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Församlingsboken

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 27 augusti och sträcker sig till den 28 november. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 1 augusti. Vill du bidra med ett 
längre, icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

Pastor, församlingsföreståndare 
Johanna Buller. 
Föräldraledig t.o.m. 31/7 2021.
johanna.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Pastor 
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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Församlingsbladet: 
Redaktionskommitté: Ingela Hallgren, Ingvar Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
Ansvarig utgivare: Anne Grudeborn. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

Till Herrens vila:
Gunnel Axelsson
Född: 7 dec 1936  
Död: 3 mars 2021

Sven Levenby
Född: 7 dec 1933  
Död: 9 april 2021

Till Minne
Ingenting blev sig likt under pandemin, inte ens begravnings-
gudstjänster med sedvanliga minnesstunder, har kunnat hållas.
 Vår vän Sven Levenby har under denna tid fått  flytta hem till 
landet ”Ovan där”, som vi sjunger i sången med samma rubrik.
 Vi minns Sven med glädje! I Dagledigkommittén, var han vår 
”idéspruta”, med glimten i ögat och ett vänligt leende på läpparna 
fixade han saker och ting. Sven hade också ett brett kontaktnät 
och detta kom väl till pass i vårt strategiska planeringsarbete.
 Nu står Svens plats tom och det känns tomt, men i minnenas 
album lever bilden av vännen Sven kvar.

Dagledigkommittén
Ingela Hallgren
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Insidan
Låt livet överraska dig med nya möjligheter
Vi fick besök av ett par goda vänner. Istället för en blomma fick vi en liten bok med fin text och 
vackra bilder. Det är en bok vi gärna tar fram om och om igen. Det finns så mycket visdom och 
positiva tankar i de enkla texterna, som förstärks av de vackra målningarna. En liten bok att ta fram 
både då och då.
 Boken heter Vardagstankar av Helena Broberg Oscarsson, och återges här med tillstånd av 
Bornelings förlag.

Ingvar Tranell

Det är när livet går ur kurs, när det oväntade händer som vi kan frestas att stanna, att resignera. 
Det är då vi kan göra ett val.
 Antingen kan vi bli förskräckta och rädda eller helt låsta på grund av att det vi är vana vid inte 
längre fungerar. Antingen ger jag upp och den del av mitt liv som är skadad förblir oanvändbar. 
Eller så kan jag göra ett tankeval och våga se att det kanske går att göra på något annat sätt.
 När den fina kristallvasen gick i tusen bitar så fick jag sätta mina rosor i en gammal kaffepanna. 
Snyggt!
 Låt livet överraska dig med tusen nya möjligheter - de finns där!

Hämtat ur Vardagstankar av Helena Boberg Oscarsson.
Återgivet med tillstånd av Bornelings förlag
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Missionsrally
En söndagseftermiddag i maj 
var det premiär för missions-
rally i Borås. Sex Equme-
niaförsamlingar i kommunen 
tyckte att vi behövde lätta 
upp den tråkiga pandemitiden 
med ett gemensamt arrang-
emang och samtidigt väcka in-
tresset för och samla in pengar 
till missionen. Varje försam-
ling ansvarade för en kontroll 
där information blandades 
med olika aktiviteter och på 
några platser fanns det något 
att stoppa i munnen. 
 Immanuelskyrkan höll till i 
Annelundsparken med bild-
gåtor om fågelholkar, tipsfrå-
gor om Diakonias arbete och 
prickkastning med bollar och 
en inramning av vitsippor och 
magnolia. Hos oss kunde man 
dessutom handla godispåsar 
med det självklara innehållet ”Sveriges mest 
köpta bilar”. 
 Vädret blev allt bättre under arrangemanget 
och det blev en trevlig eftermiddag. Fint att få 
träffas under Coronasäkra former och gott att 
göra något tillsammans med andra församlingar. 
Det gav mersmak!
 Drygt 150 startkort såldes och tillsammans 
med övriga intäkter blev behållningen till 
Equmeniakyrkans internationella arbete och 
Diakonia cirka 22 000 kr.
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Konfirmation

BRA ATT VETA
> Konfirmationen är på onsdagar

   kl. 18-20.  Samt en övernattning på HT och

ett läger under  Kristihimmelfärds helg.

