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Nästa nummer utkommer den 25 februari och sträcker sig till den 29 maj. Manus skall vara inlämnat på
expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 30 januari. Vill du bidra med ett längre,
icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare.
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I tjänst: Tisdagar, onsdagar, vissa söndagar. instagram.com/immanuelskyrkanboras
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Insidan
Spagettikyrka
Nu när församlingslivet kommit igång igen
så känns det än märkligare att jag under ett
års tid arbetade i vår församling utan att träffa
församlingen. Inte helt korrekt, jag träffade små
grupper vid olika tillfällen under veckorna och
året som varit. Jag har verkligen hunnit tänka
på och ha visioner om hur det kan bli när vi får
börja leva församlingslivet lite mer som vanligt
igen. En av dom första tankarna jag fick när jag
kom till Immanuelskyrkan och sakta lärde känna
en del av församlingen och mina kollegor var att
här kan vi starta Spagettikyrka.
En lång tankeprocess och planering ledde
fram till tisdagen den 9 nov dagen då vi sjösätter Spagettikyrkan. Morgonen börjar tidigt för
att handla allt vi behöver till maten som skall
serveras. Tankarna är helt fokuserade på hur
kvällen skall bli.
Kl. 15.00 samlas vi som skall hjälpas åt att laga
mat, duka, förbereda pyssel m.m. När vi äntligen
hittat stekpannorna så går det galant att få ihop
en härlig lasagne, spagetti och köttfärssås som
både är vegetarisk, glutenfri och laktosfri. Kakan
som landat i kyrkan under dagen skärs upp och

läggs på ett fat. Det sprider sig en välkomnande
doft i Caféet.
Tallrikar, glas, koppar och bestick plockas ut
av vana händer. Pysslet förbereds i Allrummet
- det skall tillverkas nyckelringar och ullbollar
skall tovas. Kritor, ritblock, pärlor, pärlplattor
och leksaker ställs på plats till de mindre barnen
i Caféet.
Allt är på plats. Klockan är 16.40 och jag tar en
titt på lasagnen som jag satte in i ugnen 16.30.
HJÄLP ingenting har hänt, den är helt kall!!
Man måste visst sätta på värmen i ugnen för att
lasagnen skall bli klar. Ja, ja på med värmen och
vänta.
17.10 står maten på plats i Caféet, så skönt!
Men - var är alla människor? Alla som vi skall
äta tillsammans med, dricka kaffe och äta den
goda kakan, barnen som skall pyssla och pärla
fina enhörningar på pärlplattan. Vilken tur att
vi är många som hjälpts åt och vilken tur att vi
är hungriga. Vi sätter ihop några bord så att
alla kan dela gemenskapen runt matbordet. Det
smakar väldigt gott - det är vi värda.
Plötsligt hör vi något i hallen! HURRA!! Det
kommer en familj och vill äta tillsammans med
oss. Vi sätter till ett extra bord - maten smakar
ännu bättre, kritor och leksaker kommer i funktion. Klockan blir snabbt 18.15 och det är dags
för att avsluta kvällen med andakt i kyrkan. Vi
sjunger några sånger, ber ”Gud som haver”,
tänder ljus i ljusbäraren. Ett fint avslut på en
väldigt fin kväll som ger hopp och inspiration
till kommande tisdagar.
Varmt välkommen till Spagettikyrkan tisdagar
kl. 17.00 hälsar vi i Spagettiteamet!
Pastor Anne
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Spagettikyrka
Start
9
nov

