker om att driva olika 
saker och att göra skillnad!
 Min mamma har berättat att jag var väldigt 
liten när jag började prata med alla människor 
som kom i min väg och på den vägen är det 
fortfarande.
 ”Är du född och uppvuxen inom kyrkan?”
 - Jag kom med i söndagsskolan, junior och 
Ungdomsverksamheten i Greggered. Anders 
Svensson, kyrkoledaren Lasse Svenssons pappa, 
var pastor och verksam där. Detta ledde sedan 
till att jag blev involverad i verksamheten på 
Västkustgården med allt vad det innebar.
 ”Beskriv dig själv med tre ord!”
 - Jag tycker om människor, är social och ini-
tiativrik.
 ”Har du träffat några besvärliga människor? 
Hur hanterar du dem”?
 - Det händer mycket sällan att jag träffar job-
biga människor. Man kan träffa dem på någon 
parkeringsplats ibland. De finns naturligtvis, 
men jag brukar mest bli ledsen och sen tänka 
”varför sa jag inte ifrån egentligen?” Jag tror jag 
kan hantera de flesta typer av människor.
 ”Vad gör dig glad?”
 - Jag blir glad när människor blir glada för 
vad jag gör för dem. Det är roligt att hitta på 

något som gör människor 
glada! Kan jag medverka 
till det blir jag glad. Jag har 
ett stort teknikintresse. Jag 
tycker om att hålla på med 
ljud och nu även bild. Ja allt 
som har med teknik att göra 
kan man säga. Jag är också 
väldigt intresserad av mitt 
jobb som är – växtlära, foto-
syntes, näringsupptagning, 
olika gräsarter och hur man 
planterar. Jag utbildar de 
olika regionerna i vårt land 
hur man skall sköta gräs på 
fotbollsplaner, dock ej i Borås 
för här används konstgräs.

 ”Du är pastorsgemål. Hur trivs du med den 
rollen?”
 - För mig betyder det att jag får vara aktiv. Vi 
gör saker tillsammans och så har det varit från 
början. Vi jobbade ihop på västkustgården. Vi 
var en grupp på fyra personer runt Anne som 
startade en församling. Detta var en del av mitt 
liv.
 ”Vad brinner du för. Vad ligger dig närmast 
om hjärtat?”
 - Kyrkan är en mycket viktig del i våra liv och 
det måste vara glädje i detta! Det är roligt att 
få komma till Borås och det finns mer ”grejer 
att sätta tänderna i här” om jag får uttrycka det 
så. Det är viktigt att göra kyrkan tillgänglig 
och intressant för människor i vår tid. Det går 
inte att bara sitta i bänkarna och önska att folk 
skall komma. Man måste finna nya vägar och 
nya medel för att nå människor. Vi får bli ännu 
duktigare att nå ut!
 ”Vad önskar du av den närmaste framtiden?”
 - Önskar att pandemin tar slut så att människor 
kan vara tillsammans igen. Jag tror att pandemin 
är jättefarlig för kyrkan. Vi behöver känna ge-
menskap med varandra, se varandra och träffas 
på riktigt. Allt som gör att vi får vara tillsammans 
är positivt för oss och gemenskap är något av det 
viktigaste som finns.

Ingela Hallgren
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Julberättelse
Den odygdiga åsnan
Det var en gång en åsna som var 
mycket odygdig. Hon tyckte om 
att vara odygdig. När man satte 
något på hennes rygg sparkade 
hon av det och hon sprang ef-
ter folk och försökte bita dem. 
Hennes husbonde kunde inte 
komma någon vart med henne 
så han sålde henne till en annan, 
och denne husbonde kunde inte 
heller komma någon vart med 
henne och sålde henne också, och till slut blev 
hon såld för en spottstyver till en elak gammal 
gubbe som köpte upp gamla utslitna åsnor och 
tog död på dem genom att behandla dem illa 
och låta dem arbeta för hårt. Men den odygdiga 
åsnan jagade den gamle och bet honom, och 
sedan sprang hon sin väg och kastade samtidigt 
omkull sin husbonde. Hon hade inte för avsikt 
att bli infångad igen så hon slöt sig till en karavan 
som färdades på vägen. ”Ingen vet vem jag tillhör 
i den här trängseln”, tänkte åsnan.
 Alla dessa människor var på väg till Betlehem 
och när de kom fram dit gick de in i ett stort 
härbärge fullt av människor och djur. 
 Den lilla åsnan slank in i ett svalt och skönt 
stall där det fanns en oxe och en kamel. Kame-
len var mycket högfärdig, som alla kameler är, 
emedan de tror att de är ensamma om att känna 
till Guds hundrade och hemliga namn. Han 
var alltför stolt för att tala med åsnan. Så åsnan 
började skryta. Hon tyckte mycket om att skryta.
 ”Jag är en mycket ovanlig åsna”, sade hon, ”jag 
kan se både framåt och bakåt.”
 ”Vad menar du med det?” frågade oxen.
 ”Precis som jag har mina framben framför 
mig och mina bakben bakom mig. Min farmor 
trettiosju släktled tillbaka tillhörde, om ni vill 
veta det, profeten Bileam och såg Herrens ängel 
med egna ögon!”
 Men oxen fortsatte att tugga och kamelen var 
lika högfärdig.
 Då kom det in en man och en kvinna, och 
det blev ett väldigt ståhej, men åsnan kom snart 
underfund med att det inte var något att fästa sig 
vid. Det var bara en kvinna som skulle få ett barn, 

