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Församlingsboken
Vigsel:
Johanna Thorèn 
och David Hårsmar
10 oktober 2020

Utträde:
Ronny Augustsson
1 februari 2021

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 28 maj och sträcker sig till den 29 augusti. Manus skall vara inlämnat på 
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 2 maj. 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.imkboras@immanuelskyrkan.nu

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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Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
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Kalendariet, notiser och annan information hittar 
du även på vår hemsida www.immanuelskyrkan.nu
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Insidan
En kyrka – till vad?
Är det inte helt självklart vad man bör använda 
en kyrka till? Det kan tyckas så. Men det självkla-
ra är ibland självklart enbart av den anledningen 
att vi är alltför bekväma att förutsättningslöst 
ställa frågor och ivrigt söka efter svar. När jag 
skriver ner några reflexioner inför öppnandet av 
vår nya kyrka, så är det med förhoppning om att 
många vill vara med om att söka svar på frågan: 
Hur skall vi bäst använda vår nya kyrka?
 En kyrka skall främst användas till gudstjäns-
ter, det borde vara helt klart. Men då måste man 
också förstå ordet gudstjänst i dess tvåfaldiga 
betydelse – att samlas kring Guds Ord och 
sedan handla i överensstämmelse med Ordet. 
Gudstjänsten i kyrkan är alltså bara ena hälften 
av gudstjänsten som helhet. Om endast den de-
len fungerar, är det inte då att likna vid Jesu ord 
om att tända ett ljus och sedan sätta det under 
bänken? Förresten, kan man säga att gudstjäns-
ten i kyrkan fungerar, om den inte efterföljdes 
av gudstjänsten i vardagen? I en gudstjänst är 
man inte åhörare eller åskådare. Man deltar i 

en gemenskap, som syftar till att föra varje del-
tagare in i denna gemenskaps centrum till Jesus 
Kristus. Här gäller hans löftesord: ”Varest två 
eller tre äro församlade i mitt namn, där är jag 
mitt ibland dem.”
 Hur skall gudstjänsten föras ut i livet och livet 
in i gudstjänsten? Det är svåra frågor för oss, som 
så ofta och gärna vill skilja mellan profant och 
andligt, mellan gudstjänst och vardag. Hur skall 
vissheten om att Gud är hela livets Gud bättre 
komma till uttryck i våra gudstjänster? Om vi 
medvetet söker komma ifrån TV-mentaliteten, 
att avnjuta ett program eller att vara förargade 
över det, och i stället i bön och meditation för-
bereder oss att vara med om att gestalta mötet 
med Gud – vårt eget och andras, måste inte 
då gudstjänsten i kyrkan bli engagerande och 
förpliktande? Den förkunnare, som vet att han 
har en väl förberedd församling, kan ogärna 
slarva bort sitt benådade tillfälle. Vår nya kyrka, 
andaktsskapande, bekväm och ändamålsenlig, 
såväl som nya  metoder eller gudstjänstformer, 
allt måste syfta till att föra människor till Gud.
 Men sedan! Vad händer med gudstjänsten 
andra del? Hur går det med vår gudstjänst hela 
veckan igenom? Här bör också vår nya kyrka 
kunna bli oss till stor hjälp. Vi har utrymmen för 
bön, samtal, meditation, studier, gemenskap och 
rekreation. I den trängre kretsen under samtal 
och bön kan Guds kallelse bli inte bara ett tving-
ande måste utan också nåd och kraft. Att bjuda 
människor till Kristus kan gå bra utan kyrka. 
Det vittnar Evangeliet om. Hur mycket bättre 
bör det då inte gå med de möjligheter vi nu får 
taga i bruk – Immanuelskyrkan, Sturegården och 
Sturehallen!
 En kyrka – till vad? 
En missionsstation 
mitt i det moderna 
samhället!

Texten är ur 
Månadsbladet nr. 

3 1971, skriven av 
Bengt Zetræus, 

församlingsföre-
ståndare för Borås 
missionsförsamling
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50-årsjubileum
När freden kom 1945 blev det ganska snart 
uppenbart att Immanuelskyrkan från 1899 inte 
var anpassad för en ny tid med dess förändrade 
verksamhetsformer. 
 Denna kyrka hade efterträtt Södra Missions-
huset, som låg på Lidaholm, det vill säga ungefär 
där nuvarande motorvägen korsar Söderleden. 
1899 års Immanuelskyrka invigdes den 3 decem-
ber nämnda år, med predikan av bland andra 
Missionsförbundets föreståndare dr. Ekman. 
 Denna kyrka hade sin huvudingång i (det 
”avskurna”) hörnet Sturegatan - Kvarngatan 
och sträckte sig ett stycke utefter båda – med 
ingångar från respektive gator. Kyrksalen var 
försedd med läktare på tre sidor. Predikstolen 
var placerad mitt fram och (i höjd räknat) på 
”halvdistans” mellan de båda planen. En dopgrav 
hade inrättats i efterhand.
 På läktarhöjd utefter Kvarngatan låg pastors-
bostaden om tre rum och kök. Med ingång mot 
Sturegatan fanns vaktmästarbostad samt Lilla 
salen.
 Det är värt att notera att kyrkan på den tiden 
inte nådde ut till Åsbogatan. Mellan kyrkan och 
Åsbogatan fanns två fastigheter.
 I 1899 års kyrka saknades ändamålsenliga loka-
ler för ungdomsarbete, men även för servering. 