SPAGETTIKYRKA
Tisdagar kl.17.00-18.30

Alla Alla
barnbarn
- ta med
dig dina
föräldrar,
mor och
syskonsyskon
och vänner
eller vem
- ta med
dig dina
föräldrar,
morfarföräldrar,
och farföräldrar,
och vänner
ellersom
vem som helst
till en till
mysig
kväll i kyrkan!
Vi äter middag
tillsammans,
du får testa
på roliga
aktiviteter
medan
en mysig
kväll i kyrkan!
Vi äter middag
tillsammans,
du får
testa på
roliga aktiviteter
medan
i all
enkelhet.
Kvällen avslutas
en med en
de vuxna
kan sitta
ochner
umgås
över en över
koppen
kaffe
de vuxna
kanner
sitta
och umgås
kopp
kaffe
i all enkelhet.
Kvällenmed
avslutas
mycketmycket
enkel kvällsandakt.
DU ÄR SÅ
enkel kvällsandakt.
DUVÄLKOMMEN!
ÄR SÅ VÄLKOMMEN!
17.00 Middag
Middag (till
(till självkostadspris)
17.00
självkostadspris)
17.30Kaffe
Kaffepå
påmaten
matenför
för alla
alla vuxna -- aktiviteter
17.30
aktiviteterför
föralla
allabarn.
barn.
18.15 Enkel
Enkel kvällsandakt
18.15
kvällsandakt
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Styrelsen informerar
Information från
Verksamhetsutskottet
Förra året tog vi beslutet att ställa in både Julstugan och Gemenskapsjul på grund av den då
rådande pandemin. Dessa två samlingar brukar
ju samla ett stort antal besökare.
I vårt VU har vi samtalat om hur vi i år ska
tänka då det gäller vår traditionella Julstuga.
I år är läget lite annorlunda. Smittspridningen
är inte så stor som tidigare men den ökar och
detta har gjort att vi beslutat att inte ha någon
Julstuga 2021.

Immanuelskyrkans Församling

Det är inte bara den ökande smittspridningen
som gjort att vi tagit detta beslut. Det har tyvärr
varit svårt att få en grupp som kan dra ”det tunga
lass” som det innebär att arrangera Julstugan.
Vår ambition är att vi till våren ska kunna genomföra Våryran. Läget att få ihop en planeringsgrupp ser då mycket ljusare ut.
Vi hoppas också på att kunna inbjuda till Gemenskapspåsk till påskafton 2022.
Till sist vill vi påminna om att insamlingen till
Equmeniakyrkans internationella mission startar
den 1:a advent och pågår t.o.m. den 31/1 2022.
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Nying för 50 år sedan
Tidigt i våras fick vi läsa i vårt Församlingsblad
att Immanuelskyrkan fyller 50 år i år. 28 mars
1971 hölls den stora invigningen av den nya
kyrkan.
Mycket har hänt sedan dess. Många samlingar
av olika slag, många människor, barn, unga och
vuxna har varit i kyrkan. Många upplevelser,
mycken glädje, mycket arbete.
Vi möttes en dag Kerstin Bergman, Ingrid
Norberg och jag för att samtala om barn och
ungdomsarbetet i kyrkan då när den var alldeles
ny.
Kerstin hade tidig erfarenhet från Immanuelskyrkan. Hon kom hit som tonårig pastorsdotter
1949 – 1953 och kom sedan tillbaka 1960 då hon
gifte sig med Bengt Bergman.
Ingrid kom till Borås och Immanuelskyrkan
1957 då hennes man Carl-Gösta Norberg fick
lärartjänst på Bäckängskolan.
En tredje kvinna Inga-Britta Liljeström, som
inte längre finns kvar i livet, fanns också med i
den grupp vars arbete vi mötts för att påminna
oss om.
I dessa familjer fanns barn och funderingar på
vad kan man göra med och för sina barn i kyrkan.
Tankar och funderingar som ledde till att man
beslöt börja med en Nyingegrupp för barn 7 till
9 år. Scoutverksamhet fanns redan då.
Så kom det sig att tre lärarinnor som för tillfället
var hemmafruar var med och startade Nying i
Immanuelskyrkan.
En glädje för barnen
men också för mammorna som på detta
sätt fick vara med i arbetet, dela gemenskap,
komma med ideer och
uppleva mycken glädje.
Men samma år som
Nying startade började
man också riva den
gamla kyrkan.
Nying fick mötas i
en Militärbarack som
fanns vid Höstsol, ett
dåtidens ålderdomshem.
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De tre ledarfamiljerna åkte tillsammans på en
introduktionskurs för barn just i nyingeåldern
i Fellingsbro. En kurs som man kommer ihåg
med glädje. Mammorna gick på kursen, Barnen
fick pröva på nying och papporna fick ta hand
om familjernas små barn.
När Nying startade i Immanuelskyrkan var det
i första hand familjernas egna barn som möttes
men ganska snart växte gruppen. Det kom så
många barn så man fick dela gruppen och ha
Nying två kvällar i veckan.
14 april 1971 kunde Nying flytta in i den
nybyggda Immanuelskyrkan. Flyttgröt stod det
på nyingeprogrammet.
Ganska snart såg man att man behövde ordna
med smågrupper på nyingekvällarna. Barnen
delades upp i flera små grupper. Grupperna fick
namnet kullar. I varje kull ordnade man med två
tonåringar som fick vara hjälpledare i sin kull.
Så många barn i kyrkan. Härligt. Men stolarna
räckte inte till. Filtar inköptes, kantades med
färgglada band så att varje kull fick sin filt, sin
färg. Filtarna lades på golvet och blev sittplats
för kullen.
1973 ordnades första nyingelägret. Spännande
med övernattning för alla dessa barn. Allt gick
bra och man fortsatte med läger varje år.
Nyingekvällarna inleddes med en andakt, en
gemensam samling för alla kullarna. Andakterna
hölls av någon av ledarna och ibland av någon
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forts.
av församlingens pastorer. Bibeltexter berättades
med ord och bild bland annat.
Sedan fick kullarna pröva på många aktiviteter:
Naturprogram, Spår i snön, Piggelin, Bara på
skoj och många andra olika program fick nyingarna vara med om.
Varje kväll i nying avslutades med Nyingebönen: ”Käre far i himlen, tack att jag finns till,
hjälp mig leva riktigt, göra det Du vill, lär oss här
på jorden tycka om varann, låt oss få en framtid
skyddad av din hand. Amen.”