och det är ju sådant som händer 
varenda dag. Och när barnet var 
fött kom några herdar dit och 
gjorde stor affär av barnet – men 
herdar är ju mycket enfaldiga 
människor.
 Men sedan kom det några män 
i praktfulla, fotsida klädnader.
 ”VIP:s”, väste kamelen.
 ”Vad betyder det?” frågade 
åsnan.
 ”Mycket Betydande Perso-
ner”, sade kamelen, ”Som kom-

mer med gåvor.”
 Åsnan tänkte att gåvorna kanske var något som 
var gott att äta, så när det blev mörkt började 
hon nosa omkring lite. Men den första gåvan var 
gul och hård och smakade ingenting, den andra 
fick åsnan att nysa, och när hon slickade på den 
tredje, kände hon en besk, otäck smak.
 ”Vilka dumma gåvor!” sade åsnan besviken. 
Men när hon stod där vid krubban, sträckte 
barnet ut sin lilla hand och tog tag i åsnans öra 
och knep åt hårt som mycket små barn gör.
 Och då hände något mycket egendomligt. 
Åsnan ville inte vara odygdig längre. För första 
gången i sitt liv ville hon vara snäll. Och hon ville 
också ge barnet en gåva – men hon hade ingen-
ting att ge. Barnet såg ut att tycka om hennes 
öra men örat var en del av henne själv – och nu 
fick hon en underlig idé. Tänk om hon kunde 
ge barnet sig själv…
 Det var inte lång stund efteråt som Josef, som 
mannen hette, kom in med en storväxt främling. 
Denne talade ivrigt till Josef, och när åsnan stir-
rade på dem kunde hon knappt tro sina ögon!
 Främlingen såg ut att upplösas och i hans ställe 
stod där en Herrens ängel, en gyllene gestalt som 
hade vingar. Men efter ett ögonblick förvandla-
des ängeln åter till en vanlig människa.
 ”Kära nån, jag ser ju syner”, sade åsnan för sig 
själv. ”Det måste vara allt det där fodret jag åt.”
 Josef talade med Maria.
 ”Vi måste ta med oss barnet och fly. Det finns 
ingen tid att förlora.” Hans blick föll på åsnan. 
”Vi tar den här åsnan och lämnar kvar pengar 
till hennes ägare, vem han nu må vara. På så sätt 
går ingen tid till spillo.”
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forts.
 Och så gav de sig ut på vägen från Betlehem. 
Men när de kom till ett trångt ställe, visade sig 
Herrens ängel med ett flammande svärd och 
åsnan gick åt sidan och började klättra uppför 
sluttningen. Josef försökte få henne att vända 
tillbaka till vägen men Maria sade:
 ”Låt henne vara! Kom ihåg profeten Bileam!”
 Och just som de hade kommit in i skydd under 
några olivträd, kom konung Herodes’ soldater 
slamrande fram på vägen med dragna svärd.
 ”Precis som min gammelfarmor”, sade åsnan 
och var mycket nöjd med sig själv. ”Jag undrar 
om jag kan se framåt också.”
 Hon plirade med ögonen – och hon såg en 
suddig bild – en åsna som hade fallit i en grop 
och en man som hjälpte till att dra upp henne.. 
”Det är ju min herre som har växt upp till man”, 
sade åsnan. Sedan såg hon en annan bild… 
samme man, ridande på en åsna in i en stad… 