 > Som konfirmand skall man besöka 6

gudstjänster/termin.

KOSTNAD
Konfirmationsåret kostar 2000kr.

Avgiften täcker allt material och årets läger och hajk.

30 augusti
Sista anmälningsdag

 
8 september 19.00-20.00

Konfirmationsstart, för föräldrar och
konfirmander.

 
10-11 september

Konfahajk
 

12 september 11.00
Bibelutdelning i Gudstjänsten

 
26-29 maj

Konfirmationsläger
 

5 juni 
Konfirmationshögtid

 

LÄGER
> Konfaåret inleds med en konfahajk.

 > Under vårterminen åker vi iväg på ett 5

dagars läger. Det brukar bli årets höjdpunkt

K O N F I R M A T I O N

Under ett års tid får du chans att utvecklas och

utmanas genom att lära dig massvis om kristen

tro, värderingar, dig själv, plus att du får massa

nya kompisar!

Undervisningen sker till stor del i samtalsform i

mindre grupper, där får alla åsikter uttryckas. Vi

samlas också i storgrupp. Mot slutet av kvällen

har vi en andakt (minigudstjänst)och kvällen

avslutas med att vi fikar tillsammans.

ANMÄLAN
Anmälan sker via vår hemsida:

www.immanuelskyrkan.nu. 

Klicka på Barn&Ungdom och sedan konfirmation

eller via länken på vår instagram:

immanuelskyrkanboras

Senast 30 augusti.

VIKTIGA DATUM

För mer info: www.immanuelskyrkan.nu

Frågor? Maila vår pastor:

anne.imkboras@immanuelskyrkan.nu

johanna.imkboras@immanuelskyrkan.nu

M I S S A  I N T E  D E N N A  C H A N S

Börjar du 
8:an i höst?

Konfirmation är en grundkurs i kristen tro för dig
som går i årskurs 8. Man behöver inte vara döpt eller
vara kristen för att gå konfirmation hos oss, det enda
krav som ställs är att du är motiverad och har hög
närvaro! Vi vill att det skall vara kul att läsa hos oss,
därför lägger vi mycket energi på att skapa en god
gemenskap i konfagruppen! Vi kommer ha både
undervisning, läger, tävlingar mm under året.yy

 
VEM FÅR VARA MED?!
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Porträttet
Ann-Margret Grudeus
HON var redan där när jag kom! Vi hade stämt 
träff i kyrkan en helt vanlig tisdag. Visserligen 
fortfarande pandemi, men vi var båda vaccine-
rade enligt konstens alla regler. Jag hade sett 
fram emot att få träffa henne, Ann-Margret 
Grudeus.  Jag kände mig lite varm efter min 
raska promenad på 40 minuter. Snabbt sköt jag 
iväg första frågan:

Var såg du dagens ljus?
- Jag föddes i Malmköping. Senare flyttade 
familjen till Örebro och där växte jag upp. Va-
sakyrkan i Örebro blev mitt andliga hem. Jag 
trivdes där. Det var mycket ungdom och vi var 
ute och missionerade. Jag kom in på Förskol-
lärarutbildningen och tog examen 1953.
 Sen ville jag ”pröva vingarna” och flyttade 
till Borås. Det var inte meningen att jag skulle 
stanna så länge, men jag blev kvar. Immanu-
elskyrkan blev min församling och jag träffade 
Roland, som var med i den fantastiska blåsor-
kestern. 1955 gifte vi oss i Vasakyrkan i Örebro.
 Vi fick tre barn Mikael. Kristina och Stefan. 
Mikael blev bara fem år.  Idag har jag fyra barn-

barn och tre barnbarnsbarn. Jag känner mig 
riktigt rik.

Vad betyder församlingen för dig?
- Församlingen betyder oerhört mycket för 
mig. Det är mitt andliga hem. I yngre dagar var 
jag mycket aktiv. Jag har bl.a varit scoutledare 
under många år. Innan min hörsel ”satte käppar 
i hjulet” var jag också med i kören. Sedan är jag 
ju med i syföreningen, daglediga och måndags-
gruppens bibelstudier.