Kyrkkaffe intogs vanligen i Lilla salen, med 
kaffegästen stående eller med kopp och bröd 
placerat vid sidan om – på ”sittnivå”. 
 Den första större insamlingen för ny kyrko-
byggnad anordnades i samband med försam-
lingens 75-årsjubileum 1953. Därvid inflöt  
320 000 kronor (vilket i dagens penningvärde 
skulle motsvara cirka 3,7 miljoner). Nästa ”ryck” 
kom 1960 med ett så kallat löftesoffer, som även 
det inbringade 320 000. Under hösten 1967 
hette offret ”byggarant” och uppgick redan 
samma höst till kronor 700 000 – för att sedan 
fortsätta. Det principiella beslutet om att bygget 
skulle bli av var då redan fattat – i mars 1963.
 Ordförande i byggkommittén var Sture Bill-
hed med Folke Mossberg som sekreterare. Rune 
Dalemark höll bland annat i insamlingsverksam-
heten. 
 Den nya kyrkan skulle innehålla inte bara 
ändamålsenliga lokaler för diverse verksamheter 
– vanliga och mindre vanliga i frikyrkliga sam-
manhang. Till det mindre vanliga måste räknas 
att en idrottshall med handbollsmått skulle ingå. 
Detta väckte först en viss tvekan i församlingen 
men rönte också nationell uppmärksamhet. I 
bygget ingick även en hyreshusdel och enligt 
det stora ekonomiska beslut som fattades 1969 
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forts.

Det var 
stora rub-
riker när 
den nya 
Immanu-
elskyrkan 
byggdes 
i Borås. 
Kyrkan 
invigdes 28 
mars 1971.
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50-årsjubileum forts.

Förutom den gamla kyrkobyggnaden inköptes 
"Sprakarns" fastighet. Dessa revs för att ge 

plats åt den nya kyrkan.

fördelades totalkostnaden om 7,5 miljoner kro-
nor enligt följande: Kyrkodelen 3,7 miljoner, 
Sturehallen 1,84 och bostadsdelen 1,97 miljoner 
kronor. Den slutliga kostnaden översteg denna 
beräkning med cirka 0,5 miljoner. 
 Bostadsdelen såldes på 1980-talet med viss 
vinst.
 I ett stort reportage från Borås i Svensk Vecko-
tidning den 19 mars 1971 noteras bland annat 

att finansieringen av det stora kyrkbygget ”ej 
påverkat det ordinarie offrandet”. Ungefär sam-
tidigt fick ordföranden dementera en insändare 
(undertecknad av en boråsare) i Expressen, där 
det påstods att bygget av nya Immanuelskyrkan 
skulle kosta 70 miljoner och att det då vore bättre 
att skänka denna summa till Lutherhjälpen.
 Utformningen av projektet skedde efter en 
arkitekttävling till vilken fyra arkitekter var 
inbjudna. Det segrande förslaget vanns av Gö-
teborgsarkitekterna Rune Lund och Alf Valentin 
med Osman Bayramoglu som medhjälpare. 
Förslaget hade mottot: Ordet.
 Även den upplåning som krävdes för byggets 
genomförande präglades av en viss tävlan, näm-
ligen mellan stadens banker. Byggnadskreditivet 
stannade slutligen hos Svenska Handelsbanken 
och i förutsättningarna skrev man in att över-
enskommelsen mellan banken och församlingen 
skulle gälla även i händelse av allmänna kreditre-
striktioner. Denna klausul kom att visa sig nyttig 
vid två tillfällen under byggtiden. 
 Köp och försäljningar hade alltså föregått 
det stora bygget. Bland annat gällde det att nå 
Åsbogatan genom att församlingen köpte de två 
fastigheterna utefter Sturegatan. Det yttersta, 
hörnhuset, kallades Sprakarns – efter en fabrikör 
Sprakarn. 
 Försäljningarna var flera. Den mest intressanta 
var förmodligen Tullenkyrkan, byggd så sent 
som 1961. Tio år senare var det dock aktuellt 
med försäljning och köpare blev den katolska 
församlingen. En fastighet med kyrksal, belägen 
på Hedvigsborg, hörnet Getholmsgatan-Faf-
nesgatan, hade byggts 1950. Där bedrevs såväl 
söndagsskola som syförening. Detta hus såldes 
1969 i samband med kyrkbygget och samma år 
även pastorsbostaden vid Varbergsvägen, vilken 
man 1960 hade fått som donation av bröderna 
Persson.
 Även Hasselbacken såldes. Byggnaderna 
köpte Pingstförsamlingen, som lät flytta dem 
till sommargården Sjöbonäs och marken såldes 
till villatomter.
 Mer om detta finns att läsa i församlings jubi-
leumsskrift från 2004.
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Fondväggen

Fondväggen monteras  upp i kyrksalen.

