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Församlingsboken

Manusstopp
Nästa nummer utkommer den 26 november och sträcker sig till den 27 februari. Manus skall vara inlämnat 
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 31 oktober. Vill du bidra med ett 
längre, icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare. 

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

Pastor, församlingsföreståndare 
Johanna Buller. 
Tel. 0705-10 25 54
Ledig: Måndag.
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. 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: Ingvar Tranell, Anna Elander, Iréne Mållberg.
Ansvarig utgivare: Anne Grudeborn. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

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

Till Herrens vila:
Arne Klingström
Född: 15 oktober 1934
Avled: 18 augusti 2021

Dop av barn:
Anna STINA Kerstin Halvarsson
STELLA Ada Maj Halvarsson
Döttrar till Hanna Stoltz och 
Josefine Halvarsson.
Födda: 22 jan 2021
Döpta: 3 juli 2021
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Insidan
…vår förunderliga värld…
Herre, vår härskare, 
väldigt är ditt namn över hela jorden...
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, 
månen och stjärnorna du fäste där, 
vad är då en människa att du tänker på henne, 
en dödlig att du tar dig an honom?...
Du gjorde honom nästan till en gud, 
med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk, 
allt lade du under hans fötter...
Herre, vår härskare, 
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Delar ur Ps 8. Översättning enl Bibel 2000

Den sommar vi har haft i år hart givit oss rika 
tillfällen att stå i stum beundran inför allt det vi 
fått uppleva i Guds natur; skogar, åkrar, ängar, 
berg, hav, stjärnhimmelen och mycket mer.
 Man känner sig ödmjuk och tacksam för att få 
uppleva allt detta vackra.
 Stjärnhimlen har bjudit oss så mycket vackra 
och fantastiska ljus.
 Ljuset av de många himlaljusen har varit på 
väg lång tid innan de når oss. Månens ljus endast 
en sekund, solens ljus 8 minuter. Stjärnans ljus 
kan ha varit på väg i miljontals år innan det når 
oss. Kanske den rent av slocknat, men ljuset är 
fortfarande på väg till oss. Stjärnan som kanske 
inte längre finns ger fortfarande ljus till oss.
 Det innebär att vi hela tiden ser tillbaka i tiden. 
Vi ser himlaljusen som de såg ut för en sekund 
sedan, eller 8 minuter sedan, eller för miljoner 
år sedan.
 Vi blir påminda om hur små vi är i ett oändligt 
universum. Och ändå i Guds ögon så viktiga.
 När vi för några år sedan var på Svalbard fick 
vi veta att man endast får ta med sig goda min-

nen och fossiler därifrån. Jag tog med en fossil. 
Man ser tydligt det lilla lövet, varenda liten åder 
i bladet framträder så tydligt. Men lövet är 60 
miljoner år gammalt!
 En av våra söner hjälpte till vid ett sågverk. 
Man skulle såga upp ett speciellt trä. En del av 
den gamla ekstammen fick han och tog med 
sig som en gåva till oss. Det var en ek som växt 
någonstans på Kråkered. Enligt K14-metoden 
åldersbestämdes den till 3.500 år. Ekstammen på 
vårt fritidshus är alltså jämngammal med Moses! 
Jag känner vördnad var gång jag passerar den.
 En god vän med ett rikt historiskt intresse 
berättar om hur han upplevde hur han på något 
underligt sätt blev kallad till en hög med bygg-
skräp vid Tuse kirke på Själland. Där låg en stor 
tegelsten. ”den vill jag ha” tänkte han. Det var 
en hälsning från 1200-talet då kyrkan byggdes. 
Någon hade gått över de nyslagna tegelstenarna 
och lämnat sitt fotavtryck i en sten. En länk mel-
lan honom som gick över stenen och min vän 
med en tidskillnad på 800 år.
 Jesus levde här på jorden för 2000 år sedan. De 
spår han lämnade efter sig är levande än i denna 
dag. ”… jag är med er alla dagar till tidens slut..” 
och i hans ljus får vi leva i dag.
 Så ofta nås vi av en hälsning från gamla tider. 
Många människor har, i tider som gått, lämnat 
spår efter sig som i dag är med om att forma våra 
liv, antingen vi är medvetna om det eller inte.
 Ditt liv är också en hälsning in i framtiden, 
som man i framtiden kan se tillbaka på. Man kan 
tycka att det jag har att bjuda kan väl inte vara så 
märkvärdigt. Men spåret efter dig kommer alltid 
att finnas där. Lövet var inte stort och viktigt, 
fotavtrycket i tegelstenen var alldagligt, men de 
finns där än i dag. Du är viktig precis som du är.