”Javisst”, sade åsnan ”han skall naturligtvis krö-
nas till konung!”
 Men kronan såg inte ut att vara av guld utan av 
törne (åsnan tyckte om tistlar och törne – men 
det såg inte ut att vara det rätta till en krona) 
och hon förnam en lukt som hon kände igen 
och som skrämde henne – lukten av blod; och 
det var något på en svamp, beskt som myrran 
hon hade smakat på i stallet…
 Och den lilla åsnan visste med ens att hon 
inte ville se framåt mer. Hon ville bara leva för 
dagen, älska sin lille herre och älskas av honom 
och föra honom och hans mor välbehållna till 
Egypten.

Agatha Christie

Översatt från engelskan av Brita Furhammar, publicerad 
med tillstånd av Gummessons förlag i Immanuelskyrkans 
Månadsblad nr 10 år 1966.

Kyrkokonferensen 2020
Vi fick förtroendet att tillsammans med Lena 
och Daniel Pollack representera församlingen 
vid årets konferens i Malmö och såg fram emot 
att få möta närmare tusen trossyskon i ett vår-
ligt Skåne. Pandemin ändrade allt och i stället 
gjorde vi en ny erfarenhet, att mötas och fatta 
beslut digitalt med hjälp av en dator. Det gav 
ny kunskap och faktiskt mer tid till eftertanke 
och övervägande inför besluten  även om det 
innebar att konferensen blev utsträckt i tid från 
fyra till tio dagar.
 Du har säkert hört om besluten, men här är 
några.
 Till kyrkoledare omvaldes Lasse Svensson och 
till biträdande ledare valdes Karin Wiborn och 
Joakim Hagerius.
 En rambudget fastställdes med en förväntad 
intäktsökning alt besparing om 4,5 milj kronor.
Sjutton motioner behandlades, vilket resulte-
rade i
 - att kyrkostyrelsen fick i uppdrag att stärka 

samverkan mellan församlingarna

 - att resultatet av det gemensamma offrandet 
slås samman och redovisas regionsvis och 
att diskussionerna om gemensamma insam-
lingar fortsätter i höst.

 - att förslaget om ändrad insamlingsperiod för 
internationellt arbete bearbetas i höst med 
bl a remiss till församlingarna.

Flera motioner rörde den yngre generationen, 
vars betydelse måste ökas på olika sätt.
 Två gudstjänster webbsändes med inslag från 
olika delar av landet och med en digital webbkör. 
En teknisk prestation som imponerar men som 
trots allt inte kunde mäta sig med att komma 
samman i Malmö.
 Bland ett 70-tal inlägg på ”Klotterplanket” 
märktes många positiva reaktioner på året kon-
ferens. Flera undrade om vi inte skulle träffas 
digitalt vartannat år. Beslut kom för några veckor 
sedan att även kyrkokonferensen 2021 ska hållas 
digitalt.

Lena o Leif Johansson 
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Kalendariet

November
 Vecka 48 - Ansvarsgrupp 2
 28 Lördag
  14.00 Ljuständning på Stora torget. 
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst. 1:a advent. ”Ett 

nådens år.” Anne Grudeborn. Debo-
rah Helsing. Ingrid Emanuelsson. Marja 
Järvinen. Info om start av insamlingen för 
internationella arbetet.

December
 Vecka 49
 6 Söndag
  11.00 Gudstjänst. 2:a advent. ”Guds 

rike är nära.” Anne Grudeborn. Marita 
Cronqvist. Birgitta Felle.

 Vecka 50 - Ansvarsgrupp 4
 8 Tisdag
  17.00 Barnkör - avslutning.
 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst med och för alla åld-

rar. 3:e advent. ”Bana väg för Herren.” 
Eva-Marie Claesson. Deborah Helsing. 
Sofia Mållberg. Barnmedverkan. 

 Vecka 51 - Ansvarsgrupp 5
 20 Söndag
  11.00 Julsångsgudstjänst. 4:e advent. 

”Herrens moder.” Anne Grudeborn, 
Deborah Helsing plus kompgrupp. 

 Vecka 52 - Ansvarsgrupp 6
 24 Torsdag
  11.00 Julafton. Samling vid krubban. Anne 

Grudeborn. Deborah Helsing.
 27 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Guds barn.” Anne 

Grudeborn. Marianne Savhammar.  
Deborah Helsing. Sång Ingrid Emanuels-
son och Liv Hellemar. 