Kurser och utbildning för ledarna ordnades
också.
I ungefär 10 år pågick detta arbete sedan gick
nying in som en grupp i scoutverksamheten.
Denna verksamhet har fortsatt i alla år och finns
också nu i kyrkan. Otroligt många barn har
deltagit under åren. Många har ställt upp som
ledare – ett fantastiskt arbete med stor betydelse
för oss alla.
Iréne Mållberg

Styrelsen informerar
Hur arbetar vår personal idag
och imorgon?

Om ni inte visste det redan, så kan jag meddela
att vi i Immanuelskyrkan har en fantastisk, kunnig och engagerad personal. Och numera är det
kvinnokraft rakt igenom, så huka er ni gubbar.
Här händer det saker.
Vi har en strålande Johanna, vår församlingsföreståndare som efter föräldraledigheten nu är
tillbaka med full kraft på sin heltid. Predikningar, planeringsmöten, samlingar, bibelstudium,
samtal, föredrag mm fyller Johannas tid.
Vi har en duktig diakon som liksom tidigare
arbetar 50 procent av en heltid. Eva-Marie
har ett stort engagemang i föräldrar/barnsång,
mötesledning, nattvardstjänande, omsorg om
både äldre och yngre i församlingen, diakonala
insatser till behövanden mm.
Och så har vi vår glada och inspirerande musikledare Deborah. Efter ett nedstängt år börjar
verksamheterna tina upp och därmed också alla
våra olika sång och musikverksamheter. För att
möta behoven har styrelsen beslutat att utöka
tjänsten med ytterligare 15 procentenheter till
totalt 65 procent av en heltidstjänst.
Anne-Marie, vår eminente ekonom har snart
bokfört de sista transaktionerna för församlingen. Som nybliven ålderspensionär har AnneMarie önskat få sluta med bokföringsuppdraget
åt församlingen. Detta efter många års trogna,
noggranna arbeten. Vi tackar Anne-Marie för
lång och trogen tjänst, för ett noggrant och i
alla stycken väl utfört arbete.
Immanuelskyrkans Församling