Ingvar Tranell

T.v.: 60 miljoner år gammal fossil från 
Svalbard.
I mitten: 800 år gammalt fotspår på tegelsten 
för kyrkbygge.
T.h.: 3.500  år gammal del av en ek som vuxit 
i Boråstrakten.
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Sommaren i bilder

Efter att öppen kyrka avslutades i början av juni inbjöds det till Öppet hus kaffe på innergården 
två tisdagar i juni.
 Det blev två trevliga kaffestunder för de som kom. Behovet av gemenskap och samtal kändes 
efterlängtat.

I Midsommarveckan samlades vi till Midsommarkaffe på in-
nergården. Vädret var på vår sida även denna gång och glädjen 
var stor över att ses.
 Det bjöds på gott kaffe och vår tidigare församlingsmusiker 
Jan-Olof Hermansson tog oss med i sång och musik.
 Det blev en 
fin eftermiddag 
tillsammans.

Under sommaren har det funnits möjlighet 
att komma och dricka eget medtaget kyrk-
kaffe efter gudstjänst eller sommarandakt.
   Antalet besökare har växlat. Några söndagar 
har det varit den lilla gruppen som har fikat 
tillsammans.
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forts.

En varm hälsning 
till hela försam-
lingen kommer från 
en av våra äldsta 
medlemmar Märta 
Tångmark. Vi fick 
möjlighet att ses vid 
hennes sommarhus i 
Espevik, då vi var på 
genomresa.

Eva-Marie Claesson

Söndagen den 8 augusti fick vi åter mötas 
till Gudstjänst på plats i kyrkan. Det kändes 
som en högtidsstund för många och vår 
församlingsföreståndare Johanna Buller 
var också tillbaka i tjänst efter föräldrale-
digheten.
 Gemenskapen fortsatte sedan med kyrk-
kaffe utomhus.
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Porträttet
Åsa Borg
En av de riktigt varma 
sommardagarna i juli må-
nad möttes vi, Åsa och jag. 
Solsken, värme och sedan 
åska och regn.
 Vi möttes för att samtala 
om ”Porträttet”. Så intres-
sant att få dela en livsberät-
telse, lära känna varandra 
på ett något djupare sätt.
 Åsas hemstad är Skel-
lefteå, där föddes hon, där 
levde hon under sin barn-
dom och sina tonår.
 Missionskyrkan i Skel-
lefteå var en välkänd plats 
för Åsa, där fanns barn och 
ungdomsverksamhet. Nying och scout var vik-
tigt för Åsa. Då hon sedan var i yngre tonåren var 
det naturligt att fortsätta med sommarkonfirma-
tion på Solviks folkhögskola. Åsa berättar med 
värme om de duktiga och engagerade ledarna 
som brydde sig om sina elever och som kom att 
betyda mycket för hennes tro.
 Mot slutet av tonårstiden började Åsa se sig om 
efter nya upplevelser och erfarenheter. Första 
steget blev ett år i England där hon arbetade på 
ett dagcenter för äldre.
 Sedan var det dags för ett år på Hjälmareds 
Folkhögskola, där gick hon Bibellinjen. Många 
intressanta och fina stunder och många goda 
minnen finns kvar från detta år. Hjälmareds 
Folkhögskola är en av Evangeliska Fosterlands-
stiftelsens skolor. När sommar kom fick hon 
jobb på ett café i Ulriksdal i Stockholm, Svalkans 
sommarcafé. Då hon ville stanna i Stockholm 
året efter, arbetade hon på Danderyd Sjukhus 
som vårdbiträde, på Långvården.
 Intresse för konst har alltid funnits hos Åsa, 
det ledde till ett besök på Nyckelviksskolan, en 
konstskola på Lidingö. Sedan blev det Helsing-
borgs Folkhögskola, en kurs under ett år ”Konst 
och Form”. Under detta år mötte Åsa sin bli-
vande man Martin som gick på en musiklinje på 
Folkhögskolan. Sedan följde Bildlärarutbildning 
under ett år i Umeå, och så småningom ägde för-

lovningen med Martin rum. 
Eftersom Martin gjorde 
vapenfri tid i Stockholm, så 
begärde Åsa förflyttning av 
sina studier dit, till Konst-
fack – och så småningom 
var Åsa klar som bildlärare 
och sedan var det dags för 
bröllop.
 Martin ville studera 
till bibliotekarie på Biblio-
tekshögskolan i Borås, och 
så kom familjen Borg till 
Borås 1992. Åsa arbetade 
med estetiska programmet 
på Bäckängskolan under 
flera år och familjen bodde 
i Bodaområdet och det var 