Januari
 Vecka 53 - Ansvarsgrupp 1
 1 Fredag
  11.00 Förnyelsegudstjänst med natt-

vard. ”I Jesu namn.” Anne Grudeborn. 
Staffan Odhagen. 

 Vecka 1 - Ansvarsgrupp 2
 6 Onsdag
  11.00 Trettondagsgudstjänst. ”Guds 

härlighet i Kristus.” Gunilla Ikponmwo-
sa, Marja Järvinen. Offer för internationell 
mission.

 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Jesu dop.” Anders 

Svensson. Maja Brunnegård. Deborah 
Helsing. 

 Vecka 2 - Ansvarsgrupp 3
Ev. Ekumenisk Bönevecka, arr. BER.
 12 Tisdag
  18-20 Tro och liv.
  17-18 START Barnkören.
 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Livets källa.” Lasse 

Svensson. Staffan Odhagen. Sång och 
musik Anna Svensson, Anne och Thomas 
Grudeborn. 

 Vecka 3 - Ansvarsgrupp 4
 18 Måndag
  10.00 Bibelsamtal.
 20 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 24 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Jesus skapar tro.” 

Anne Grudeborn. Lars Andreasson.  
Deborah Helsing. 

 Vecka 4 - Ansvarsgrupp 5
 26 Tisdag
  18.00 Tro och liv.

Ibland blir det inte som man tänkt sig! Om vi inte visste det innan så har denna tid av virus-
spridning lärt oss det. Inför framtiden har vi lagt en planering, men vi gör den med reserva-
tion att saker och ting kan komma att ändras, ställas in eller ställas om. Vi ber er därför att 
hålla extra uppsyn på predikoturer, våra sociala medier och hemsidan. Tack för tålamodet.
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Kalendariet
 27 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång
 31 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Nåd och tjänst.” 

Lasse Polbäck. Sång Martin och Åsa Borg. 
Marita Cronqvist.

Februari
 Vecka 5 - Ansvarsgrupp 6
 1 Måndag
  10.00 Bibelsamtal.
 3 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 7 Söndag
  11.00 Gudstjänst med och för alla 

åldrar. ”Uppenbarelsens ljus.” Anne 
Grudeborn. Eva-Marie Claesson. Deborah 
Helsing. Barnkören.

 Vecka 6 - Ansvarsgrupp 1
 9 Tisdag
  18.00 Tro och liv.
 10 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 14 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Kärlekens väg.” 

Rebecka Benjaminsson Larsson. Marianne 
Andersson. Deborah Helsing. Barnkyrka. 

 Vecka 7 - Ansvarsgrupp 2
 15 Måndag
  10.00 Bibelsamtal.
 21 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard.  

”Prövningens stund.” 1:a söndagen i 
fastan. Anne Grudeborn. Ingemar Samu-
elsson. Sång Ingrid och Åke Emanuelsson.

 Vecka 8 - Ansvarsgrupp 3
 23 Tisdag
  18.00 Tro och liv.
 24 Onsdag
  10.00 Föräldra-barnsång.
 28 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Den kämpande 

tron.” Anne Grudeborn. Maja Brunne-
gård. Deborah Helsing. Sånggrupp.

På lång sikt
• Församlingsmöte – 7 februari
• Församlingens årsmöte – 14 mars
• Equmenias årsmöte – 10 mars
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Styrelsen informerar
Det blir alltid/aldrig som man 
tänkt sig!?
Sedan i mars har vi ganska ofta hört någon pusta: 
”Det blir aldrig som jag tänkt mig!”.
 Så har det faktiskt ofta blivit just i år på grund 
av ett styggt virus. Det har vi fått känna av på 
många sätt hemma, i arbetslivet och i försam-
lingen.
 För några år sedan läste jag en bok med titeln 
”Det blir alltid som man tänkt sig”. Mycket kan 
vi få till just genom att planera och förbereda 
men de senaste månaderna har visat oss att vi 
inte styr över allt. 
 I församlingens styrelse har vi många gånger 
fått tänka om, ställa in och ändra på våra planer. 
Det innebär inte att vi ger upp eller tar en paus. I 
stället har vi många gånger ställt oss frågan hur vi 
bäst ska vara kyrka och församling under helt nya 
förhållanden. Vi tvingas lära om och tänka nytt. 
På det sättet har för oss helt nya verksamheter 
som bland annat öppen kyrka, webbgudstjänst, 
kyrkkaffe i Annelundsparken och styrelsemöten 
via dator kommit till. (Styrelsen hann faktiskt 
ha två fysiska möten i höstas innan de förstärkta 
restriktionerna slog till.) Samtidigt är vi glada 
över att barnkör och scouter har kunnat fortsätta 
träffas hela hösten.
 Hösten innebär alltid planering för det kom-
mande året i församlingen. Styrelsen brukar 
arbeta fram verksamhetsplaner och budgetför-
slag. Så också i år. Tanken var att presentera 