Vilka förväntningar har du på gudstjänsten?
- Jag vill få ett tilltal från Gud, vill bli sedd och 
berörd av honom.  Under pandemin med de 
digitala sändningarna har jag tyvärr känt mig 
mer som en åskådare. Detta beror dock på att jag 
inte kan ta emot budskapet på samma personliga 
sätt, som när jag sitter i kyrkan och upplever 
gudstjänstgemenskap med andra.

När känner du som mest glädje och tillfreds-
ställelse i livet?
- När jag får träffa barn, barnbarn och vänner. 
Jag blir också väldigt glad över sms, mail och 
telefonsamtal. Jag är ju en social människa och 
kontakt med andra betyder mycket. Jag gläder 
mig också över vackert väder. Då kan jag sitta 
på min balkong och njuta. Jag har sol hela dagen 
på balkongen. Det är härligt särskilt i vårens tid.

Om du ser tillbaka på ditt liv vad är du mest 
nöjd och tacksam över?
- Jag har haft ett bra liv. Roland och jag var gifta 
i 59 år. Mina barn och barnbarn är en ständig 
glädjekälla för mig.

Vad önskar du av framtiden?
- Är det förmätet att säga att man önskar vara 
frisk?
 Största önskemålet är nog att min  sista 
arbetsdag skall vara min sista levnadsdag. Sen 
önskar jag att få uppleva fysiska gudstjänster och 
församlingsgemenskap.
 Att få uppleva körsång och församlingssång 
igen ja det ser jag verkligen fram emot! 

Ingela Hallgren
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Takarbete

Under våren har takpapp bytts på taket till kyrkan. 650m2 papp blev det lagt. 
Dessutom har några av regnvattensbrunnarna bytts ut.
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Kalendariet

Juni
 Vecka 22 - Ansvarsgrupp 5
 6 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Vårt dop”. Kalle 

Hylén. Lars Andreasson. Sång och musik 
Deborah Helsing, Jennie Svedberg,  
Mathilda Odqvist, Sofia Mållberg. 

 9 Onsdag
  19.00 Equmenias årsmöte.

 Vecka 23 - Ansvarsgrupp 6
 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Kallelsen till Guds 

rike”. Eva-Marie Claesson. Sång Elisabeth 
Davidson.

  12.30 Församlingens årsmöte.

 Vecka 24 - Ansvarsgrupp 1
 20 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Förlorad och  

återfunnen”. Anne Grudeborn. Marita 
Cronqvist. Sång och musik Deborah  
Helsing, Marita Cronqvist.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

 Vecka 25 - Ansvarsgrupp 2
 27 Söndag
  11.00 Midsommargudstjänst ”Den 

Högstes profet”. Åsa och Martin Borg.  
Jan-Olof och Cecilia Hermansson.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

Juli
 Vecka 26 - Ansvarsgrupp 3
 4 Söndag
  11:00 Gudstjänst ”Sänd mig”. Anne 

Grudeborn. Sång och musik Deborah 
Helsing, Pernilla Wakman Sjögren.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

 Vecka 27 - Ansvarsgrupp 4
 11 Söndag
  11.00 Sommarandakt via Youtube. Anne 

Grudeborn. Deborah Helsing. Elin Hel-
lemar, Anette Jasund.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

 Vecka 28 - Ansvarsgrupp 5
 18 Söndag
  11.00 Sommarandakt via Youtube. Eva-

Marie Claesson. Deborah Helsing. Elin 
Hellemar, Anette Jasund.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

 Vecka 29 - Ansvarsgrupp 6
 25 Söndag
  11.00 Sommarandakt via Youtube. Anne 

Grudeborn. Deborah Helsing. Elin Hel-
lemar, Anette Jasund.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

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.



Immanuelskyrkans Församling 9

Kalendariet
Augusti
 Vecka 30 - Ansvarsgrupp 1
 1 Söndag
  11.00 Sommarandakt via Youtube. Anne 

Grudeborn. Deborah Helsing. Elin Hel-
lemar, Anette Jasund. 