naturligt att engagera sig i Bodakyrkan under 
denna tid. Nu fanns det fem barn i familjen och 
det var mycket med arbete och olika aktiviteter. 
En sak som betydde mycket för Åsa under små-
barnsåren var att åka på kristna retreater.
 Åsa ville sedan pröva ett nytt arbete. Nu blev 
det Bergslenagymnasiet med funktionsnedsatta 
elever i gymnasieåldern som blev Åsas nya elev-
er. Hon hade tjänst som bildlärare där. Under 
denna tid fick hon också möjlighet att bredda sin 
utbildning på många områden. Detta ledde så 
småningom till en speciallärartjänst. Sedan två 
år har Åsa nu arbetat i elevhälsan.
 Under några år har Åsa deltagit i skriv- och 
målarkurser i Gullbrannagårdens regi, och i 
sommar kommer hon att leda en av målarkur-
serna där.
 Åsas mamma flyttade till Borås för några år 
sedan och blev då medlem i Immanuelskyrkan. 
De ville då också gärna dela gemenskapen i 
denna församling, och paret valde då att flytta 
över sitt medlemskap hit.
 Tron på Gud har under alla år, barndom, 
ungdom och vuxenliv, funnits och betytt mycket 
för Åsa. ”Det måste vara på riktigt”, säger Åsa, 
”att kunna uppleva Gud i allt.” 
 Viktigt för Åsa är också vilan i Gud, lovsångs-
musiken och att bara kunna vara.

Iréne Mållberg
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Årsmöte
Immanuelskyrkans församling höll årsmöte 
söndagen den 13 juni. För att lättare kunna hålla 
korrekt corona-avstånd satt alla på anvisade plat-
ser i kyrksalen. Ordförande Anders Claesson in-
ledde årsmötet med att läsa missionsbefallningen 
i Matt 28:18-20 och vi sjöng sång 89 ”Se jag vill 
bära ditt budskap, Herre”. De avslutande orden 
i missionsbefallningen ”jag är med er alla dagar 
intill tidens slut” gör att missionuppdraget blir 
överkomligt. Gud är med oss, det har han lovat. 
När förhandlingarna inleddes valdes Bo Hel-
lemar till ordförande och Marita Hallberg till 
sekreterare för årsmötet.
 Vice Församlingsföreståndare Anne Grude-
born rapporterade att församlingen har minskat 
med tolv personer under 2020 så att vi nu är 364 
medlemmar. Vi haft ett dop och en begravning. 
Anne såg tillbaka på året som gått med alla de 
utmaningar som varit utan en närvarande för-
samling i kyrkan. Däremot har många fler än 
vanligt deltagit i gudstjänsterna nu när de har 
varit lätt tillgängliga på webben. Hennes önskan 
inför tiden framåt är att vi alla tar till oss texten 
Matt 7:12 ”allt vad ni vill att människorna ska 
göra för er, det ska ni också göra för dem”.
 Verksamhetsberättelsen presenterades av 
Anders Claesson. Resultat- och balansräkning 
för 2020 presenterades av Anders Stoltz.
 Anders Claesson valdes till ytterligare ett år 
som församlingens ordförande. I årets val till 
styrelsen omvaldes Lars Andreasson, Daniel 
Pollack och Anders Stoltz för två år samt Staf-
fan Odhagen för ett år på egen begäran. Nils 
Davidsson invaldes som ny styrelsemedlem för 
två år. Övriga styrelseledamöter kvarstår ett år. 
Styrelsen tackades för sitt stora arbete under året 
som gått. Valberedningen tackades också för sitt 
arbete att ta fram förslag på ansvariga till det 
stora antalet uppgifter som finns i församlingen. 
Eftersom församlingen inte kunde mötas i höstas 
och besluta om budget och verksamhetsplan för 
2021 gjordes detta istället på dagens årsmöte 
trots att vi redan är inne i juni. 
 Under punkten Övriga frågor informerade 
Fastighetsutskottet om planerna på uthyrning 
av hela Sturehallen.
 Mötet avslutades av Anne Grudeborn. Vi 
sjöng ”Du omsluter mig på alla sidor och du hål-

ler mig i din hand”. Anne läste 2 Mos 14:21-22 
där det står om när Röda havet delade sig för det 
judiska folket och de kunde gå torrskodda över 
havet. Havet omslöt dem som Gud omsluter 
oss. På samma sätt kan vi snart börja gå ut ur 
vår sociala distans och börja ”leva församling” 
igen. Gud kallar på oss, följ med och se!