detta för församlingen och i ett församlings-
möte den 15 november tillsammans besluta om 
det kommande året. Då kom den andra vågen 
med ökande smittspridning, en andra våg och 
förstärkta restriktioner. Vi har följt de råd som 
getts och åter gått in i ett mera stängt läge i Im-
manuelskyrkan. Mycket tråkigt, men behövligt 
för att vi inte ska bidra till ökande smittsprid-
ning. 
 Församlingsmötet kring verksamhetsplan 
och budget förlägger vi nu i stället till söndag 7 
februari. Årsmötet är sedan tänkt att genomföras 
14 mars. Vi hoppas att vi kan få till detta och 
mycket annat på vanligt, fysiskt sätt, men har 
en beredskap för att vi kan tvingas genomföra 
församlings- och årsmöte med hjälp av webben 
och digital teknik. De planer som styrelsen tagit 
fram för 2021 kommer att skickas ut via e-post 
för påseende. 
 Vi ber, och jag vet att många med oss ber, om 
Guds ledning och hjälp för församlingen. Vi tror 
att Gud kommer att bära oss igenom även denna 
period. Det är vi tacksamma för. Kom ihåg att vi 
alla kan bidra till att bevara gemenskapen genom 
att höra av oss och kontakta varandra på de sätt 
som ändå är möjliga.
 Styrelsen vill önska er alla fina högtider kring 
advent och jul. Hoppas att alla kan känna att Gud 
kommer nära på ett speciellt sätt även ett år som 
detta!

Anders Claesson för styrelsen

Internationell insamling
Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. 
Den gränsen kan gå hos urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola 
högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett 
evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbets kyrkor. Det är 
vad vår internationella mission handlar om. 
 Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp 
och evangelium i världen. Till jordens yttersta gräns. I flera länder är våra missionärer inblandade 
i detta spännande arbete. Du kan också vara med. Bland annat genom att ge till vår internationella 
insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta ge människor möjligheter att skapa sig 
en framtid och sprida hoppets evangelium.
 Plusgiro: 90 03 28-6 Bankgiro: 900-3286 Swish: 900 32 86. Skriv INTERNATIONELLT 
som meddelande.
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forts.  Guds ord
December 
 1 2 Pet 3:10–13
 2 Upp 7:9–10
 3 Upp 21:22–27
 4 Upp 22:1–2
 5 Joh 1:10–13
 6 Gal 4:4–6
 7 Ef 1:3–5
 8 Matt 1:18–21
 9 Joh 1:18
 10 Jes 11:2
 11 Luk 1:30–33
 12 Jes 7:14
 13 Luk 1:46–50
 14 Luk 2:4–7
 15 Matt 2:1–2
 16 Mik 2:3–6
 17 Luk 2:8–11
 18 Luk 2:12–15
 19 Luk 2:27–32
 20 Luk 2:36–38
 21 2 Kor 8:9
 22 1 Tim 3:16
 23 Jes 9:1–2
 24 Jes 9:6
 25 Joh 14:5–7
 26 Joh 14:15–19
 27 Joh 15:9–14
 28 Matt 28:18–20
 29 Luk 24:50–53
 30 Upp 1:7–8
 31 Matt 6:9–13

Januari
 1 Luk 2:21
 2 Ps 121:1-8
 3 Heb 3:1-6
 4 Mark 1:1-8
 5 Mark 1:9-13
 6 Matt 2:1-12
 7 Mark 1:14-20
 8 Mark 1:21-28
 9 Mark 1:29-34
 10 Matt 3:13-17
 11 Mark 1:35-45
 12 Mark 2:1-12
 13 Mark 2:13-17
 14 Mark 2:18-28