Per Bredberg är vår löneadministratör. Han
har under många år sett till att våra anställda fått
rätt lön på rätt dag. Inte alltid ett enkelt arbete.
Komplicerad lagstiftning, många deltidstjänster
med förändringar under åren, föräldraledighet,
semestrar m.m. gör att det gäller att hålla tungan
rätt i mun för att det skall bli bra, viket Per fixat
på bästa sätt. Han önskar nu att någon annan
tar över lönearbetet. Tack för ditt fina och noggranna arbete som du gjort åt församlingen.
Och så är vi glada att kunna kunna presentera
en ersättare till Anne-Marie och Per, och det är
Anna-Karin Rydberg från Fristad. Hon är idag
deltidsanställd pastor i Equmeniakyrkan Sjömarken men arbetar också deltid som ekonom.
From årsskiftet får hon ytterligare ett uppdag,
hon kommer då att ta hand om föresamlingens
redovisning och löner vilket vi är glada för. Så
mycket väkommen Anna-Karin till vår församling, till redovisnings- och löneuppdraget.
Och sist men inte minst så har vi Anne, vår
duktiga och glada pastor från det stora havet i
väst. Annes tjänst är fn en visstidsanställning
på 25 procent av en heltid t.o.m. den sista december. Då mycket är på gång i församlingen
är vi tacksamma till att Anne har förlängt sin
visstisdsanställning tom den sista juni 2022.
Kom ihåg våra anställa, ge den både stöd, förbön och uppmuntran. Alla behöver vi en klapp
i ryggen, ett vänligt ord på vägen.
För styrelsen
Anders Stoltz
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Kalendariet
Ibland blir det inte som man tänkt sig! Om vi inte visste det innan så har denna tid av virusspridning lärt oss det. Inför framtiden har vi lagt en planering, men vi gör den med reservation 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.

December

Vecka 48 - Ansvarsgrupp 1
1 Onsdag
		10.00 Föräldra-barn-träff.
		15.00 Dagledigträff. ”Ur en prästfrus dagbok.” Ingela Hallgren. Församlingssalen.
		19.00 Borås Lucias Genrep. Begränsat
antal platser, anmälan krävs, anmäl dig via
exp.
5 Söndag
		11.00 2:a advent. Gudstjänst med nattvard ”Guds rike är nära”. Lasse Polbäck.
Leds av: Maja Brunnegård. Sång och
musik Åsa och Martin Borg. Komp av Åke
Alevall och Lars Andreasson. Insamling till
Equmeniakyrkans internationella arbete.
Bön för: Dagledigträffen. Kyrkfika.
Vecka 49 - Ansvarsgrupp 2
7 Tisdag
		10.00-13.00 Klädcafé, terminsavslutning.
		10.00 Pressklubben, terminsavslut.
		13.00 Syföreningen, terminsavslutning.
OBS! Tiden!
		17.00-18.30 Avslutning Spagettikyrka.
8 Onsdag
		10.00 Föräldra-barn-träff,
terminsavslutning.
		18:30 Kören, terminsavslutning.
12 Söndag
		11:00 3:e advent. Gudstjänst ”Bana
väg för Herren”. Johanna Buller. Leds
av: Marja Järvinen. Sång och musik: Vi
sjunger julens sånger tillsammans. Dia
Nsumbu, Deborah Helsing. Orgel Ingrid
Emanuelsson. Insamling till Equmeniakyrkan internationella arbete. Bön för: Kyrkornas flyktingrådgivning: Kläd- och matutdelning. Kyrkfika.
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Vecka 50 - Ansvarsgrupp 3
14 Tisdag
		17.00-17.45 Barnkören, terminsavslutning.
15 Onsdag
		15.00 Dagledigträff. ”Det är advent.”
Johanna Buller, Deborah Helsing, EvaMarie Claesson, Anne Grudeborn. Gudrun
Zetterlund m.fl. Julblommeutdelning.
19 Söndag
		11:00 4:e advent. Gudstjänst ”Herrens moder”. Anne Grudeborn. Sång och
musik: Jan-Olof Hermansson, Pernilla
Walkman Sjögren.Leds av: Ingemar Samuelsson. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Bön för: Syföreningen.
Kyrkfika.
Vecka 51 - Ansvarsgrupp 4
24 Fredag
		11.00 Julafton. Samling vid krubban,
Johanna Buller.
26 Söndag
		11.00 Annandag Jul. Gudstjänst ”Martyrerna”. Johanna Buller. Leds av: Staffan
Odhagen. Sång och musik: Liv Hellemar,
Ingrid & Lars-Åke Emanuelsson, Deborah
Helsing. Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete. Bön för: Församlingens musiker. Kyrkfika.