Kersti Åkesdotter Carlstedt

Bo Hellemar ledde förhandlingarna.

Årsmötesdeltagarna med coronaavstånd.

Patrik Buller och Jonas Pettersson skötte tekniken.
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Tillsammansdag

25 september kl. 10-17
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Kalendariet

September
 Vecka 35 - Ansvarsgrupp 6
 5 Söndag
  11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard. 

”Enheten i Kristus”. Johanna Buller. 
Eva-Marie Claesson. Sång och musik 

  Deborah Helsing, Mathilda Mållberg, 
Belle Helsing. Kyrkfika.

  12.30 Församlingsmöte.

 Vecka 36 - Ansvarsgrupp 1
 7 Tisdag
  13-15 Öppen kyrka med möjlighet till 

gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
  17.00-17.45 Start Barnkören.
 8 Onsdag
  18.00 Scoutstart.
  19.00 Konfirmationsstart föräldrar och 

konfirmander.
 12 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Ett är nödvändigt” 

Johanna Buller. Ingemar Samuelson.  
Sång och musik Pernilla Wakman Sjögren 
och Marita Cronqvist. Bibelutdelning till 
konfirmander. Kyrkfika.

 Vecka 37 - Ansvarsgrupp 2
 14 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
 15 Onsdag
  18.30 Kören startar.
 19 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Döden och livet”. 

Anne Grudeborn. Lars Andreasson. Sång 
och musik Deborah Helsing med musik-
knytkalas. (Ta med ditt eget instrument 
så sjunger vi och spelar vi tillsammans.) 
Kyrkfika.

 Vecka 38 - Ansvarsgrupp 3
 21 Tisdag
  13-15 Öppen kyrka med möjlighet till 

gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
  17.00-17.45 Barnkör.
 22 Onsdag
  10.00 Föräldra-barn-träff, terminstart.
  15.00 Dagledigträff. Medtag eget fika.
 25 Lördag
  10-17 Tillsammansdag Storsjöstrand
 26 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Rik inför Gud”. Jo-

hanna Buller. Staffan Odhagen. Sång och 
musik Dia Nsumbu med flera. Kyrkfika. 
Gudstjänstsledarträff efter gudstjänsten.

 Vecka 39 - Ansvarsgrupp 4
 28 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Premiärövning för projektkören 

Livskraft.
 29 Onsdag
  10.00 Föräldra-barn-träff.
  18.30 Kören.
 30 Torsdag
  18-20 Tro och liv (varannan).

Oktober
 3 Söndag
  11.00 Gudstjänst med nattvard, ”Äng-

larna”. Johanna Buller. Sång och musik 
Deborah Helsing, Ingrid Emanuelsson, 
Liv Hellemar, Sofia Emanuelsson. Maja 
Brunnegård. Kyrkfika.

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 forts.
 Vecka 40 - Ansvarsgrupp 5
 5 Tisdag
  13-15 Öppen kyrka med möjlighet till 

gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
  17.00-17.45 Barnkör.
 6 Onsdag
  10.00 Föräldra-barn-träff.
  18.30 Körövning Livskraft.
 10 Söndag
  11.00 Gudstjänst med och för alla 

åldrar ”Lovsång”. Johanna Buller. Eva-
Marie Claesson. Sång och musik Elisabeth 
Davidsson. Kyrkfika.

 Vecka 41 - Ansvarsgrupp 6
12 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
  18.30 Körövning Livskraft.
 13 Onsdag 
  10.00 Föräldra-barnträff.
  18.30 Kören.
 14 Torsdag 
  18-20 Tro och liv.
 17 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Att leva tillsammans”. 

Anne Grudeborn. Marita Cronqvist. Sång 
och musik Barnkören, Deborah Helsing. 
Kyrkfika.

 Vecka 42 - Ansvarsgrupp 1
 19 Tisdag 
  13-15 Öppen kyrka med möjlighet till 

gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
  17.00-17.45 Barnkör.
 20 Onsdag 
  10.00 Föräldra-barn-träff.
  15.00 Dagledigträff. Kaffeservering.
  18.30 Körövning Livskraft.
 24 Söndag
  11.00 Gudstjänst ”Samhällsansvar”. 

Johanna Buller. Marianne Andersson. 
Sång och musik Kören Livskraft, Deborah 
Helsing. Kyrkfika.

  12.30 Församlingsmöte.

 Vecka 43 - Ansvarsgrupp 2
 26 Tisdag 
  15.00 Syföreningen.