 15 Mark 3:1-6
 16 Mark 3:7-12
 17 2 Mos 33:18-23
 18 Mark 3:13-19
 19 Mark 3:20-30
 20 Mark 3:31-35
 21 Mark 4:1-9
 22 Mark 4:10-20
 23 Mark 4:21-25
 24 Rom 1:16-17
 25 Mark 4:26-34
 26 Mark 4:35-41
 27 Mark 5:1-20
 28 Mark 5:21-43
 29 Mark 6:1-6a
 30 Mark 6:6b-13
 31 Jer 9:23-24

Februari
 1 Mark 6:14-29
 2 Mark 6:30-44
 3 Mark 6:45-52
 4 Mark 6:53-56
 5 Mark 7:1-23
 6 Mark 7:24-30
 7 Luk 2:22-40
 8 Mark 7:31-37
 9 Mark 8:1-13
 10 Mark 8:14-21
 11 Mark 8:22-26
 12 Mark 8:27-33
 13 Mark 8:34-9:1
 14 Luk 18:31-43
 15 Mark 9:2-13
 16 Mark 9:14-29
 17 Mark 9:30-37
 18 Mark 9:38-41
 19 Mark 9:42-50
 20 Mark 10:1-12
 21 Heb 4:14-16           
 22 Mark 10:13-16
 23 Mark 10:17-31
 24 Mark 10:32-45
 25 Mark 10:46-52
 26 Mark 11:1-11
 27 Mark 11:12-14
 28 1 Mos 32:22-31 

www.bibeln.se

Saknar du också Gudstjänsten
Vi är många i församlingen som i hela livet haft en 
vana att gå till kyrkan på söndagen. Vi förundras 
alla över att ett litet virus kan sätta stopp för den 
vanan samtidigt som vi är tacksamma för att det 
finns de som gör allt för att ge oss information 
om hur vi minskar smittspridningen.
 Under fyra söndagar i oktober träffades 25-50 
personer (med avstånd) för att tillsammans fira 
gudstjänst. Det kändes så roligt att få mötas och 
heja på alla då.  Men nu får vi var och en ta del 
av gudstjänsterna hemifrån igen. När Försam-
lingsbladet kommer ut kanske vi fortfarande har 
webbgudstjänster. Det blir en ny erfarenhet att 
fira 1:a advent och julhögtiderna hemma.
 Jag har under året följt våra gudstjänster från 
Immanuelskyrkan och är så tacksam för allt arbete 
som hela webb-teamet lägger ner för att vi ska få 
en hälsning från vår egen församling.
 Om du inte har brytt dig tidigare kanske du nu 
inför julhögtiden börjar sakna våra gudstjänster 
och julsångerna, så som vi är vana att höra/sjunga 
dem. Till dig vill jag säga börja lyssna du också! 
Om det är svårt tekniskt så ring nån som kan lotsa 
dig fram på telefonen. Man måste inte ha dator. 
Har du en smartphone räcker det. 
 Om du har en telefon (eller dator) som du kan 
gå ut på Internet med så sök immanuelskyrkan.
nu du kommer då till vår hemsida. Skrålla ner 
lite så ser du en ruta där det står GUDSTJÄNST 
HEMMA, tryck på den rutan. Nu kommer det 
upp en text med rubriken Predikan. Sex rader 
längre ner står det Den hittar du här. Då trycker 
du på den texten och vips så har du alla våra 
gudstjänster där på en lång rad och kan titta i 
efterhand. 
 Öppnar du detta alldeles före klockan 11 och 
följer gudstjänsten direkt, kommer du först att 
se en bild där det står Sändningen startar strax! 
Välkommen! Nu gäller det att ha tålamod, strax 
kan dröja lite.  Nu kan vi vara förenade på detta 
sätt. Jag har hört att det kan vara lite svårt att via 
en del telefoner se sändningen på söndagsefter-
middagen men direkt går det bra och även lite 
senare på söndagen. Tänd ett ljus där du är, sjung 
med i psalmerna och be med i bönerna.  Detta är 
vårt coronasätt att vara tillsammans inför Gud. 

Marita Hallberg
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Sång och musik

Sångarförbundets stipendie till Jan-Olof Hermansson

Föräldra-barn-sång
Under coronasäkrade former startade vi 
upp våra sångstunder.
 Det var väldigt roligt att få mötas igen 
och sjunga tillsammans.
 Det märks att de små barnen gillar 
sång och musik. Precis som deras för-
äldrar och ledare gör.
 Fyra till sex föräldrar med barn har sam-
lats under de gånger vi har hunnit träffas.
 Nu har vi fått gjort ett litet uppehåll, 
men vi är beredda att ta ton och fatta våra 
instrument när det blir dags igen.