Januari

Vecka 52 - Ansvarsgrupp 5
2 Söndag
		11.00 Förnyelsegudstjänst med nattvard. Johanna Buller. Leds av: Eva-Marie
Claesson. Sång och musik: Jan-Olof Hermansson. Bön för: Vävgruppen. Kyrkfika.
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Kalendariet
Vecka 1 - Ansvarsgrupp 6
6 Torsdag
		16.00 Trettondagsgemenskap. Lars
Polbäck. Julfika och andakt.
9 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Jesu dop”. Johanna
Buller. Leds av: Patrik Buller. Sång och
musik: Deborah Helsing med gäster. Bön
för: Pressklubben. Kyrkfika.
Vecka 2 - Ansvarsgrupp 1
16 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Livets källa”. Anders
Lannsjö. Leds av: Maja Brunnegård. Sång
och musik: Musikrådet, Deborah Helsing.
Bön för: Bibel på lätt svenska. Kyrkfika.
Vecka 3 - Ansvarsgrupp 2
18 Tisdag
		10.00 Pressklubben, ojämna veckor.
		10-13 Klädcafé.
19 Onsdag
		18.30 Kören terminsstart.
23 Söndag
		11.00 Gudstjänst med Borås Brass
Band. Kyrkfika.

Immanuelskyrkans Församling

Vecka 4 - Ansvarsgrupp 3
25 Tisdag
		10-13 Klädcafé.
		13-15 Öppen kyrka med möjlighet till
gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
		17.00-18.30 Barnkör, terminsstart.
		17.00-18.30 Spagettikyrka, terminsstart.
26 Onsdag
		10.00 Föräldrabarnträff, terminsstart.
		15.00 Dagledigträff: Bildspel med Gunnar
Mållberg. Fikaservering.
		18.00 Scout, terminsstart.
		18.30 Kören.
30 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Jesus är vårt hopp”.
Anne Grudeborn. Leds av: The Pilgrims.
Sång och musik: The Pilgrims. Bön för:
Spagettikyrkan. Kyrkfika.

Februari

Vecka 5 - Ansvarsgrupp 4
1 Tisdag
		10.30 Klädcafé.
		15.00 Syföreningen, terminsstart.
		17.00-18.30 Spagettikyrka.
2 Onsdag
		10.00 Föräldra-barn-träff.
		18.00 Kören.

9

Kalendariet forts.
3 Torsdag
		18-20 Tro och liv, terminsstart.
6 Söndag
		11.00 Gudstjänst med nattvard ”Uppenbarelsens ljus”. Johanna Buller. Leds
av: Marita Hallberg. Maja Brunnegård.
Sång och musik: Kören, Deborah Helsing.
Bön för: Föräldrabarnträffen. Kyrkfika.
Vecka 6 - Ansvarsgrupp 5
8 Tisdag
		10-13 Klädcafé.
		13-15 Öppen kyrka med möjlighet till
gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
		17.00-18.30 Barnkören.
		17.00-18.30 Spagettikyrka.
9 Onsdag
		10.00 Föräldra-barn-träff.
		15.00 Dagledigträff.
		18.30 Kören.
13 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Nåd och tjänst”. Johanna Buller. Leds av: Anders Stoltz. Sång
och musik: Immanuel String Band. Bön för:
Scouterna. Kyrkfika.
Vecka 7 - Ansvarsgrupp 6
15 Tisdag
		10-13 Klädcafé.
		15.00 Syföreningen.
17 Torsdag
		18-20 Tro och liv.
20 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Det levande ordet”.
Johanna Buller. Leds av: Marianne Andersson. Sång och musik: Anette o Anders
Jaasund. Bön för: Församlingens utskott.
Kyrkfika.

Vecka 8 - Ansvarsgrupp 1
22 Tisdag
		10-13 Klädcafé.
		13-15 Öppen kyrka med möjlighet till
gemensam bibelläsning. Medtag eget fika.
		17.00-18.30 Barnkören.
		17.00-18.30 Spagettikyrka.
23 Onsdag
		10.00 Föräldra-barn-träff.
		15.00 Dagledigträff. ”Här har du mitt liv.”
Mats Granberg.
		18.30 Kören.
26 Lördag
		18.00 Konsert med Pure Gospel. Mer
information via sociala medier.
27 Söndag
		11.00 Gudstjänst för alla åldrar ”Kärlekens väg”. Anne Grudeborn. Leds av:
Eva-Marie Claesson. Sång och musik:
Barnkören, Deborah Helsing. Bön för:
Styrelsen. Kyrkfika.