 27 Onsdag
  10.00 Föräldra-barn-träff.
  18.30 Kören.
 28 Torsdag 
  18-20 Tro och liv.
 31 Söndag 
  11.00 Gudstjänst ”Frälsningen”. Ronny 

Augustsson. Marja Järvinen. Sång och 
musik The Pilgrims. Kyrkfika.

November
 Vecka 44 - Ansvarsgrupp 3
2 Tisdag 
  13-15 Öppen kyrka med möjlighet till 

gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
  17.00-17.45 Barnkören höstlov.
 3 Onsdag 
  10.00 Föräldra-barn-träff höstlov.
 6 Lördag 
  11.00 Gudstjänst med ljuständning 

“Vårt evighetshopp”. Johanna Buller. 
Eva-Marie Claesson. Sång och musik 
Cecilia och Jan-Olof Hermansson. Vi firar 
nattvard tillsammans. Kyrkfika.

 7 Söndag
  18.00 Musikkväll ”Toner till tröst och 

tanke”. Anders Nilsson och Helen Wall-
gren. Johanna Buller. 

 Vecka 45 - Ansvarsgrupp 4
 9 Tisdag
  15.00 Syföreningen.
 10 Onsdag 
  10.00 Föräldra-barn-träff.
  18.30 Kören.
 11 Torsdag 
  18-20 Tro och Liv.
 14 Söndag 
  11.00 Gudstjänst med och för alla åld-

rar. Anne Grudeborn, Eva-Marie Claes-
son. Sång och musik Barnkören, Deborah 
Helsing.

 Vecka 46 - Ansvarsgrupp 5
 16 Tisdag
  13-15 Öppen kyrka med möjlighet till 

gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
  17.00-17.45 Barnkör.
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forts.  Guds ord
September 
 1 1 Joh 2:1-2
 2 1 Joh 2:3-6
 3 1 Joh 2:7-11
 4 1 Joh 2:12-17
 5 Hes 37:15-22
 6 1 Joh 2:18-21
 7 1 Joh 2:22-27
 8 1 Joh 2:28-29
 9 1 Joh 3:1-3
 10 1 Joh 3:4-6
 11 1 Joh 3:7-10
 12 Matt 6:31-34
 13 1 Joh 3:11-12
 14 1 Joh 3:13-17
 15 1 Joh 3:18-24
 16 1 Joh 4:1-6
 17 1 Joh 4:7-10
 18 1 Joh 4:11-16
 19 2 Kor 4:7-14
 20 1 Joh 4:16-21
 21 1 Joh 5:1-5
 22 1 Joh 5:6-12
 23 1 Joh 5:13-17
 24 1 Joh 5:18-21
 25 2 Joh 1:1-3
 26 2 Mos 32:1-4, 
  30-35
 27 2 Joh 1:4-6
 28 2 Joh 1:7-13
 29 3 Joh 1:1-4
 30 3 Joh 1:5-8

Oktober
 1 3 Joh 1:9-12
 2 3 Joh 1:13-15
 3 Upp 12:7-12
 4 1 Mos 3:22-24
 5 4 Mos 22:1-40
 6 Ps 34:5-11
 7 Ps 103:19-22
 8 Jes 6:1-8
 9 Dan 6:1-28
 10 1 Krön 29:10-14
 11 Luk 1:5-25
 12 Luk 1:26/27-38
 13 Luk 2:6-20
 14 Luk 16:19-31
 15 Luk 22:39-46

 16 Luk 24:1-12
 17 Apg 9:36-43
 18 1 Mos 21:8-21
 19 2 Kung 6:8-23
 20 Joh 9:13-23
 21 Joh 9:24-34
 22 Joh 9:35-41
 23 Upp 3:14-22
 24 Rom 13:7-10
 25 5 Mos 24:14-15
 26 Ords 3:27-28
 27 Matt 7:12
 28 Matt 22:34-40
 29 Kol 3:12-17
 30 Jak 2:8-13
 31 Matt 23:37-24:2

November
 1 2 Krön 36:11-16
 2 Ps 81:7-17
 3 Jer 6:16-21
 4 Apg 7:35-39
 5 Apg 28:23-29
 6 Matt 5:1-12
 7 Luk 12:4-7
 8 Ps 122:1-5     
 9 Sak 8:1-8     
 10 Sak 8:9-15    
 11 Upp 21:1-8     
 12 Upp 21:9-21      
 13 Upp 21:22-27
 14 Matt 25:1-13
 15 Ps 50:1-6
 16 Jes 25:6-9
 17 Mal 3:1-4
 18 Upp 19:1-4
 19 Upp 19:5-8
 20 Upp 19:9-10
 21 2 Pet 3:8-13
 22 2 Mos 34:4-9
 23 Ps 86:8-14
 24 Ps 86:15-17
 25 Rom 9:19-29
 26 1 Tim 1:12-17
 27 2 Pet 3:14-18
 28 Matt 21:1-9
 29 Jes 35:1-10
 30 Jes 57:14-21

www.bibeln.se

 17 Onsdag 
  10.00 Föräldra-barn-träff.
 21 Söndag 
  11.00 Gudstjänst ”Kristi återkomst”. 

Johanna Buller. Ingemar Samuelsson. Sång 
och musik Immanuel stringband ISB.