Glada sångarhälsningar från 
Anne G och Eva-Marie C

Barnkören övar 
varannan tisdag
 Det är ett härligt gäng som samlas för 
att sjunga ihop och umgås. Vi sjunger 
och leker i ca 1 timma med full energi. 
 Barnkören var med och sjöng på 
Gudstjänst för alla åldrar den 8 no-
vember och det var ett spänt men lad-
dat gäng som tyckte att det var väldigt 
spännande med webbsändning. De 
var mycket nöjda efteråt och skulle 
hem och titta på youtube sändningen i 
efterhand.
 Det är mest adventssånger som vi 
sjunger nu.  Det är väldigt roligt med 
barnkören och jag vill rikta ett särskilt 
tack till alla er föräldrar som skickar era 
barn så troget varje vecka.

Deborah Helsing

Equmeniakyrkans Sångarförbund har glädjen att 
meddela att Jan-Olof Hermansson blivit utsedd 
till Sångarförbundets stipendium år 2020!
  Sångarförbundet skriver bl.a.: ”Jan Olof är 
en värdig vinnare av priset och styrelsen hade 
stor enighet bakom beslutet. Att låta Jan-Olof 
Hermansson år 2020 bli tilldelad priset är en 
stor glädje! Han är verkligen en person som 

bidragit till att stimulera vokalmusiken inom 
Equmeniakyrkan!”
 Vi i Immanuelskyrkan är naturligtvis väldigt 
glada. Sångarförbundets representanter kommer 
vid tillfälle (när restriktionerna har lättat) besöka 
oss för att lämna över stipendiet till Jan-Olof.
 Se equmeniakyrkan.se/sangarforbundet/ för 
mer information.
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Scout och skördefest
Scouterna
Vår första höstträff i scout hade vi ute i 
Annelundsparken.
 Vi lekte lite lära känna varandra lekar, 
och grillade korv i fint höstväder.
 Dessutom hade vi andakt som handlade 
om scoutlagen. Den här terminen använ-
der vi oss av scoutlagen i våra andakter.
 Under terminen har vi haft scoutkvällar 
om eldar, sjukvård och tränat på knopar. 
Knoparna är minsann inte alltid så lätta 
att få rätt.
 Det är det inte heller att få ihop Trangi-
akök på rätt sätt. Men oavsett så smakar 
skrabbelucker bra som man steker på 
dem.
 Varje scoutmöte blir det också någon 
lek, för det gillar scouterna. Vi avslutar 
varje samling med scoutbönen tillsam-
mans.
 Det här var en liten hälsning från oss, 
tänk gärna på oss i dina böner.

Eva-Marie Claesson

Skördefest i miniformat
Mycket av det vi är vana vid har un-
der detta år förändrats på grund av 
pandemin. Men det var en glädje att 
få träffas till fysiska gudstjänster i vår 
kyrka några gånger i okt. Söndagen 
den 25 okt var skörd i fokus både i 
gudstjänsten och efterföljande kyrk-
kaffe. På corona-avstånd samlades vi 
i Sturesalen och cafeterian där några 
bord var fyllda av svamp, saft, sylt, 
marmelad och bakverk. Vi kunde 
också köpa och njuta av kaffe och 
maffiga muffins.
 Många uttryckte sin glädje över att 
få umgås även om vi hade ett visst 
avstånd. Tack alla som bidrog till de 
9590 kr som slutsumman blev.