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

 Vecka 31 - Ansvarsgrupp 2
 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Nådens gåvor”.  

Johanna Buller. Maja Brunnegård. Sång 
och musik Dia Nsumbu m.fl. 

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

 Vecka 32 - Ansvarsgrupp 3
 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Tro och liv”. Johanna 

Buller. Staffan Odhagen. Sång och musik 
Ingrid och Lars-Åke Emanuelsson.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

Vecka 33 - Ansvarsgrupp 4
 22 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Friheten i Kristus”. 

Anne Grudeborn. Lasse Andreasson.  
Deborah Helsing.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

 Vecka 34 - Ansvarsgrupp 5
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Medmänniskan”. 

Johanna Buller. Marianne Andersson.  
Sång och musik ”The Pilgrims”.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

September
 Vecka 35 - Ansvarsgrupp 6
 5 Söndag
  11.00 Samlingsgudstjänst ”Enheten 

i Kristus”. Johanna Buller. Eva-Marie 
Claesson. Deborah Helsing. Nattvard.

  12.30 Medtag eget kyrkkaffe.

Senaste nytt om Jubileumsinsamlingen är att 
Fastighetsutskottet tagit några kontakter och 
begärt in offerter inför renoveringen av stora 
köket på bottenvåningen.
 Hur vi vill använda vårt kök och hur vi tänker 
inför framtiden ligger ju till grund för i vilken 
omfattning köket bör renoveras.

 Vi hoppas vara färdiga med planering och 
beslut senast sommaren 2022. Därefter bör 
det bli renoveringsstart.
 Service- och uthyrningsutskottet har fått 
i uppgift att utse en grupp som kommer att 
presentera ett utredningsförslag.

Staffan Odhagen

Köksrenovering

Jubileumsinsamling
Immanuelskyrkan 50 år

I början av maj var vår Jubileumsinsamling, för att ge möjlighet till ett  
uppfräschat och ändamålsenligt kök, uppe i ca 70 000 kronor.

Ett mycket bra resultat så här långt!

Det går fortfarande att sätta in gåvor på 
Immanuelskyrkans Swish: 123 174 2626 eller

Församlingens bankgiro: 820-0982
Märk med: Jubileumsinsamlingen
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Styrelsen informerar

Välkommen till sommarens årsmöten!
Equmenias Årsmöte
Onsdag 9 juni kl. 19.00

Församlingens Årsmöte
Söndag 13 juni kl. 12.30 

Immanuelskyrkan Borås
EQUMENIAKYRKAN

Fysiskt eller digitalt årsmöte? 
Både och!
Nu är det äntligen dags för församlingens års-
möte för verksamhetsåret 2020. Denna gång blir 
det lite speciellt. Årsmötet skulle som vanligt 
ha hållits i mitten av mars, men på grund av 
pandemin flyttade vi fram det till 13 juni. För-
hoppningen var att vi i juni skulle kunna bjuda 
in åtminstone några församlingsmedlemmar för 
att vara med på plats i kyrkan. Nu verkar det bli 
precis så! Därför kan vi nu hälsa er välkomna till 
församlingens årsmöte och ni kan välja att vara 
bland de femtio personer som deltar på plats i 
kyrksalen eller välja att följa med digitalt.
 Söndagen 13 juni 12.30 startar vi årsmötet 
i kyrksalen. Väljer man att delta framför en 
skärm hemma måste man anmäla sitt intresse 
till Patrik Buller med e-postadress admin.pb@
immanuelskyrkan.nu, så kommer ett svar tillbaka 
med en länk för inloggning i mötesverktyget 
Teams tillsammans med nödvändig informa-
tion. Det kommer att erbjudas ett tillfälle innan 
årsmötesdagen att testa så man har koll på att 
tekniken fungerar.
 Handlingar till årsmötet kommer att sändas ut 
till dem vi har e-postadress. Du som inte kan ta 
emot information via e-post kan hämta komplet-
terande årsmöteshandlingar på kyrktorget två 
veckor före årsmötet.
 Välkommen – gärna på plats i kyrkan!