  12.30 Församlingsmöte.

 Vecka 47 - Ansvarsgrupp 6
 23 Tisdag 
  15.00 Syföreningen.
 24 Onsdag 
  10.00 Föräldra-barn-träff.
  18.30 Kören.
 25 Torsdag 
  18-20 Tro och Liv.
 28 Söndag 
  11.00 Första advent ”Ett nådens år”. 

Johanna Buller. Anne Grudeborn. Orgel 
Ingrid Emanuelsson. Sång och musik  
Deborah Helsing, kören och barnkören. 

 Vecka 48 - Ansvarsgrupp 1
30 Tisdag 
  13-15 Öppen kyrka med möjlighet till 

gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
  17.00-17.45 Barnkör.

December
 1 Onsdag
  10.00 Föräldra-barn-träff.
 5 Söndag 
  11.00 2:a advent ”Guds rike är nära”. 

Lasse Polbäck. Maja Brunnegård HHN. 
Sång och musik Åsa och Martin Borg. 
Komp av Åke Alevall och Lars Andreasson.

Församlingsmöten: 
(söndag efter kyrkkaffet, ca kl. 12.30)
5 september - uthyrning av Sturehallen
24 oktober - verksamhetsplan 2022
21 november - beslut om verksamhetsplan 

och budget 2022
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Sång och musik
Sång och musik i kyrkan 
nu i höst
Äntligen kan vi försöka att träffas och få sjunga 
tillsammans. Det känns roligt att få informera 
om planerna inför hösten för sång och musik-
verksamheten i vår kyrka.
 Vi kommer att utöva vår sång och musikverk-
samhet på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Barnkören
Vi drar igång övningar Tisdagen den 7 september 
kl 17:00-17:45.
 Vi kommer att öva varannan tisdag, så känner 
du någon som vill vara med så säg gärna till dom 
att hänga på. Kören är från 7 år och uppåt.

Kören 
Planen är att starta onsdagen den 15 september 
kl 18:30.  Det ska bli så roligt att få träffa alla 
körsugna och få sjunga tillsammans.
 Upplägget runt övningen är inte riktigt klart 
än angående om vi skall dela kören i två mindre 
grupper eller om vi övar i storgrupp. Det beror 
lite då hur många vi blir.
 Mer information kommer via mail och övriga 
informationsplatser, så håll utkik.

”Musikknytkalas”
Vad är detta tänker du nog nu, jo det ska jag 
berätta. Det är ett nytt roligt sätt att använda oss 
av instrument i våra Gudstjänster. Ett nytt sätt 
att får möjlighet att använda våra musikaliska 
gåvor som vi fått. Söndagen den 19 september så 
har man möjlighet att ta med sig sitt instrument 
till Gudstjänsten och vi kommer att spela till-
sammans till sångerna. 

 Det kommer att fungera så att jag kommer 
att via informationsplatser informera om vilka 
psalmer/sånger som skall sjungas den gången 
och då kan du ta med ditt instrument och vara 
med i bänken och spela. Du som inte spelar 
något instrument är lika välkommen att som 
vanligt vara med och sjunga. 
 Tillsammans sjunger och spelar vi till Guds 
ära!

Nu startar kören Livskraft
En kör för dig som känner att du inte kan öva 
varje vecka hela året, men gärna vill sjunga. Vi 
övar ett antal gånger för att sedan medverka på 
Gudstjänst.
 Vi kommer att sjunga en blandad repertoar 
med gospel och pop. Kören riktar sig till dig 
som är 20 år och uppåt.

Övningstillfällen hösten 2021
Tisdag 28 september kl 18:30-20:00
Onsdag 6 oktober kl 18:30-20:00
Tisdag 12 oktober kl 18:30- 20:00
Onsdag 20 oktober kl 18:30-20:00
Medverkan på gudstjänsten den 
24 oktober kl 11:00

Vi övar i Immanuelskyrkan. 
 Välkommen!