Bön med öppna ögon

Herre Jesus Kristus
Lär mig att lyssna till din röst.
Låt inte bergspredikans ord bli invanda fraser,
slagord, lätta att lämna vidare till andra.
Låt bergspredikans ord bli ord till mig.

Gode Gud
Du ser att jag ofta är bland dem som går 
förbi,
förbi den slagne, förbi den utstötte och 
ensamme.
Visa mig idag hur jag kan vara en 
barmhärtig samarit.
Lär mig omsorg i svåra lägen,
lär mig offra tid och egen 
bekvämlighet.

Låt mig komma inför dig, 
tillitsfullt på barns vis 
för att förnyas, födas på nytt.

Herre
Du ser att jag ofta går vilse, förbrukar 
arv och krafter, 
förspiller tid och liv.
Lär mig stanna upp och vända om.
Tack för att du tar den ångerfulle på allvar.

Herre
så ditt ords säd i mitt hjärta,
gör det fruktbart och välsignat.

Visa mig vägen, låt mig leva och växa vid din 
hand.

(Efter Olle Bäck) 

När den nya Immanuelskyrkan byggdes ville 
man att den skulle svara mot högt ställda anspråk 
på funktionsduglighet och att den konstnärliga 
utsmyckningen liksom inredningsdetaljer skulle 
vara av hög klass. 
 Torsten Ahlstrand, teolog och tidigare in-
tendent på Konstmuseet, var väl införstådd 
med anspråken på en konstnärlig gestaltning i 
en kyrka. I samråd med honom gick uppdraget 
till konstnären Hjalmar Ekberg att göra en 
samlande, stämningsskapande utformning av 
fondväggen.
 Det blev en träskulptur i sex delar. I centrum 
ett krucifix med en Kristusgestalt – något ovan-
ligt i en frikyrklig lokal, där man oftare ser ett 

tomt kors, som betonar Kristi uppståndelse. 
Korset omges av fem bilder, som gestaltar Bergs-
predikan och liknelserna om den barmhärtige 
samariten, den förlorade sonen, såningsmannen 
och slutligen bilden av barnaskapet.
 I kyrksalen finns dessutom skulpturen Mor och 
barn – för många en bild av Maria med Jesus- 
barnet. Även den är utförd av Hjalmar Ekberg. 
 Detsamma gäller den dynamiska profetge-
stalt, som möter besökaren i foajén, en sträng 
och uppfordrande förkunnare.
 Framför dörren in mot kyrksalen står Inger 
Björklunds skulptur av metall och textil – fast 
och mjukt som evangeliet och med ett utläsbart 
budskap för den som ger sig tid att läsa.
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Kalendariet

Februari
 Vecka 8 - Ansvarsgrupp 3
 28 Söndag
  11.00 Gudstjänst. ”Den kämpande 

tron.” Anne Grudeborn. Maja Brunne-
gård. Sångoch musik Patrik, Elin, Anders 
och Deborah.

Mars
 Vecka 9 - Ansvarsgrupp 4
 7 Sön 
  11.00 Gudstjänst ”Kampen mot ond-

skan”. Anne Grudeborn. Marita Cronqvist. 
Sång och musik Daniel Fält.

 Vecka 10 - Ansvarsgrupp 5
 14 Sön
  11.00 Gudstjänst med och för alla 

åldrar ”Livets bröd”. Anne Grudeborn. 
Eva-Marie Claesson. Deborah Helsing.

 Vecka 11 - Ansvarsgrupp 6
 21 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Guds mäktiga verk”. 

Johanna Sinclair. Eva-Marie Claesson. 
Bön och offerdag för pastors- och diakoni-
utbildning. Sång och musik Ulf och Lisa 
Hansfelt.

 Vecka 12 - Ansvarsgrupp 1
 28 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Vägen till korset”. 

Ronny Augustsson. Staffan Odhagen.  
Deborah Helsing. Sång: Liv Hellemar, 
Ingrid Emanuelsson och Sofia Emanuelsson. 
Immanuelskyrkan 50 år ”Jubileumsinsamling”.

April
 Vecka 13 - Ansvarsgrupp 2
 2 Fre
  Långfredag ”Korset” Anne Grudeborn. 

Deborah Helsing m.fl.

 4 Sön
  11.00 Påskdagsgudstjänst ”Kristus är 

uppstånden”. Anne Grudeborn. Ingemar 
Samuelsson. Deborah Helsing.

 Vecka 14 - Ansvarsgrupp 3
 11 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Påskens vittnen”. 