Anders Claesson

Personalinformation
Som styrelse och arbetsgivare är vi glada och 
tacksamma för våra anställda, för allt arbete som 
utförts, allt engagemang och det stora intresse 
för vår församling. Vi tror att dessa våra åsikter 
delas av hela församlingen. Nu närmar vi oss 
sommaren och det är snart dags för semestrar 
för vår anställda. Vi hoppas att det blir avkopp-
lande veckor med möjlighet till rekreation och 
behövlig återhämtning. Så här ser semesterpe-
rioderna ut:
Anne, veckorna 28 - 32
Eva-Marie, veckorna 27 – 31
Deborah, veckorna 29 - 32
Anne-Marie, juli månad
Johanna, föräldraledig tom 31 juli

Den 1 augusti kommer vår Johanna att återgå 
till sin tjänst som pastor och föreståndare. Hon 
kommer att arbeta heltid. Välkommen tillbaka!
 Då Annes vikariat löper tom den 31 maj har 
styrelsen beslutat att erbjuda Anne en förläng-
ning tom den 31 juli, vilket Anne också tackat 
ja till. Detta är vi glada för. 
 Även om Johanna är tillbaka den 1 augusti 
kommer det att finnas ett behov av ytterligare 
pastorsresurs under hösten, bla till att predika på 
söndagar. Därför beslutade styrelsen att erbjuda 
Anne en 25 %-ig tjänst under tiden 1 aug – 31 
dec. Även till detta erbjudande har Anne tackat 
ja vilket känns mycket bra. 
 Styrelsen tycker att med dessa förändringar 
är församlingen väl rustade inför hösten, då 
vi förhoppningsvis kan öppna upp våra olika 
verksamheter igen efter lång nedstängning pga 
pandemin. 

För styrelsen
Anders Stoltz
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Notiser  Guds ord
Juni 
 1 Luk 10:21-24
 2 Joh 1:16-18
 3 Joh 10:14-18
 4 Joh 14:6-14
 5 Rom 11:33-36
 6 Rom 6:3-11
 7 Matt 28:16-20
 8 Apg 2:17-40
 9 1 Kor 10:1-4
 10 Ef 4:1-6
 11 Tit 3:4-7
 12 1 Pet 3:18-22
 13 Luk 14:15-24
 14 Apg 10:1-8
 15 Apg 10:9-23
 16 Apg 10:23-33
 17 Apg 10:34-43
 18 Apg 10:44-48
 19 Apg 11:1-18
 20 Luk 15:1-7
 21 Luk 15:8-10
 22 Luk 15:11-24
 23 Luk 15:25-32
 24 Ef 2:1-10
 25 Ps 119:169-176
 26 Joh 1:1-5
 27 Luk 1:5-17
 28 Gal 1:1-5
 29 Gal 1:6-9
 30 Gal 1:10-12

Juli
 1 Gal 1:13-24
 2 Gal 2:1-10
 3 Gal 2:11-14
 4 1 Tim 1:12-17
 5 Gal 2:15-21
 6 Gal 3:1-6
 7 Gal 3:7-14
 8 Gal 3:15-18
 9 Gal 3:19-25
 10 Gal 3:26-29
 11 1 Pet 1:13-16
 12 Gal 4:1-7
 13 Gal 4:8-11
 14 Gal 4:12-20
 15 Gal 4:21-27
 16 Gal 4:28-5:1

 17 Gal 5:2-12
 18 Matt 17:1-8
 19 Gal 5:13-15
 20 Gal 5:16-18
 21 Gal 5:19-21
 22 Gal 5:22-26
 23 Gal 6:1-10
 24 Gal 6:11-18
 25 Mik 3:5-8
 26 Ps 119:30-35
 27 Joh 8:12
 28 Joh 12:46
 29 2 Kor 3:12-18
 30 Jak 1:5-8
 31 Upp 3:14-22