Deborah Helsing
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Föräldraledig
En sen kväll i slutet av juli förra året kom tillslut 
Ebba till oss. Jag har aldrig hört ett vackrare 
skrik än när hon tog ton för första gången. Barn-
morskan annonserade att vi hade fått en dotter 
och vi storgrät av tacksamhet. Hon somnar sina 
första timmar på sin pappas bröst och när det är 
dags att lämna hans varma famn och följa med 
mig ner till BB (där pappa p.g.a. pandemin inte 
fick vara med) vaknar hon och gråter tröstlöst 
hela vägen ner till vårt rum. Det är mitt i natten 
och jag är vimmelkantig av trötthet och bedöv-
ning som inte helt släppt och vet inte vad jag 
skall ta mig till. Men tillslut när vi ligger nära, 
nära varandra, hud mot hud och jag viskar in i 
hennes öra, sjunger för henne, så somnar hon 
och där börjar vår resa tillsammans utanför 
magen. Sen har det varit hon och jag 24/7, 365 
dagar och lite till. 
 Det har helt klart varit en ny erfarenhet att 
sitta ihop med en så liten varelse som är så 
beroende av en. En salig blandning av amning, 
amning och amning. Nerspydda kläder, blöjby-
ten, sömnbrist, och väldigt mycket mys. Vilket 
privilegium och helt klart en utmaning. Det har 
varit fascinerande att se henne utvecklas och 
växa och jag känner att jag fått göra detsamma. 
Är tacksam för att vi får vara två föräldrar och 
känner en stor beundran inför ensamstående 
föräldrar, stående ovation till er! En positiv sida 
av pandemins hemarbete har varit att Patrik fått 
jobba mycket hemifrån vilket gjort att vi kunnat 
vara tillsammans som familj mycket mer än vi 
hade kunnat annars. Det har varit mycket vär-
defullt. 
 Vi har också fått glädjen att köpa vår första 
bostad under året som gått, så lagom till påsk 

flyttade vi in i vårt hus uppe på Rya åsar. Vi är 
så tacksamma för mer utrymme och möjlighet 
att på sikt kunna ha ett mer öppet hem när 
pandemin lagt sig. 
 Nu väntar en ny höst, där jag tror vi alla 
känner och hoppas att vi kan lämna en väldigt 
speciell tid bakom oss. Vi vet inte hur det blir 
med pandemin, men visst hoppas vi och ber 
att den skall ta slut och att vi kan återgå till 
det mer normala. Inför hösten ser jag ser fram 
emot flera saker. Dels känner jag mig pirrig 
inför att få fira gudstjänst på plats tillsammans 
med församlingen. Något jag saknat och under 
året och insett att jag behöver i mitt liv och min 
Gudsrelation mer än jag tidigare fått erfara. Jag 
ser också fram emot att börja jobba ihop i vår 
nya arbetslagskonstellation, det skall bli så roligt! 
Givetvis ser jag också fram emot att se min dot-
ter som precis lärt sig gå tulta omkring i kyrkan 
som en del av vår gemenskap. Kan man ge sina 
barn något finare?  
 Hoppas vi ses inom kort!

Allt gott,
Johanna Buller
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Pastorn har ordet Styrelseinfo
Jag åkte till kyrkan första dagen efter semestern 
med en känsla av lättnad. Jag har fått mina två 
sprutor och livet börjar sakta återgå till något 
mer normalt. Det blev väldigt tydligt när jag 
började jobba igen. Känslan är lättare - även om 
jag vet att allt inte är som innan...
 Sommarens semester var för mig viktigare än 
någonsin. Jag gick ner i ett viloläge som jag nog 
inte upplevt förut. Säkert relaterat till det märk-
liga år vi alla levt oss igenom och som jag fått 
förmånen att tjäna församlingen. Men nu! Är jag 
full av energi och glädje och ser med spänning 
fram emot vad hösten har att ge. Arbetslaget är 
på plats i full styrka med Johanna i spetsen och 
det känns riktigt bra! Vi är beredda att tillsam-
mans med er alla ta oss in i en härlig höst som vi 
hoppas ger oss alla nya och spännande insikter 
och upplevelser. 
 Vi kan jobba på bred front, vi är en stabil 
församling, en stabil styrelse och ett stabilt 
arbetslag. Vi har olika gåvor och kunskap och 
allt vad vi tillsammans behövs! Låt oss ta oss an 
denna höst tillsammans och arbeta för en fortsatt 
omsorg för varandra, en växande församling och 
ett breddat kontaktnät ut i samhället. Hjälps vi 
åt så finns det inga gränser för vad vi som för-
samling kan åstadkomma!
 Det finns en del idéer om nya mötesplatser i 
vår församling som jobbas på. Deborah har en 
ny kör på gång. Vi jobbar på ett koncept där 
vi en gång i veckan bjuder in till gemenskap 
runt matbordet som sedan mynnar ut i olika 
workshops för barnen och avslutas med en enkel 
andakt för alla -enkelt förklarat ☺ Denna gemen-
skap är något som många av oss kan finnas med 
i på olika sätt med våra olika gåvor, kunskap och 
livserfarenhet.
 Vi har glädjen att starta upp fina och viktiga 
verksamheter som funnits med länge i försam-
lingen. För mig känns det lite som en nystart 
(även om jag är väldigt ny i församlingen) där 
vi har möjlighet att ta med oss det som vi vill 
ha med oss, skala bort det som vi inte vill ha 
med oss och möta nya utmaningar på vägen och 
skapa något nytt med den gedigna tradition och 
erfarenhet som finns i församlingen.
 Oj, vad jag ser fram emot att leva församling 
i höst!!
 Guds rika välsignelse till oss alla!