Lasse Polbäck. Maja Brunnegård. Sång och 
musik The Pilgrims.

 Vecka 15 - Ansvarsgrupp 4
 18 Sön
  11.00 Gudstjänst med och för alla 

åldrar ”Den gode herden”. Anne Grude-
born. Eva-Marie Claesson. Sång och musik 
Deborah Helsing,

 Vecka 16 - Ansvarsgrupp 5
 25 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Vägen till livet”. Anne 

Grudeborn. Marianne Andersson. Sång och 
musik Anders Nilsson och Helen Wallgren.

Maj
 Vecka 17 - Ansvarsgrupp 6
 2 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Att växa i tro”. Hans 

Dahlgren. Marja Järvinen. Sång o musik 
Åsa och Martin Borg, Åke Alevall och Lars 
Andreasson.

 Vecka 18 - Ansvarsgrupp 1
 9 Sön
  11.00 Gudstjänst ev Råddehult ”Bö-

nen”. Anne Grudeborn. Eva-Marie Claes-
son. Deborah Helsing. 

 Vecka 19 - Ansvarsgrupp 2
 16 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Hjälparen kommer”. 

Henrik Fransson, Anders Stoltz. Sång och 
musik Anders Stoltz m.fl.

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
 Vecka 20 - Ansvarsgrupp 3
 23 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Den heliga Anden”. 

Pingstdagen Anne Grudeborn. Sång och 
musik Deborah Helsing, Musikrådet.

 Vecka 21 - Ansvarsgrupp 4
 30 Sön
  11.00 Gudstjänst ”Gud - Fader, Son 

och Ande”. Anne Grudeborn. Marianne 
Savhammar. Sång och musik Johanna och 
Patrik Buller.

Juni
 Vecka 22 - Ansvarsgrupp 5
 6 Sön
  11.00 Gudstjänst. Kalle Hylén. Lars 

Andreasson. Sång och musik Deborah 
Helsing m.fl.

På lång sikt
• Församlingens årsmöte – 13 juni
• Equmenias årsmöte – 9 juni

Den 28 mars för 50 år sedan invigdes Imma-
nuelskyrkan.
 Nu som då är och var Immanuelskyrkan en 
fantastisk byggnad med många möjligheter 
stora som små. Kyrkans lokaler är mycket 
genomtänkta och praktiska men fordrar un-
derhåll av alla de slag.
 Under de senaste åren har stora renoveringar 
genomförts. Renovering av Allrummet, Stu-
resalen, Församlingssalen med intilliggande 
kök, TV-rummet och stora entrén är några 
exempel på vad som gjorts. Det mesta har 
skett med frivilliga krafter för att kunna hålla 
nere kostnader. En annan stor investering är 
att vår solcellsanläggning nu är på plats och 
producerar egen el till vår fastighet.

 Då vi i vårt verksamhetsutskott uppmärk-
sammades på att vår kyrka fyller 50 år i mars, 
så kom det ett förslag på att ha en Jubileums-
insamling till vår 50-åring. Från flera håll fanns 
det en önskan om att ”stora köket” vid Kaffe-
stugan skulle bli föremål för denna insamling. 
Köket används mycket ofta vid serveringar av 
olika slag. Och köket börjar bli slitet och är i 
stort behov av en renovering.
 Efter beslut i styrelsen och fastighetsut-
skottet kommer de insamlade gåvorna att 
oavkortat gå till en ”grundplåt” för att få till 
ett uppfräschat och ändamålsenligt kök.
 Vi har stora förhoppningar på ett stort 
gensvar och låter söndagen den 28 mars få bli 
starten för vår Jubileumsinsamling.

Staffan Odhagen

En pigg 50-åring

Jubileumsinsamling
Immanuelskyrkan 50 år

Söndagen den 28 mars startar vår jubileumsinsamling för att ge möjlighet 
till ett uppfräschat och ändamålsenligt kök i bottenvåningen.

Visst vill du vara med!

Gåvor sätts in på Immanuelskyrkans Swish: 123 174 2626
eller

Församlingens bankgiro: 820-0982
Märk med: Jubileumsinsamlingen
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Styrelsen informerar
Ljusnande tider
Detta skrivs dagen före kyndelsmässo-
dagen, då fokus är på ljuset. I styrelsen 
planerar vi för att vara församling i pan-
demitider men vi har också planer för en 
ljusare framtid. Alla märker vi att dagarna 
blir längre och ljusare men vi tror också på 
att pandemin lättar på sitt grepp om oss så 
småningom.
 Det innebär att vi fortsätter med web-
gudstjänster varje söndag och öppen kyrka 
tisdagar och torsdagar. Dessutom har det 
tillkommit dagbibelsamtal i små grupper 
och scouterna försöker komma igång igen.
 Den här tiden på året förbereder vi som 
vanligt årsmötet. Tanken var att det skulle 
hållas i mars men styrelsen vill helst möta 
församlingen i fysisk form och har därför 
nu beslutat att flytta årsmötet till 13 juni. 
Förhoppningen är förstås att smittsprid-
ningen då minskat och att vaccineringarna 
har fungerat väl, så vi åter kan samlas i 
större grupper. 
 Handlingarna till årsmötet är snart klara 
och skickas sedan ut via e-post till alla som 
har lämnat sina e-postadresser till expedi-
tionen. De som inte kan ta emot e-post har 
möjlighet att hämta handlingarna i kyrkan 
från och med 1 mars.
När våren kommer och vädret blir mer 
lämpligt för utomhusarbete genomförs re-
novering av taket över vår fastighet. Många 
kvadratmeter har bytts ut de senaste åren 
och nu byts de återstående ytorna. 