Augusti
 1 Matt 25:14-30
 2 Jer 2:7-9
 3 Luk 16:1-13     
 4 Rom 15:14-16       
 5 1 Kor 4:1-5     
 6 2 Tim 2:1-7
 7 1 Pet 4:7-11      
 8 1 Kor 12:12-26 
 9 1 Mos 12:1-3     
 10 1 Mos 22:15-18
 11 Rom 12:3-8
 12 1 Kor 10:16-17
 13 Ef 2:14-22
 14 Kol 1:15-20
 15 Jes 2:12-17
 16 1 Mos 6:9-22
 17 Ps 2:1-12
 18 Ps 111:1-10
 19 Rom 8:28-30
 20 Rom 8:31-39
 21 1 Thess 5:1-11
 22 Mark 7:31-37
 23 2 Krön 6:36-42
 24 2 Krön 7:11-16
 25 Ps 51:17-19
 26 Apg 26:9-18
 27 Apg 26:19-23
 28 2 Kor 6:11-7:1
 29 Luk 10:23-37
 30 1 Joh 1:1-4
 31 1 Joh 1:5-10

www.bibeln.se

Kyrkkaffe under sommaren
Vi planerar för att ge möjlighet att under som-
maren komma till kyrkan och dricka sitt eget 
medtagna kaffe varje söndag kl. 12.30.
 Om vädret tillåter möts vi på vår innergård. 
Vid sämre väder kan vi sitta i Kaffestugan eller 
i Sturesalen, givetvis på coronasäkert avstånd.
 Då den 8 juni blir sista gången för ”Öppen 
kyrka” så tror vi att ”det egna kyrkkaffet” kan 
bli en fin stund för gemenskap och goda samtal.
Vi startar söndagen den 20 juni.
 För att det ska fungera att kyrkan öppnas och 
låses dessa söndagar, så ber vi att någon/några 
från respektive Ansvarsgrupp ansvarar för att 
detta sker under sin ordinarie ”vecka”.
 Söndagar under v. 27 t.o.m. v. 30 kommer det 
att sändas förinspelade  ”Sommarandakter” kl. 
11 över Youtube. Även efter sommarandakterna 
finns det möjlighet att dricka sitt ”egna kyrk-
kaffe” kl. 12.30. Övriga gudstjänster kommer 
att sändas som vanligt.
 Om möjlighet ges att samlas 50 st i kyrkan, så 
vill vi försöka att göra detta fr.o.m. den 20 juni.
Som ni förstår så vet vi inte ännu vilka de nya 
restriktionerna kommer att bli.
 Aktuell information ges på vår hemsida och i 
predikoturer.

Verksamhetsutskottet  

TACK
Tack till mina trogna läsare av Porträttet för 
ert intresse och uppmuntrande ord under 
årens lopp, Detta har glatt mig och inspirerat 
mig. Det är nu dags för mig att lägga ner min 
stenografipenna på grund av allt svagare syn. 
 Stort tack också till alla er som villigt ställt 
upp för intervjuer oh för alla intressanta sam-
tal  som förts .Jag känner mig priviligierad.

Ingela Hallgren

På lång sikt
• Tillsammansdag – 25 september
Mer information om dagen kommer att läggas 
ut på vår hemsida.



12 Immanuelskyrkans Församling

Scout
Scouternas termin är nu slut.
 En av höjdpunkterna var besöket i Tärby, 
Fristad hos ”fårfarmarna” Tord och Lena. Det 
besöket blev väldigt lyckat.
 Vi blev snabbt omgivna av tillgivna små lamm 
som ville undersöka oss och bita och nafsa på 
tröj- och skosnöre och bli klappade. En scout 
var redo att flaskmata ett litet lamm, som inte 
kunde få mat hos sin mamma. De stora fåren var 
lite mer reserverade.
 Scouterna fick även hjälpa till att ge fåren hö 
uppifrån en lucka i taket. Det var en väldigt rolig 
uppgift.
 Korv och bröd smakade bra för både scouter 
och ledare där uppe på logen bland allt hö, innan 
hemfärd.

 Denna termin har scouterna bland annat spelat 
in film, gjort påskkort, lärt sig spårtecken, gjort 
knoptavla och grillat pinnbröd.