Pastor Anne

Nu ser vi framåt…
En ny termin ligger framför oss. Tyvärr kan vi 
konstatera att pandemin inte är något som vi 
helt kan lägga bakom oss.
 Vi måste i all vår verksamhet tänka på att hålla 
avstånd, ha god handhygien och stanna hemma 
om vi känner oss sjuka.
 Men hjälps vi alla åt och följer de råd och re-
kommendationer som finns, så känner vi att vi kan 
starta flera av våra grupper på ett förståndigt sätt.
 När det gäller våra gudstjänster och andra 
samlingar så har vi redan öppnat upp vår kyrka.
Våra gudstjänster kommer även att sändas över 
webben.
 Vi har möjlighet, att om det behövs, använda 
sittplatser på kyrktorget och på körläktaren.
 I och med vår samlingssöndag den 5 septem-
ber kommer ”Kyrkfika” att serveras efter guds-
tjänsten. Om du tycker att det varit bra med eget 
medtaget kyrkfika, så är det helt ok att fortsätta 
med det.
 Nere i Sturesalen och Kaffestugan är det lika 
viktigt att vi håller avstånd till varandra. Vi ber att 
Ansvarsgrupperna tänker på detta då det dukas.
 De flesta av våra grupper kommer att starta 
inom den närmaste tiden. Ledarna för dessa 
grupper kommer att meddela tider och stunder 
och hur man tänkt att genomföra samlingarna 
på ett säkert sätt.
 På sista sidan i församlingsbladet kan du hitta 
namn på kontaktpersoner och telefonnummer 
om du vill ha ytterligare information. 
 Vår Tillsammansdag på Storsjöstrand kom-
mer att gå av stapeln lördagen den 25 septem-
ber. Ett mailutskick om Tillsammansdagen 
har skickats ut till de medlemmar som uppgett 
sin mailadress.På vår hemsida finns också all 
information som du behöver. Du som inte har 
möjlighet att få information om Tillsammans-
dagen digitalt, kan vända dig till kyrkans exp. Vi 
hoppas att många har möjlighet att vara med och 
på detta sätt dela gemenskapen. 
 Till sist en liten påminnelse om vår Jubileums-
insamling för att ge möjlighet till ett uppfräschat 
och ändamålsenligt kök. 
 Vid senaste månadsskiftet hade 83600 samlats 
in. Ett mycket gott resultat så här långt.

För verksamhetsutskottet
Staffan Odhagen
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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
Höststart 14/9
 

Bibeln på lätt svenska
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson

Klädcafé
Kontakt: Inga-Lena Nordh, 
Maja Brunnegård

Öppen kyrka
Tisdag, 13.00-15.00  
(varannan vecka)
Kontakt: Anne Grudeborn, 
070-8942990

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

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Diasilua Nsumbu
Vilande
 

Föräldra-Barn-träff
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Eva-Marie  
Claesson, 073-9755434

Barnkör (7-12 år)
Tisdagar 17.00-17.45
Kontakt: Deborah Helsing, 
070-8698352
Höststart 7/9

Kör
Tisdagar 18.30
Kontakt: Deborah Helsing, 
070-8698352
Höststart 15/9

Kören Livskraft 
(Fr 20 år+)
Kontakt: Deborah Helsing, 
070-8698352

Borås Brass Band
Kontakt: Magnus Hylander 

Immanuel String Band 
(ISB)
Kontakt: Anders Stoltz

Mitt i livet
Kontakt: Anne Grudeborn, 
070-8942990
 

Tro och Liv
Torsdagar 18.00-20.00 
(varannan vecka)
Kontakt: Johanna Buller, 
070-5102554

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.