Anpassning till nya/digitala tider
2018 gjordes ett omfattande arbete med att tydliggöra 
konsekvenser av GDPR (persondata förordningen) 
för vår verksamhet, information/kommunikation, lag-
ring av dokument och hantering av personuppgifter. 
Det blev uppenbart att vi behövde modernisera vårt 
datasystem och förändra rutiner på olika sätt. Under 
2020 tecknades avtal med FRONT om nödvändiga 
investeringar, utbildning till användare och support. 
Nu pågår ett arbete med att finna rutiner för bland 
annat datalagring i syfte att göra styrdokument, pro-
tokoll, årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelser 
och rutiner av olika slag säkert lagrade men också 
tillgängliga i det löpande arbetet. 
 Våren 2020 började vi sända gudstjänster via You-
tube. Våra anställda har med entusiasm, kunnighet 
och uthållighet inbjudit varje söndag till gemenskap 
och andakt framför skärmen.
 En grupp församlingsmedlemmar har visat stort 
kunnande och lagt mycket tid på att ordna teknik 
och skapa trygghet kring sändningarna. Ett särskilt 
tack vill vi rikta till Thomas Grudeborn som ställt 
egen teknisk utrustning till förfogande och tillsam-
mans med teknikgruppen tagit ett stort ansvar för att 
sändningarna har fungerat.
 Vi har blivit uppmärksammade på att texter ur 
vår Psalmbok inte får visas i Youtubesändning. Det 
handlar om upphovsrätt. Du erbjuds därför att låna 
Psalmbok i kyrkan.
 Styrelsen bedömer att vi behöver ha möjlighet att 
även efter pandemitid sända gudstjänster och andra 
samlingar via webben. Därför har vi beslutat att an-
skaffa teknisk utrustning för detta.

Anders Claesson

Information från Fastighetsutskottet
Som vi tidigare informerat, om så kommer vi så snart vädret tillåter att påbörja en takrenovering. 
Det är ytorna över S:t Lucas lokaler och taket över expeditionerna som vi ska få ny takpapp. Vi 
har stora takytor på vår fastighet, bara denna delen av taket är c:a 600m2.
 Belysningen i garaget kommer vi också att byta ut. Nya energisnåla armaturer kommer att 
sättas upp. Arbetet är redan påbörjat.
 Elcentralen på övervåningen har vi under en tid haft problem med. Efter femtio år så behöver 
den bytas ut. Bytet kommer att ske under feb/mars.
 Självklart så kommer vi att försöka göra så mycket arbete som möjligt själva. 

Bosse Hellemar
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forts.  Guds ord
Mars 
 1 Mark 11:15-19
 2 Mark 11:20-25
 3 Mark 11:27-33
 4 Mark 12:1-12
 5 Mark 12:13-17
 6 Mark 12:18-27
 7 1 Sam 17:40-50
 8 Mark 12:28-34
 9 Mark 12:35-40
 10 Mark 12:41-44
 11 Mark 13:1-13
 12 Mark 13:14-23
 13 Mark 13:24-27
 14 Joh 6:1-15
 15 Mark 13:28-31
 16 Mark 13:32-37
 17 Mark 14:1-2
 18 Mark 14:3-9
 19 Mark 14:10-11
 20 Mark 14:12-16
 21 Luk 1:26-38
 22 Mark 14:17-21
 23 Mark 14:22-25
 24 Mark 14:26-31
 25 Mark 14:32-42
 26 Mark 14:43-52
 27 Mark 14:53-65
 28 2 Mos 13:6-10
 29 Mark 14:66-72
 30 Mark 15:1-5
 31 Mark 15:6-15

April
 1 Mark 15:16-20
 2 Mark 15:21-41
 3 Mark 15:42-47
 4 Mark 16:1-14
 5 Mark 16:14-20
 6 Ps 16:6-11
 7 Ps 18:2-7
 8 Ps 22:23-32
 9 Ps 49:16
 10 Ps 116:1-19
 11 Joh 21:1-14
 12 1 Kor 15:1-11
 13 1 Kor 15:12-19
 14 1 Kor 15:20-28
 15 1 Kor 15:29-34