Ledarna
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Sommarkryss
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KITTELN
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VI
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EJ IN



14 Immanuelskyrkans Församling

Pastorn har ordet
Jag fick frågan från styrelsen om jag ville stanna 
kvar i höst på 25 % när Johanna kommer tillbaka 
och genast svarade jag att det vill jag gärna! Det 
var inget svårt beslut. Jag är så tacksam att få 
tjäna församlingen ett tag till då förhoppningsvis 
livet för oss alla går in i lite mer normalläge. 
Jag vill så gärna vara med och utveckla försam-
lingslivet med er alla när vi fysiskt kan mötas 
igen. Det finns så mycket som är fint och bra i 
ett församlingsliv och något som jag ofta tänker 
på är alla olika åldrar som möts i en församling. 
Församlingen är ganska unik i detta avseende. 
 Jag fick ett uppdrag av styrelsen att skriva lite 
om förberedande medlemskap. I vår församling 
så finns det möjlighet till förberedande medlem-
skap för ett barn som döps -om föräldrarna så 
önskar. Det är något väldigt fint som vår försam-
ling erbjuder. Barn som döps i vår församling 
blir inte medlem i församlingen vid dopet. När 
jag döper att barn så är det viktigt för mig att 
förklara hur det fungerar med medlemskap då 
många föräldrar tror att barnet automatiskt blir 
medlem vid dopet. 
 Vi har som församling ett ansvar för alla barn 
som döps i vår församling oberoende av om 
föräldrarna önskar att barnet skall stå som förbe-
redande medlem eller ej. När ett barn bärs fram 

till dop eller barnvälsignelse i vår församling så 
tar församlingen också på sig ansvaret att barnet 
skall kunna växa i församlingen och växa in i den 
kristna tron och gemenskapen. Församlingen får 
liksom ett fadderansvar för varje barn som döps. 
Det innebär ett aktivt arbete med att bereda 
plats för barn i alla åldrar i församlingen. Den 
bärande tanken om förberedande medlemskap 
är att den som Gud tar emot i dopet rimligen 
också hör till församlingen. Den förberedande 
medlemmen skrivs in i församlingsboken och 
skall senast vid 18 års ålder tillfrågas om han eller 
hon vill ta steget att bli bekännande medlem. 
 Vår församling skickar årligen en hälsning 
till alla barn som döpts och barnvälsignats i vår 
kyrka samt till församlingsmedlemmars barn i 
samband med födelsedagar under förskoleål-
dern. Ett fint sätt att visa omsorg för barn som 
tillhör vår församling.
 Nu hoppas vi att vi snart får träffas i kyrkan 
igen och att vi får en varm och skön sommar där 
vi får hämta kraft av solens ljus och värme -så 
vi med full kraft kan möta höstens utmaningar 
i vår församling. 
 Guds rika välsignelse till oss alla!

Anne Grudeborn, pastor

Årets konferens kommer vara digital och 
förhandlingarna kommer att ske i verktyget 
VoteIT. 
 Alla kan vara med på årets digitala kyrko-
konferens. Även du som inte är ombud kan 
logga in VoteIT och följa med i förhandling-
arna och läsa diskussionerna.
 Kyrkokonferensen är också ett viktigt till-
fälle för oss att mötas till gudstjänst. I sam-
band med årets kyrkokonferensen webbsänds 
tre gudstjänster live med ordinations-, avskilj-

ning- och förbönsakter samt en internationell 
gudstjänst.
 Hela Equmeniakyrkan uppmuntras att delta 
i dessa gudstjänster via webben, tillsammans 
som församling eller hemma vid dator/TV. 
 Alla livesändningar kommer kunna ses på 
Youtube och Facebook.

Läs mer om kyrkokonferensen på: 
equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens

Välkommen till årets kyrkokonferens!
19-26 september
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Lars Böhm, Anna Lénberg, Linda Otteräng, Jan-Erik Selin, 
Roger Sandström och Margareta Englund
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Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund
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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
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
Kontakt: Johan Höglund

KRIK 20+
Sturehallen
Kontakt: Henrik Strömbom

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

Barnkör (7-12 år)
Kontakt: Deborah Helsing

Kör
Kontakt: Deborah Helsing

Borås Brass Band
Kontakt: Magnus Hylander 

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

Bön / Rollspel
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)
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.