Gunilla Odhagen
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Pastorn har ordet
Det plingade till i min mobil, det var ett sms som 
kom. Guds tid slog just ner i min tid precis när 
jag som bäst behövde det! Det var ett sms från 
en församlingsmedlem som skrev att hon är en 
av många som ber och tänker på oss i personalen 
i dessa tunga tider. Oj, vad jag är priviligierad 
som får finnas i denna församling där mitt och 
mina kollegors arbete bärs av bön.
 Guds tid kallas på grekiska för kairos och vår 
tid, den mänskliga tiden, kallas för chronos. 
Chronos är den tid som hela tiden går, klockan 
som tickar fram, dagar som går, årstider som 
förändras osv. Kairos är Guds tid som gör ned-
slag i chronos. 
 Jag har precis plockat fram adventsstjärnan! 
Äntligen får jag hänga upp den i fönstret igen. 
Jag tycker så mycket om adventsstjärnan, stjär-
nan som visar väg fram till det lilla Jesusbarnet. 
Stjärnan som visar vägen fram till det största 
kairos som skett. Guds tid blir en dela av vår tid 
i det lilla Jesusbarnet. 
 Mycket är och har varit annorlunda i år. Hur vi 
firar jul kommer att vara annorlunda för många 
av oss. Men stjärnan visar på samma sätt som alla 
år fram till det lilla Jesusbarnet. Julens budskap 
är detsamma som det alltid har varit och alltid 
kommer att vara. Gud sänder sin son till jorden 
och det får vi fira år från år. Jag känner mig 
tacksam över att jag lever i Nya Testamentes 
tid där jag år efter år får fira denna händelse. 
Ibland försöker jag tänka på hur det var innan 
Jesu ankomst till jorden och varje gång som jag 
tänker den tanken så landar jag alltid i en känsla 

av tacksamhet att min tid på jorden blev efter 
Jesu ankomst.
 I kärlek sände Gud sin son till jorden. Guds 
tid slog rakt ner i vår tid med kärlek, hopp, ljus 
och värme genom Jesu födelse och mitt där i 
kärleken, hoppet, ljuset och värmen lever vi. 
Även om det ibland känns både mörkt, kallt 
och ensamt så är jag förvissad över att jag lever 
i Guds kärlek. Du kan vara förvissad om att du 
lever i Guds kärlek.
 Vår tid 2020 är annorlunda men Guds tid och 
löfte är det samma som alltid. När kairos möter 
chronos så händer någonting. Kairos finns i både 
stort och smått. Julens budskap, ett meddelande 
i ett sms som gör att man orkar en bit till där 
Guds kärlek blir tydlig och nära genom en annan 
människas handling.
 Om vi öppnar upp oss för att låta Guds kairos 
passera våra hjärtan och på olika sätt förmedla 
det till varandra så kommer ditt och mitt chronos 
att bli lättare och bära. Låt oss hjälpa varandra 
att vila i julens budskap som alltid är och alltid 
kommer att vara detsamma.

Ett litet barn av Davids hus
skall göra vinternatten ljus. 
Ett barn skall hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss skall det bo

Guds rika välsignelse till oss alla!

Pastor Anne

Församlingens årsmöte närmar sig - valberedningen börjar
Församlingens valberedning har nu börjat arbetet inför årsmötet i mars.

Eventuella avsägelser ska vara valberedningen tillhanda senast 7 januari 2021.
E-post: gunilla.odhagen@gmail .com

Följ oss på sociala medier
Vi finns på instagram, facebook och youtube – sök på Immanuelskyrkan, Borås.
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Lars Böhm, Anna Lénberg, Linda Otteräng, 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

Om Du vill veta vad som händer i kyrkor och samfund, i Sverige och världen!



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 

 
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: Henrik Yrlid
Vårstart 27/1

Barnkyrka (4 år och 
uppåt)
Söndagar 11.00 
Kontakt: Marita Cronqvist

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Henrik Yrlid

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Diasilua Nsumbu
Vilande
  
KRIK Borås
KRIK Sturehallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Johan Höglund

KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Erik Lindvert
Vilande

KRIK 20+
Sturehallen
Söndagar ojämn vecka 
19.00-21.00  
Kontakt: Henrik Strömbom

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Eva-Marie  
Claesson
Vårstart 20/1

Barnkör (7-12 år)
Tisdagar jämna veckor 
17.00
Kontakt: Deborah Helsing
Vårstart 13/1

Kör
Tisdagar ojämna veckor 
18.00-20.00
Kontakt: Deborah Helsing

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 

Immanuel String Band 
(ISB)
Tisdagar 16.00-17.30
Kontakt: Anders Stoltz

Bön / Rollspel
Vissa söndagar 15.00
Kontakt: Nils Davidson

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
Vilande

Vill du veta mer gå in på www.immanuelskyrkan.nu
eller kontakta oss via kontakt.imkboras@immanuelskyrkan.nu

eller på tel. 033-12 54 80.

Välkommen att vara med! 

Församlingens 
studiearbete 
sker i 
samarr. med:

Immanuelskyrkan
Stureg. 45, 503 42 Borås

Under rådande omständigheter vet vi inte när en del grupper kan starta.  
Följ oss i sociala medier, kolla in hemsidan eller hör av er till kontaktpersonerna för mer information.