 16 1 Kor 15:35-49
 17 1 Kor 15:50-58
 18 Hes 34:11-16
 19 Ps 23:1-6
 20 Ps 28:6-8
 21 Ps 80:1-4
 22 Jes 40:9-11
 23 Heb 13:20-21
 24 1 Pet 2:21-25
 25 Joh 16:16-22
 26 Ps 90:10
 27 Jes 30:18-19
 28 Matt 4:17
 29 Matt 24:15-28
 30 Joh 14:15-24

Maj
 1 2 Kor 6:1-2
 2 Hos 11:1-4
 3 Dom 2:16-23
 4 2 Krön 24:17-22
 5 Matt 13:53-58
 6 Matt 21:28-32
 7 Apg 19:8-10
 8 Apg 28:23-28
 9 Luk 18:1-8
 10 1 Mos 18:22-33
 11 Rom 12:12
 12 Ef 6:10-20
 13 Apg 1:1-11
 14 Kol 4:2-6
 15 1 Thess 5:16-22
 16 Joh 15:26-16:4
 17 Apg 1:1-5    
 18 Apg 1:6-11
 19 Apg 1:12-14
 20 Apg 1:15-20
 21 Apg 1:21-26
 22 Joel 2:28-29
 23 Apg 2:1-11
 24 Joh 6:44-47
 25 Ps 51:8-14
 26 Hes 36:24-28 
 27 Rom 8:1-11
 28 Rom 8:12-21
 29 Rom 8:22-27                                                                                             
 30 Matt 11:25-27
 31 Jes 40:12-17

www.bibeln.se

Känner du igen uttrycket? För oss, församlings-
medlemmar och församlingens vänner som är 
bosatta i eller nära omkring Borås har vi sen ca 
15 år haft sju grupper som var sjunde vecka har 
ett extra ansvar i kyrkan. Det är den veckan, 
som är vår vecka i kyrkan. Det är enormt 
många timmar som vanligtvis ägnas åt att bl a 
vara värdar vid uthyrningar, servera kaffe med 
hembakat bröd och att städa. Inte minst vår 
idrottshall, har under åren städats av volontärer 
från Ansvarsgrupperna. Ja just det, Ansvarsgrup-
per är det vi kallar våra grupper. Under det 
senaste året har dock inget varit sig likt. En del 
städning, blomvattning, posthantering och att 
hålla trottoarerna snygga mm är insatser som 
måste göras även under coronatider.  
 Detta år har vi minskat antalet grupper till sex 
Ansvarsgrupper. Det innebär att några har bytt 
grupp och jag hoppas att ni som ändrat grupp 
snart finner er tillrätta bland era nya grupp-
kompisar. Om du som läser detta undrar om 
du är med i någon sådan grupp så kan du titta i 
matrikeln eller fråga någon i kyrkan. 
 Att känna arbetsgemenskapen i en mindre 
grupp ger glädje. Det är fint att känna, tillsam-
mans gör vi storverk. Grupperna innebär ju 
också att man lär känna nya vänner som man 
inte pratat med tidigare. Man kan ha många 
berikande samtal över städvagnen eller över ett 
fikabord när man planerar ”sin” vecka. En del 
lägger många timmar i kyrkan och andra färre. 
Just nu, när många av oss har hur mycket tid som 
helst, kan vi inte hyra ut våra lokaler och inte ha 
egna stora samlingar i kyrkan heller. Visst kan 
man känna en längtan att mötas över städvagnen 
igen, eller hur?!!

”Jag kan inte vad du kan,
du kan inte vad jag kan.
Men Gud har en uppgift som passar för mig
och en annan som passar för dig.”

Marita Hallberg

Vår vecka i kyrkan, 
blir nu var sjätte
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Korttidspermittering
Många företag, föreningar och organisationer 
har drabbats hårt ekonomiskt till följd av ut-
brottet av coronaviruset. Detta gäller även vår 
församling. För att stötta drabbade företag och 
organisationer beslutade riksdagen under våren 
2020 om att införa ett system för ekonomiskt 
stöd vid korttidspermittering. Syftet med stödet 
är att drabbade företag och organisationer ska 
kunna behålla sin personal i stället för att säga 
upp dem. I praktiken innebär det att anställda 
går ner i arbetstid under en period (permitte-
ring) samtidigt som staten lämnar ekonomiskt 
stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en 
stor del av sin ordinarie lön under permitte-
ringen samtidigt som företagets personalkost-
nader minskar.
 Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under 
den tid de är arbetsbefriade men måste infinna 
sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren så önskar.

Varför har Immanuelskyrkan korttidsper-
mitterat personalen?
Immanuelskyrkan följer de rekommendationer 
som Folkhälsovårdsmyndigheten lämnat. Detta 
har inneburit att vi sedan i våras 2020 haft en 
nedstängd kyrka med undantag för Webbguds-
tjänster och öppen kyrka vissa dagar i veckan. 