Mars

Vecka 9 - Ansvarsgrupp 2
1 Tisdag
		15.00 Syföreningen.
		10-13 Klädcafé.
2 Onsdag
		10.00 Föräldra-barn-träff.
		18.30 Kören.
3 Torsdag
		18.00 Tro och liv.
6 Söndag
		11.00 Gudstjänst med nattvard
”Prövningens stund”. Johanna Buller.
Eva-Marie Claesson. Bön för: Ansvarsgrupperna. Kyrkfika.

Välkommen till vårens årsmöten!
Equmenias Årsmöte

Församlingens Årsmöte

Onsdag 9 mars kl. 19.00

Söndag 13 mars kl. 12.30
Immanuelskyrkan Borås
EQUMENIAKYRKAN
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Notiser

Guds ord
December
1 Jes 62:10-12
2 Mal 4:4-6
3 Joh 1:19-28
4 Joh 1:29-34
5 Jak 5:7-11
6 Ps 24:1-6
7 Ps 24:7-10
8 Ps 47:1-10
9 Ps 84:1-13
10 Ps 118:14-21
11 Ps 118:22-29
12 Matt 11:12-19
13 Dom 7:1-8
14 Dom 7:9-23
15 Ps 33:10-22
16 1 Kor 16:13-14
17 Ef 6:19-20
18 Kol 1:9-20
19 Luk 1:30-35
20 Joh 6:14-15
21 Joh 18:36
22 1 Kor 1:18-25
23 1 Kor 1:26-31
24 Jes 9:2-7
25 Luk 2:1-20
26 Luk 12:49-53
27 Joel 2:28-32
28 Mal 3:1-4
29 Luk 19:37-40
30 Heb 12:25-29
31 Joh 8:12

Renovering
pågår
Arbetet med
tillgänglighetsanpassad toalett
för uthyrning till
Borås stad har nu
påbörjats.

Januari
1 Jes 49:13-16
2 Mark 11:15-19
3 Heb 13:5-8
4 Ps 121:1-8
5 2 Kor 4:3-6
6 Luk 1:1-25
7 Luk 1:26-38
8 Luk 1:39-56
9 1 Joh 5:6-12
10 Luk 1:57-66
11 Luk 1:67-80
12 Luk 2:1-21
13 Luk 2:22-40
14 Luk 2:41-52

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Luk 3:1-20
Upp 22:16-17
Luk 3:21-22
Joh 17:1-8
Joh 17:9-13
Joh 17:14-26
Ef 4:1-6
Ef 4:7-16
Ps 36:6-10
1 Kor 12:12-20
1 Kor 12:21-31
Luk 3:23-38
Luk 4:1-15
Luk 4:16-30
Luk 4:31-44
Joh 5:1-9
Luk 5:1-16

Februari
1 Luk 5:17-26
2 Luk 5:27-39
3 Luk 6:1-11
4 Luk 6:12-19
5 Luk 6:20-36
6 1 Tim 6:13-16
7 Luk 6:37-49
8 Luk 7:1-17
9 Luk 7:18-35
10 Luk 7:36-50
11 Luk 8:1-15
12 Luk 8:16-25
13 Ps 25:4-11
14 Luk 8:26-39
15 Luk 8:40-56
16 Luk 9:1-17
17 Luk 9:18-36
18 Luk 9:37-48
19 Luk 9:49-62
20 Rom 10:13-17
21 Luk 10:1-20
22 Luk 10:21-42
23 Luk 11:1-13
24 Luk 11:14-28
25 Luk 11:29-36
26 Luk 11:37-54
27 Est 4:12-17
28 Luk 12:1-12

www.bibeln.se
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Tillsammansdag

Lördagen den 25 september samlades vi för en
tillsammansdag på Storsjöstrand i Horla utanför
Vårgårda.
Dagen bjöd på ett fint höstväder men även
fika, samtal, tipspromenad, lek och spel, sång
och andakt.