Under en kortare period under hösten hade vi 
igång ytterligare några verksamheter. 
 Under coronapandemin har församlingens 
ekonomi försämrats med drygt 400 000 kronor. 
Samtidigt har arbetsuppgifterna för vår personal 
minskat till följd av minskad verksamhet i kyr-
kan. 
 Sammantaget har detta lett till att styrelsen be-
slutat att under olika perioder korttidspermittera 
våra anställda. Samtidigt har vi sökt ekonomiskt 
stöd hos Tillväxtverket för korttidspermittering-
arna. Blir vår ansökan godkänd skulle det betyda 
en hel del för församlingens ekonomi.  

Vad gäller för 2021?
Då styrelsen följer rekommendationerna från 
Folkhälsomyndighetens innebär detta att Imma-
nuelskyrkan fortfarande är nedstängd med un-
dantag från Webbgudstjänster och öppen kyrka. 
Personalen kommer under det första kvartalet 
att vara permitterade med ca 40 procent av ordi-
narie arbetstid. Hur det blir fr.o.m. april månad 
och framåt vet vi inget om, men vår längtan att 
att snart kunna träffas i vår kyrka, till gudstjänst 
och att mötas i våra andra verksamheter. 

För styrelsen 
Anders Stoltz

Scouterna
Ett scoutmöte i oktober handlade 
om sjukvård och A,B,C = andning, 
blödning och chock. Det roligaste 
det mötet blev att linda armar och 
ben.
 Dessutom hade en av scouterna en 
allvarlig skada i huvudet som åtgär-
dades på ett mirakulöst sätt av sina 
scoutkompisar. Efter behandlingen 
var han i toppform. 
 Kvällens andakt gick på samma 
tema via 3:e punkten i scoutlagen: 
En scout är vänlig och hjälpsam.
 Detta blev en lyckad scoutkväll 
med både lek och allvar.
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Märkliga tider
Det kändes tomt i magen. Jag hade gått en lång 
promenad och det var några timmar sedan jag åt. 
Jag gick in i affären och köpte två grova frallor. 
Jag betalde med kort, tittade häpet på kvittot. Så 
dyrt det blev! Det kostade 70 kronor.
 Expediten bad om ursäkt. Hon hade slagit in 
två grova limpor i stället. Hon såg mycket olyck-
lig ut och förklarade att hon hade inga pengar 
och kunde alltså inte ge tillbaka någon växel. Det 
hela slutade med att jag lämnade affären med två 
rejäla brödlimpor i stället för två grova frallor.
 Vilka märkliga tider vi lever i. En affär som 
inte använder pengar längre som betalsätt. Har 
Coronapandemin även påskyndat digitalise-
ringen? Livet har verkligen förändrats och blivit 
annorlunda. Det som alltid varit så självklart är 
inte så självklart längre. Det är knepigt att träffa 
vänner, att åka buss, sjunga i kör, gå till kyrkan 
och till och med att handla! Jag beslöt mig för att 
ringa en av mina körvänner, som jag inte träffat 
på länge. Jag ringde upp Ingrid Emanuelsson.
 Att lyssna till Ingrids varma röst igen gjorde 
mig varm i hela kroppen av glädje. Snabbt sköt 
jag iväg första frågan.

Vad är viktigt för dig i Coronatider?
Det har snart gått ett år sedan kyrkan stängdes 
för vanliga gudstjänster. Jag saknar dessa och 
gemenskapen, som inte kan ersättas med de 
webbgudstjänster som vi har. Jag önskar att vi 
snart skall kunna återgå till det normala. För 
mig är det viktigt att ha rutiner i vardagen och 
göra det bästa av tillvaron och acceptera att 
situationen är som den är. Jag har tänkt mycket 
på de äldre i församlingen, som inte kunnat följa 
gudstjänsterna och där isoleringen och ensam-
heten känns tung.

Vad upptar dina tankar när du är hemma? 
Går de i dur eller moll?
Jag börjar dagen med att lägga den i Guds hand. 
Sedan är det upp till mig hur jag hanterar den. 
Om jag vill att den skall gå i dur eller moll. Det 
är inte alltid så enkelt. Men som körsångare 
sjunger jag helst i dur. Musiken har stor plats i 
min vardag, antingen vid pianot eller så lyssnar 

jag digitalt. Musikutbudet varierar, men helst 
skall sång och musik bygga upp mig. Jag kan till 
och med ta några danssteg på parketten.

Om du skulle ge ett råd till den som känner 
sig nere, vilsen och ensam. Vad säger du då?
Vardagssituationen ser olika ut för oss. Viktigt 
är att var och en av oss kan hitta något som kan 
förgylla vardagen för oss, t.ex. gympa med Sofia 
på SVT 1, ringa ett telefonsamtal, skicka ett 
SMS eller ta en promenad. Ett litet tips är att 
lyfta blicken i stället för att sänka den. ”Ty jag är 
Herren din Gud, jag tar dig vid handen och säger 
till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig!” Jes. 41:13

Ingela Hallgren
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Juldrama

Följ oss på sociala medier
Vi finns på instagram, facebook och youtube – sök på Immanuelskyrkan, Borås.