Vi samtalade bland annat om lärdomar efter
pandemin och många uttryckte hur trevligt och
roligt det var att få träffas igen en sådan här dag.
En variant av finsk kubb spelades. Håkan vann.
Vi hade en givande dag tillsammans för stora
och små.
Eva-Marie Claesson

Gudstjänst för alla åldrar

Den 14 november var det gudstjänst
för alla åldrar med temat ”väntan och
vaksamhet”. Gudstjänsten fick ett
gemensamt paket som efter lång väntan öppnades i slutet av gudstjänsten.
Innehållet med chokladfyllda guldpengar delade sedan barnkören ut till
besökarna. Uppskattat!
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Nya hyresgäster
Åsbosalen
Åsbosalen är nu renoverad. Det är nymålade
väggar och bröstpanel, nytt golv och nya armaturer i taket. Ett trinettkök är också installerat.
Allt arbete har utförts av församlingens medlemmar.
Nya hyresgäster
Från och med 1 nov är den nyrenorerade
Åsbosalen uthyrd till cheerleadingföreningen

Musketeers Funky Cheer

Vår förening i Borås, Musketeers Funky Cheer,
har fyllt 15 år och är bland de största föreningarna i Sverige inom cheer med över 200
medlemmar.
Tränarna vi har är från 15 år och uppåt och
är för närvarande 27 stycken.
I styrelsen är vi 7 personer som gör vårt yttersta för att tillgodose våra medlemmars behov
tillsammans med våra fantastiska tränare.
Vi hoppas nu på ytterligare minst 15 år till i
Sturehallen och med vårt egna lilla kansli och
konferensrum hoppas vi att medlemmarna skall
uppskatta det som sitt andra hem.
Dafni Magnusson
Ordförande

Immanuelskyrkans Församling

Musketeers funky cheer. De kommer också att
finnas i idrottshallen i stort sett alla veckans kvällar. Åsbosalen kommer att utgöra föreningens
kansli och nav i verksamheten.
VÄLKOMNA
Säger vi till våra nya hyresgäster. Vi önskar er
allt gott i det fina arbete ni gör och vi hoppas
att ni kommer att trivas här hos oss i Immanuelskyrkan.

Vad är Cheerleading?
Svenska Cheerleadingförbundet är det idrottsförbund som samordnar svensk cheerleading på
nationell nivå.
Cheerleading kan beskådas som ”hejarklacksledning” vid matcher i de flesta lagsporter och
även vid speciella cheerleadinguppvisningar eller
-tävlingar.
Ett tävlingsprogram är två och en halv minuter
långt och utförs på en speciell cheerleadingmatta
framför domare. Varje lag har en egen specialgjord tävlingsmusik som ofta är en mix av olika
låtar i högt tempo. För att utföra ett komplett
program krävs samarbete inom laget, koordination, fysisk styrka och teknisk färdighet. (ur
Wikipedia)
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Pastorn har ordet
Vaska guld

Jag minns när vi var små och satt i sandlådan
med våra silar fyllda med sand. På Tv hade vi
fått se någon guldgrävare som vaskade guld i
vattendrag och sandbottnar. Inspirerade och
imponerade av detta gav vi oss ut på vår egen jakt
efter guld. Vi silade och silade bland brötet av
sand, kattbajs, pinnar och tallbarr. Tillslut fanns
där bara små stenar kvar. Något guld hittade vi
inte men en och annan vacker sten valdes omsorgsfullt ut och åkte ner i fickan för att tas med
hem för att sättas på hedersplatserna i bokhyllan
tillsammans med fina kottar och användbara
pinnar vi släpade med hem.
Tiden av pandemi har varit många olika saker, inte sant? Den har varit långtråkig, vilsam,
sorglig, oroande, begränsande, avklädande och
väckt frågor och massa mer. Ibland undrar jag
om det inte finns likheter mellan tiden av pandemi och silen i sandlådan. Vi har suttit med
våra liv och en hel del har likt sand runnit oss
hur händerna. Saker vi velat göra och uppleva,
människor vi velat vara tillsammans med, bjuda
hem och besöka. Bortom vår kontroll har det
glidit oss ur händerna. Hur har pandemin varit
för dig?
När allt väl silats genom pandemins sil-hål,
är det också din erfarenhet att det nog ändå
finns något ”guldkorn” kvar? Saker vi lärt oss,
nya goda vanor vi odlat, insikter om vad som
egentligen är viktigt i livet, vad som ger färg
och mening. Har tiden av pandemi också gett
dig något gott?
Ta dig en stund och titta ner i din sil, se vad
som låg kvar och rusa inte bara vidare nu i den
allt mer vanliga vardagen, den stundande julen