Jag satt nersjunken i min sammetsoffa när det 
började skymma ute. Ljusslingan runt granriset 
på balkongen hade inte tänts. Jag gick ut på 
balkongen och tryckte på ljuset. En vindpust 
stängde dörren. Jag fick tag med naglarna runt 
dörrkanten som jag gjort så många gånger 
tidigare. Den gick inte att öppna. Handtaget 
på insidan hade åkt ner och låst dörren. Jag tit-
tade mig omkring och tänkte, här kan jag inte 
vara hela natten. Klädd i mina ”slipintofflor” 
utan sockar med långbyxor och ulltröja, skulle 
det bli kallt. Telefonen låg i rummet och min 
ytterdörr var låst. Med mitt torkställ skulle jag 
kunna få grannarnas uppmärksamhet. Jag tog tag 
i kortändan och hängde den över balkongräcket 
och slog på husets plåtvägg nära ett fönster. 
Ingen reaktion! Jag slängde torkstället upp mot 
balkongen ovanför. Där fanns tre hundar, som 
säkert skulle höra mig. Ingen reaktion där heller. 
Jag ropade, och plötsligt hördes en kvinnoröst 
från gatan: ”Behöver du hjälp?” ”jaa”, svarade 
jag. Kvinnan kom fram till balkongen och und-
rade vad hon skulle göra. Jag bad henne ringa 
på hos mina grannar.
 Amanda som bor högst upp kom ut. Jag behöv-
de en stege, men husets stege är för kort. Från 
min balkong fick jag syn på en aluminiumstege 
hos villan bredvid. Amanda gick runt och lånade 
stegen. När de två kvinnorna fått stegen över 
staketet drog de isär och låste den. De kämpade 
för att få upp stegen, men den var för tung. Den 
ena kvinnan ringde efter två kompisar. De fyra 
kvinnorna lyfte upp stegen med gemensamma 
ansträngningar. 
 Efter en halvtimma kunde jag äntligen klättra 
över balkongräcket och nedför stegen. Min 
granne bjöd på kaffe under tiden vi väntade på 
värden. Han kom och tittade på låset men kunde 
ingenting göra eftersom nyckeln satt i dörren 
på insidan. Jag bad honom ringa en låssmed, 
vilken förklarade att det kostade 3.000-5.000 

kronor eftersom klockan var efter 16.00. Vi 
bestämde oss för att vänta till nästa dag. Jag fick 
låna en telefon, sökte min dotters nummer. ”Oh 
alla dessa siffror, hur skall man kunna komma 
ihåg dem?” Jag fick låna en jacka och blev strax 
hämtad för övernattning hos min dotter.
 Jag berättade vad som hade hänt. Hennes 
man dök upp med några stela ståltrådar. Han 
hade fått en idé, och strålade av nyfikenhet. 
Han bad mig åka med och efter en kort stund 
var brevinkastet i lägenhetsdörren bortplockat.. 
Jag kunde sticka in min hand och hålla upp det 
inre locket. Med hjälp av grannens ovala ca.30 
cm långa spegel i min hand stack jag in den i 
hålet och nyckeln blev synlig. Av en rulle najtråd 
formade svärsonen en lång dubbel tråd och i dess 
ände gjorde han två svarta öglor av buntband. 
Genom att titta i spegeln kunde han sticka in 
najtråden genom hålet. Han petade med en av 
de stela ståltrådarna i nyckelhålet från utsidan. 
Med stor koncentration på spegelbilden styrde 
han den långa najtråden mot nyckelknippan. 
Med ett ”kling” hamnaden den på golvet bakom 
dörren. Jag lånade en stor symagnet av grannen. 
Invirad i najtråden sänkte svärsonen den genom 
hålet. Spänningen var olidlig. Kunde han klara 
detta? Fortfarande med blicken i spegeln, som 
jag nu höll krampaktigt i handen lyckades han. 
Nyckelknippan fastnade på magneten med ett 
”pling”. Långsamt fick han upp den och drog 
ut den genom hålet. Det blev ett stort jubel. 
Kvällen var räddad. Äntligen inne i min lägenhet 
kunde jag pusta ut. 
 Snart somnade jag med ett leende efter en 
dramatisk eftermiddag.
 Hyresvärden blev förbluffad, när jag i detalj 
berättade hur han hade lyckats. I nästa vecka får 
jag en repstege till balkongen, som är fem meter 
upp. Tur att jag inte är höjdrädd!

Ingalill Teider
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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

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

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

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Eva-Marie  
Claesson

Barnkör (7-12 år)
Tisdagar jämna veckor 
17.00
Kontakt: Deborah Helsing

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 eller om grupperna är i gång.
Följ oss i sociala medier, kolla in hemsidan eller hör av er till kontaktpersonerna för mer information.