och det nya året. Plocka upp guldkornen, lägg
dem i fickan, sätt upp dem någonstans i ditt
minne för att inte förlora dem igen. Allt måste
inte bli som innan, en del kanske kan bli bättre
än innan?
I min egen sil ligger några guldkorn kvar som
jag vill vårda ömt. En av guldkornen är erfarenheten av att min tro svälter utan gemenskap
och gudstjänstfirande i en fysisk kyrka. Nätet
räcker inte för mig i längden, även om den varit
ovärderlig när det varit som det varit. Men min
tro växer när mina sinnen aktiveras under en
gudstjänst. Att höra sångerna och själv sjunga
med, känna värmen av andra människor, höra
predikan, se andra, prata med andra om livet,
om tro. Om sånt vi tycker lika i och olika. Det
är ovärderligt och jag vill inte förlora det igen.
Advent står för dörren och med den ett nytt
kyrkoår. I skrivande stund är de allra flesta
restriktionerna fortfarande lyfta och vi är fria
att mötas. Oavsett om så är fallet när du läser
detta, inför detta nya år, håll hårt i guldkornen
pandemin vaskat fram.
Låt mig avsluta med en bön från psalm 17:6-8
Jag ropar och du svarar mig, Gud.
Lyssna på mig, hör mina ord,
visa din underbara trofasthet,
du som med din starka hand
räddar dem som söker skydd hos dig
undan sina fiender.
Bevara mig som din ögonsten,
göm mig i dina vingars skugga.
Gud välsigne Dig.
Johanna Buller, Pastor & föreståndare

Församlingens årsmöte närmar sig
- valberedningen arbete börjar
Församlingens valberedning har nu börjat arbetet inför årsmötet i mars.
Eventuella avsägelser ska vara valberedningen
tillhanda senast 31 december 2021.
E-post: hakanhallberg@gmail.com
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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

Ledig annonsplats

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

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen
Lars Böhm, Anna Lé
Hans Claesson, Carolina Öhrn och
Hans Claesson, Caro

Immanuelskyrkans Församling

15

Posttidning B
Immanuelskyrkan
Stureg. 45, 503 42 Borås

Det händer i Immanuelskyrkan
Dagledigträffen

Onsdagar 15.00
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Johanna Buller,
0705-10 25 54

Vårstart 26/1
Syföreningen

Tisdagar 15.00
varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Gudrun Zetterlund,
0730-48 57 95

Vårstart 1/2
Bibeln på lätt svenska
Varannan måndag
Kontakt: Rebecka
Benjaminsson-Larsson,
0704-33 15 66

Klädcafé

Kontakt: Inga-Lena Nordh,
0725-43 66 92, Maja
Brunnegård, 0707-60 53 93

Vårstart 18/1

Öppen kyrka

Barnkör (7-12 år)
Tisdagar 17.00-17.45
Kontakt: Deborah Helsing,
070-869 83 52

Tisdagar 13.00-15.00
(varannan vecka)
Kontakt: Anne Grudeborn,
070-894 29 90

Vårstart 25/1

Spagettikyrka

Kören

Vårstart 25/1

Vårstart 26/1

Scout (7 år och uppåt)

Kören Livskraft

Vårstart 18/1

Borås Brass Band

Tisdagar 17.00-18.30
Kontakt: Anne Grudeborn,
070-894 29 90

Onsdagar 18.00
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Henrik Yrlid,
0768-05 65 20

Barnkyrkan leker i
lekrummet

Söndagar under gudstjänst

Föräldra-Barn-träff

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

Vårstart 26/1

Onsdagar 18.30
Kontakt: Deborah Helsing,
070-869 83 52

(Fr 20 år+)
Kontakt: Deborah Helsing,
070-869 83 52

Kontakt: Magnus Hylander
magnus@tutubamusic.com

Immanuel String Band
(ISB)
Kontakt: Anders Stoltz,
0720-04 56 21

Målargrupp

Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm,
0761-07 07 67

Vävgrupp

Tisdagar 09.15
Kontakt: Mirjam Levinsson,
0703-37 32 39

Pressklubben

(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar
Hermansson, 0705-24 10 49

Vårstart 18/1
Utegruppen (promenader)

Vilande

Bön / Rollspel

Kontakt: Nils Davidson
Vilande

Tro och Liv

Torsdagar 18.00-20.00
(varannan vecka)
Kontakt: Johanna Buller,
0705-10 25 54

Vårstart 3/2

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

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:

