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Tack Iréne!
När nu Irene Mållberg valt att
lämna redaktionskommittén, så vill
vi i kommittén säga ett varmt tack
för din insats där.
Det har varit så fint att arbeta
med vårt blad tillsammans med dig.
Vi kommer att sakna dig.
Samtidigt säger vi välkommen till
Lasse Polbäck som från och med
detta blad ersätter Ingela Hallgren.

Manusstopp

Nästa nummer utkommer den 26 augusti och sträcker sig till den 27 november. Manus skall vara inlämnat
på expeditionen eller till imm.forsamlingsblad@gmail.com senast den 7 augusti. Vill du bidra med ett
längre, icke beställt, manus, meddela detta ett par veckor före manusstopp, gärna tidigare.

Församlingsbladet:

Redaktionskommitté: Ingvar Tranell, Anna Elander, Lasse Polbäck.
Ansvarig utgivare: Johanna Buller. Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn.

Pastor, församlingsföreståndare
Johanna Buller.
Tel. 0735-66 74 92.
Ledig: Måndag.
johanna.imkboras@immanuelskyrkan.nu
Fr.o.m. 15 augusti:
John Lindar, tel. 0708-62 37 52.
Pastor
Anne Grudeborn.
Tel. 0708-94 29 90.
anne.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Ekonomiadministratör
Anna-Karin Ryberg.
Tel. 0707-72 28 67.
eko.imkboras@
immanuelskyrkan.nu
Ordförande
Anders Claesson. Tel. 070-539 61 03.
Equmenias ordförande
Nils Davidson. Tel. 076-247 00 95.
Församlingsexpedition
Sturegatan 45, 503 42 Borås
Tel. 12 54 80.
Församlingsmusiker
kontakt.imkboras@immanuelskyrkan.nu
Deborah Helsing.
Tel. 0708-69 83 52.
Församlingens bankgiro: 820-0982
I tjänst: Tisdagar, onsdagar, vissa söndagar. Equmenias bankgiro: 5466-6490
deborah.imkboras@immanuelskyrkan.nu Swishnummer: 123 174 2626
Diakon
www.immanuelskyrkan.nu
Eva-Marie Claesson.
instagram.com/immanuelskyrkanboras
Tel. 0739-75 54 34.
facebook.com/immanuelskyrkanboras
I tjänst: Tisdagar, onsdagar, vissa söndagar.
evamarie.imkboras@immanuelskyrkan.nu
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Insidan
Sök inte Jesus här
Läs Luk 24: 1-12
En del menar att Jesus var en stor levnadskonstnär, en läroskapare, en stor medmänniska. Sen
dog han och så var det inget mer. Men jag säger:
sök honom inte i historieboken. Där hittar du
inte den levande Jesus.
Jesus får inte bli bara ett studieobjekt --- Jesus
är inte bara en person i en bok. Han kan vara en
livsbejakande del av ditt vardagsliv. … Sök inte
Jesus bara i böcker eller läror. Var med och leta
efter den levande Jesus.
….. Försök att leva som han gjorde. Känner
du dig villrådig, tänk efter; Hur skulle Jesus gjort
i det här läget? Ja det där är lätt att säga. Men
goda exempel räcker inte. I århundraden har
fåglarna visat hur man kan flyga. Vi kan filma
dem i slow motion och kolla i detalj hur dom
gör. Men vi kan ändå inte lära oss att flyga.
Kommer du ihåg din första välskrivningsbok.
Jag minns min. I vänster marginal fanns förtryckta, vackra bokstäver. Och så skulle jag fylla
raden med likadana. Inte blev det vackert. Då
förstod jag varför dom vuxna talade om ”kråkföt-

ter” …. Men så kom fröken. Hon sa att det var
fint. Och så höll hon försiktigt om min hand,
och ledde den och pennan över papperet. Så
gör Jesus. Han ger inte bara ett gott föredöme.
Han vill leva med oss nu. Ta oss vid handen, ge
oss mod och inspiration att våga följa honom.
Sök inte Kristus i historieboken.
Sök inte Kristus i den fina läran.
Sök inte Kristus i det goda föredömet.
Han är ju levande. Bland de levande. Han är
här och nu. Och det är här och nu du ska söka
honom. Mitt i det brusande livet. I den tro du
har, öppen eller hemlig. I dina tvivel. I ditt
sökande efter mening i livet. För där finna han.
Inte i graven, utan hos oss i glädje och i sorg.
Nära som fröken som håller i din hand.
~
Saxat ur boken ”Min predikstol” Boken innehåller predikningar som min vän pastor Birger
Möller hållit. Birger finns inte bland oss här
längre, men han har lämnat en rik predikoskatt
som hans fru Margareta gav ut postumt 2020.
Ingvar Tranell

Årsmötet
Söndagen den 3 mars, höll Immanuelskyrkan
i Borås gudstjänst, med efterföljande årsmöte.
”Den kämpande tron”, var rubriken för gudstjänsten som leddes av pastor Anne Grudeborn
och predikan hölls av Pia Mitchell Tidstedt. För
musiken ansvarade Deborah Helsing.
Efter gudstjänsten genomfördes församlingens årsmöte med temat: ”En kyrka för hela livet,
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,
dig och världen”. Under verksamhetsåret 2021
firade församlingen bl.a att kyrkan funnits i 50
år på nuvarande plats.
Val av församlingens styrelse: ordf. Anders
Claesson. Övriga styrelseledamöter: Lars Andreasson, Daniel Pollack, Anders Stoltz, Nils
Davidsson, Marita Cronqvist, Marja Järvinen,
Henrik Yrlid.
Immanuelskyrkans Församling

Till revisorer valdes: Bo Edvinsson och Håkan
Hallberg
Val av vice församlingsföreståndare: Anne
Grudeborn (Ordinarie församlingsföreståndare
är Johanna Buller)
Till 2022 års kyrkokonferens valdes: Ingela
Hallgren och Ann-Marie Klockars
Val förrättades även till Fastighetsutskott och
övriga tjänster och uppgifter inom församlingens
olika arbetsgrenar.
Under punkten information behandlades bl.a.
frågan om på vilket sätt som församlingen på
bästa sätt kan bidra med hjälp till de flyktingar
från Ukraina som redan kommit och förväntas
komma till Borås.
Mats Granberg
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Valborg
Så fick vi då äntligen möjlighet
att inbjuda till valborgsfirande
i Annelundsparken 2022.
Det uppdämda behovet, att
på ett traditionellt sätt hälsa
våren, kunde tydligt märkas.
Uppskattningsvis drygt
2000 hade samlats för att
lyssna till den stora vårkören
som sjöng de vackra och traditionella vårsångerna under
ledning av Margaretha Skoglund och Jan-Olof Hermansson.
Elden spred värme och lyste
upp den ljumma vårkvällen.
Kommunpolis Nadim Ghazale höll årets vårtal. I sitt tal
gav han oss en både mörk och

ljus bild av läget i vår omvärld
och i vårt eget land.
Våren fick symbolisera att
ljuset och livskraften i naturen måste besegra det mörka
och destruktiva. Tron på
människans goda krafter var
genomgående.
Tack Nadim för ett mycket
tänkvärt vårtal.
En insamling till Diakonias
arbete i Ukraina gjordes under kvällen. Den inbringade
23050 kronor. Tack alla som
bidrog till det fina resultatet.
Kvällen avslutades med att
vårkören sjöng ”Sköna maj
välkommen”.
Staffan Odhagen

KOM IHÅG!

TILLSAMMANSDAG
3 september kl. 10.00
RÅDDEHULTS GÅRD
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Våryran
Hantverk, fågelholkar, kaffe och tårta, hembakat, lotterier och varmkorv med mos var bara
några exempel på vad som erbjöds alla de som
kom till Sturesalen den 9 april för ett besök på
församlingens ”Våryra”.
Det var många som hade väntat på detta tillfälle
att få träffas under lite andra former. Stämningen var hög.
Vi kunde glädjas åt att det mesta som fanns att
inhandla under de två och en halv timma, som

Immanuelskyrkans Församling

våryran var öppen, hade en strykande åtgång.
Som exempel kan nämnas att 13 ”kyrkgjorda”
fågelholkar såldes slut på en dryg halvtimma.
Det blir till att tillverka fler ett annat år.
Tack all ni som besökte årets ”Våryra”. Det blev
ett mycket gott resultat. Cirka 35000 kr kom in
till församlingens verksamhet.
Staffan Odhagen
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Bokrecension
Prestationsprinsessan
av Cajsa Tengblad (Libris)
Föreläsaren och författaren
Cajsa Tengblad delar med sig
av sina erfarenheter av att vara
”duktig”, men inser efterhand
vikten av att:
Alla människor är födda fria
och lika i värde (ut FNs mänskliga rättigheter).
Alltså att vi har en inre kärna,
ett vara som är beständigt, även
då vi inte klarar av att vara perfekta, och kanske misslyckats.
För Cajsa ledde tidiga framgångar på olika områden, exempelvis i skolan, att hon sedan
helst tog det säkra före det
osäkra, och drog sig ur sammanhang där hon
befarade ett nederlag, vilket gjorde att hon inte
fullt ut vågade drömma.
Att våga drömma är ofta det som leder oss
framåt, och att kunna resa sig igen och igen,
och uthålligheten visar hur vi ser på oss själva.
Hon ger exempel på hur författarinnan Kathryn
Stockett refuserades 50 gånger innan hennes
manus till boken Niceville publicerades på ett
bokförlag. Boken har många citat från kända
personer såsom Winston Churchills ord:
Det jag oroade mig för hände aldrig, och det
som hände hade jag aldrig en aning om att jag
skulle oroa mig för.
Hon menar att vi tillsammans måste uppmuntra varandra, bjuda på de positiva egenskaper som
vi ser hos varandra. Ensamhet och klara-sig-själv
attityd är en tankefälla, där dåligt mående kan
smyga sig in. Att vi är sanna mot varandra och
delar våra problem med andra, kan avlasta, precis
som delad glädje blir dubbel glädje. Framförallt
vill Tengblad att vuxna orkar lyssna till de yngre
generationerna och deras berättelser, eftersom
psykisk ohälsa smyger sig ned i åldrarna och vi
behöver vara varandras stöd.
Istället för att finna fem fel hos sig själv, kan
man öva sig att säga några bra saker som man
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ser hos sig själv. Att ständigt
få höra vad duktig du är kan
skymma sikten för andra beständiga egenskaper, och då är
det bättre att tillägga... och vad
omtänksam du är. Cajsa menar att vi ju ytterst ÄR någon,
oavsett våra prestationer, för
risken är att det blir ett ständigt
jagande efter att förtjäna det
värde vi egentligen redan har
som human BEings.
Stress kan både vara att uppleva högre krav än man kan
svara upp till, men även att underprestera och känna frustration över det. Viktigt att ibland
stanna upp och fundera vad
det är som får dig att skratta,
slappna av och njuta av livet.
Det ligger en stor befrielse i att inse att livet inte
är perfekt, det är i ständig förändring, och det
är mänskligt att fela men gudomligt att förlåta.
Ibland är det just då drömmar går sönder som
något nytt kan spira och ta form.
Hennes 10 tips är:
• var sann mot sig själv, vill jag det här?
• vårda dina nära relationer.
• uttryck dig i någon form, var kreativ på det
sätt du själv gillar.
• behandla dig själv väl, som mot en god vän.
• avstå från dåliga sinnesintryck eller liknande.
• var med och påverka, det är vettigare än att
bara muttra och klaga.
• förverkliga några av dina drömmar, vad behöver du för att kunna göra det?
• gör gott för andra, det mår du själv bra av.
• finns det någon du behöver förlåta, kanske dig
själv?
• fyll på din energi i sammanhang du trivs i.
Kanske är duktighet andra saker, som att verkligen se andra människor runt omkring oss, våga
visa sig sårbar och be om hjälp. Att faktiskt se
verkligheten som den är.
Åsa Borg

Immanuelskyrkans Församling

Styrelsen informerar
Förändringar bland våra pastorer

Under snart två år har Anne Grudeborn arbetat
som pastor i vår församling, mycket omtyckt och
uppskattad. Hon har haft olika vikariat, men from
den 1 juni går hennes tjänst över i en annan anställningsform, hon får en tillsvidareanställning.
Detta sker enligt gällande LAS regler. Styrelsen
känner en stor glädje över att vi får behålla Anne,
även om hennes tjänst bara uppgår till 25 procent
av en heltid vilket också är hennes önskan.
Annan förändring är att Johanna och Patrik
till hösten kommer att föräras med ytterligare ett
barn. Vilken glädje! Detta innebär att Johanna
kommer att vara föräldraledig under kanske ett
år, vilket satte igång en diskussion i styrelsen hur
vi skall hantera vikariefrågan. Efter samtal med
intresserade har styrelsen enhälligt beslutat att
anställa två vikarierande pastorer, John Lindar

John Lindar

Hej!
Jag heter John Lindar och är pastor i
Equmeniakyrkan. Tidigare har jag bl.a arbetat som ungdomsoch musikpastor
i Equmeniakyrkan
Växjö. I Växjö jobbade jag även under en period som häktespastor.
Närmast kommer jag ifrån en tjänst som församlingsföreståndare i Equmeniakyrkan Toarp.
Tillsammans med min fru Johanna och våra barn
Betty, 4 år och Åke, 1 år bor jag i Borås. Johanna
arbetar som pastor i Myråskyrkan. Kanske klingar
hennes namn bekant för vissa i er församling då
hon tidigare jobbat som ungdomsledare i Immanuelskyrkan. Förutom familj och arbete så upptar
idrott och musik mycket av min tid. Jag snörar
gärna på mig fotbollskorna, eller åker till Ullevi
för att titta på fotboll. Jag är också engagerad i
olika musikprojekt vilket både är utmanande och
inspirerande. I mitt arbete som pastor gillar jag att
arbeta med gudstjänstutveckling, musik, diakoni
och frågor som berör hur vi som församling kan
växa i vårt lärjungaskap. Jag uppskattar även det
spontana samtalet över en kopp kaffe.
Till hösten ser jag fram emot att träffa dig och
lära känna församlingen.
Immanuelskyrkans Församling

och Anders Lannsjö. John kommer även att fungera som föreståndare. Han börjar den 15 augusti
med en heltidstjänst, går i mitten av november ner
till en 80-procentig tjänst. I mitten av november
tillträder Anders sin pastorstjänst på 50 procent.
De kommer att vara kvar hos oss fram till dess att
Johanna är tillbaka, vilket kan bli under augusti
2023. Båda två har skrivit på sina anställningsavtal.
Styrelsen känner stor glädje över att vikariefrågan redan är löst, men framför allt att församlingen
får två fantastiskt fina personer/pastorer men erfarenheter och färdigheter som kommer att bli till en
stor tillgång i vår församling. Vi hälsar John och
Anders mycket välkomna till Immanuelskyrkan.
Nedan presenterar John och Anders sig lite mer.
För styrelsen
Anders Stoltz

Anders Lannsjö

Hej på er i Immanuelskyrkan!
För snart 13 år sedan gick
flyttlasset ifrån Sandviken
ner till Borås där min fru
Anna skulle studera två år på
Textilhögskolan och planen
var att vi sen skulle flytta
tillbaka uppåt landet igen.
Det blir dock inte alltid som man planerar utan
idag är vi väl rotade och trivs fantastiskt bra med
livet här i Borås och Bosnäs där vi bor. Här har vi
fått goda vänner och vara med om undret att få bli
föräldrar till tre fantastiska och energifyllda pojkar
- Hjalmar 9 år, Nils 7 år och Bertil 5 år. Jag är också
glad över att de gärna följer med mig för att se på
när Brynäs spelar match eller ber om att få hjälpa
till när jag står och bakar hemma i köket. Under
dessa år i Borås har vi varit aktiva i Korskyrkan där
jag också har haft en tjänst som pastor i några år.
Den första kontakten med er i Immanuelskyrkan
var när vi gick till föräldra-barn-sången. Träffarna med Jan-Olof, Eva-Marie och med andra
föräldrar i samma situation ger fortfarande en god
eftervärme. Detta tillsammans med alla goda ord
om er och fina möten när jag kommit på besök
för att predika gör att det nu känns extra roligt
att få jobba här en tid. Jag och hela min familj ser
verkligen fram emot att få lära känna er!
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Kalendariet
Håll gärna koll och följ våra predikoturer, sociala medier och hemsidan. Ifall att något
ändras i kalendariet så syns det där.

Juni

Vecka 22 - Ansvarsgrupp 3
5 Söndag
		11.00 Gudstjänst med nattvard ”Den
helige Ande kommer”. Johanna Buller.
Patrik Buller. Maja Brunnegård. Sång
och musik: Lars Andreasson, Bernt Sköld.
Kyrkfika.
Vecka 23 - Ansvarsgrupp 4
12 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Fader, Son och
Ande”. Anne Grudeborn. Sång och musik:
Deborah Helsing, Sofia Mållberg, Anna
Mållberg. Kyrkfika.
Vecka 24 - Ansvarsgrupp 5
14 Tisdag
		15.00 Eftermiddagskaffe i Kaffestugan.
Program av anställda.
19 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Vårt Dop”. Johanna
Buller. Sång och musik: Deborah Helsing,
Alem Nilsson. Kyrkfika.
Vecka 25 - Ansvarsgrupp 6
22 Onsdag
		15.00 Midsommarkaffe i Kaffestugan.
26		 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Den högstes profet”.
Johanna Buller. Sång och musik: Johanna
och Patrik Buller. Kyrkfika.
Vecka 26 - Ansvarsgrupp 1
28 Tisdag
		15.00 Eftermiddagskaffe i Kaffestugan.
Program av anställda.

Juli

3 Söndag
		11.00 Gudstjänst med nattvard ”Förlorad och återfunnen”. Henrik Fransson.
Eva-Marie Claesson. Sång och musik: Lars
Sjögren. Kyrkfika.
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Vecka 27 - Ansvarsgrupp 2
10		 Söndag
		11.00 Sommarandakt. Under högsommaren välkomnar vi till en enkel sommarandakt. Varje söndag kl.11.00. Efteråt
serveras kyrkfika.
Vecka 28 - Ansvarsgrupp 3
12 Tisdag
		17.00 Sommarcafé i kaffestugan. Välkomna till fika och gemenskap.
17		 Söndag
		11.00 Sommarandakt. Kyrkfika.
Vecka 29 - Ansvarsgrupp 4
19 Tisdag
		17.00 Sommarcafé i kaffestugan. Välkomna till fika och gemenskap.
24		 Söndag
		11.00 Sommarandakt. Kyrkfika.
Vecka 30 - Ansvarsgrupp 5
26 Tisdag
		17.00 Sommarcafé i kaffestugan. Välkomna till fika och gemenskap.
31		 Söndag
		11.00 Sommarandakt. Kyrkfika.

Augusti

Vecka 31 - Ansvarsgrupp 6
2 Tisdag
		17.00 Sommarcafé i kaffestugan. Välkomna till fika och gemenskap.
7 Söndag
		11.00 Sommarandakt. Kyrkfika.
Vecka 32 - Ansvarsgrupp 1
9 Tisdag
		17.00 Sommarcafé i kaffestugan. Välkomna till fika och gemenskap.
14		 Söndag
		11.00 Sommarandakt. Kyrkfika.

Immanuelskyrkans Församling

forts.
Vecka 33 - Ansvarsgrupp 2
16 Tisdag
		17.00 Sommarcafé i kaffestugan. Välkomna till fika och gemenskap.
21		 Söndag
		11.00 Gudstjänst med nattvard ”Nådens gåvor”. Anne Grudeborn. Maja
Brunnegård. Sång och musik: Deborah
Helsing med vänner.
Vecka 34 - Ansvarsgrupp 3
28		 Söndag
		11.00 Gudstjänst ”Tro - Liv”. John
Lindar. Staffan Odhagen. Sång och musik:
Anders Nilsson, Helen Wallgren.

Immanuelskyrkans Församling

September

Vecka 35 - Ansvarsgrupp 4
3 Lördag
		10.00 Tillsammansdag på Råddehult.
4 Söndag
		11.00 Samlingssöndag med nattvard
”Friheten i Kristus”. John Lindar.
Marianne Andersson. Eva-Marie Claesson. Sång och musik: Kören och Deborah
Helsing.
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Porträttet
Anders Nyström
Ett stycke öster om Borås finns en sjö som heter
Grosken och ligger 221 meter över havsytan.
Några meter ifrån Groskens strand huserar
Anders Nyström (AN) i en egenhändigt snickrad
stuga. Stugan ligger inbäddad i skogen en liten
bit från allfarvägen. Anders har byggt den från
insyn väl skyddade stugan av bräder från träd han
först sågat ner i den omgivande skogen.
Stället har Anders pappa köpt för många år sen.
Jag fick en vägbeskrivning av Anders och efter
en stunds färd på motorvägen mot Ulricehamn
letade jag mig ut på allt mindre och mindre vägar.
Den allra sista ”vägbiten” var inte mycket bredare
än min egen bil; ”Hade jag hittat rätt, eller...”.
En glatt leende Anders öppnar ytterdörren
och ger tummen upp. Kaffe på bordet med både
sockerkaka och matbröd som AN bakat.
Husbyggare Anders är också Bagare Anders.
Under tiden vi njuter av fikat försiggår ett intressant samtal om AN.s liv och leverne.
Yrkesbanan blev lärarens. Ett tidigt sommarjobb var att lära sig konservera varmkorv på
Magnussons Livs. Vilket handlade om att ha rätt
nivå på vätskan i konservburken och “tömma”
på överflödig luft så ingen kund blev missnöjd
när burken senare lämnade butiken och hade
öppnats. ”Du tittar väl nu Anders, när vi lägger
i vakuumet.”
Kemi och matte blev ämnena AN undervisat
i. I kemin var undervisningssättet ofta praktiskt
experimenterande. Därur härrör även det tillnamn han fick som lärare.
På den tiden rådde en viss klädkod på skolan.
Bland annat var jeans inget godkänt plagg. På
grund av alla olika kemiexperiment använde AN
jeans som skyddsbyxor ovanpå sina ordinarie
så kallade finbyxor. Jeansen var bakpå märkta
TEXAS varpå han kallades just TEXAS, sedermera blev det även namnet på Teknis.
Efter sin lärarutbildning och något år som
lärare fick AN arbete vid lärarhögskolan som
lärare i ”ämnesmetodik i kemi”.
Det var många episoder och guldkorn från en
livslång lärargärning som jag fick mig till livs
förutom kaffet och det hembakta brödet den
kvällen.
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Några korta frågor med snabba svar:
Favoriträtt(-er): Kåldolmar. Rostbiff på potatisbädd.
Favoritförfattare: Frank Heller. T ex boken Herr
Collins affärer i London
Favoritplatser att besöka: British Museum i London. Järnvägsmuseet i York. Staden Calvi på
Korsika
Personer som föredöme: Historisk – Herbert Clark
Hoover. Amerikansk författare, bergs - och
gruvingenjör som var amerikansk president
1929 - 1933. Hoover var som ingenjör verksam
i Kalifornien, Australien och Kina.
Nutida – Ulla-Greta och Gösta Stenström. Deras missionsgärning både i Kongo och vidare i
Sverige har gjort stort intryck hos Anders.
Historiskt tillfälle AN skulle önskat uppleva: Att
vara en liten ”Sackeus-figur” i folkhopen när
Jesus kom vandrande längs Jerikovägen och där
få uppleva och se vad som hände.
Några korta påståenden som kännetecknar AN när
han själv få välja: Rätt händig. - ”Man börjar inte
ett husbygge utan viss egen driftighet”. Oftast
glad och positiv, sällan missmodig.
Vid bilbyte införskaffas tillhörande Verkstadshandbok snarast.
Snickarglädjen och ”klurigheten” att hitta
på lösningar på uppgifter har sin bakgrund i
Immanuelskyrkans Församling

forts.
det lärandet AN fick under sin tid i ”Lumpen”,
pionjär utbildning på I12 i Eksjö.
Anders och Immanuelskyrkan i Borås
Hans mamma var församlingsaktiv i Ulricehamn.
Tidigt var AN med i söndagsskola och scouterna. Blev ledarscout och sen scoutledare, på
tiden för den gamla Immanuelskyrkan.
Ragnhild Wramsby värvade honom vid ett
tillfälle till kvällsvaktmästare. Det var han tillsammans med Sven-Åke Claesson under några år.
Vid ett tillfälle i andra halvan på 80-talet fick
AN frågan av dåvarande församlingspastor Jan
Eirestål om det inte var dags att bli medlem i
församlingen också. Detta hände när dom råkade
träffas på stan och därmed blev det så.
I församlingen har AN haft en rad olika uppgifter bland annat som kassör. Tekniklösande
har också varit en del. Numera är detta överlåtet
till yngre förmågor.
Anders kan beskrivas som en “föreningsmänniska”. Engagerad, kunnig, idérik och med en
bred erfarenhet. Det har blivit mycket ideellt
engagemang under lång tid.
“Kyrkligt sett” ger AN också en del tid, förutom till Immanuelskyrkan, till Svenska Kyrkans
arbete på sin geografiska hemmaplan, i trakten
kring Grovare, bl a som kyrkvärd i Fänneslunda
kyrka. För honom är det helt okej att vara “dubbelansluten”
Några bibelställen som fascinerar AN
Apg 2 om när och hur evangeliet om Jesus blir
förstått på flera olika språk helt plötsligt. Ords
25:20 och Jer 6;27-30 Lästa med kemistens(AN)
insikt och förståelse för hur syror, luft och eld
kan påverka metaller. Över verserna i Jer 6 håller
AN på med ett specialstudium om betydelsen av
metallurgin i sammanhanget.
Undertecknad ser fram emot att få höra mer.
Eftermiddagen blev kväll innan pratstunden
var över... eller kanske rättare skrivet sattes på
paus... och undertecknad styrde färden mot
Sjöbo, Borås.
Lasse P(-ilgrim)
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Guds ord
Juni
1 Joh 14:25-29
2 Ef 3:1-13
3 Filem 1:4-7
4 Apg 1:12-14
5 Apg 2:1-13
6 Apg 11:19-26
7 Apg 2:29-40
8 Apg 8:14-17
9 Apg 10:34-43
10 1 Thess 1:2-10
11 2 Tim 1:13-14
12 Rom 11:33-36
13 Matt 11:25-27
14 Joh 5:19-23
15 Rom 8:11
16 2 Kor 13:13
17 1 Thess 5:23-24
18 1 Joh 2:22-25
19 Tit 3:4-8
20 Apg 10:44-48
21 Apg 11:1-18
22 Apg 18:24-28
23 Apg 19:1-7
24 Pred 5:17-19
25 Matt 6:25-30
26 Apg 13:16-25
27 Matt 3:1-12
28 Matt 11:7-19
29 Joh 1:6-8
30 Joh 1:19-28
Juli
1 Joh 1:29-36
2 Joh 4:1-3
3 Jes 51:1-3
4 2 Sam 21:1-14
5 Matt 15:21-28
6 Matt 18:12-14
7 Joh 6:37-40
8 Apg 27:14-38
9 2 Pet 3:8-9
10 Joh 7:53-8:11
11 2 Sam 12:1-8
12 Matt 7:1-6
13 Rom 2:1-4
14 Rom 14:1-12
15 Rom 14:13-23
16 Jak 4:11-12

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

Jes 6:1-8
Jes 19:19-20
Mark 6:7-13
Apg 10:30-33
Apg 11:27-30
Apg 22:12-21
Tit 1:1-4
1 Kor 9:19-27
1 Mos 24:1-9
1 Mos 24:10-21
1 Mos 24:22-32
1 Mos 24:33-54
1 Mos 24:55-67
1 Kung 19:19-21
Mark 9:1-13

Augusti
1 2 Mos 34:27-35
2 Hes 10:1-8
3 Matt 16:13-20
4 Apg 22:6-11
5 2 Kor 3:7-11
6 Upp 19:5-10
7 1 Kor 3:10-15
8 Jes 28:16
9 Rom 15:17-21
10 1 Kor 15:1-2
11 Ef 2:14-22
12 2 Tim 2:19
13 Heb 11:8-10
14 Ef 4:20-28
15 Neh 8:9-12
16 Jes 58:7-11
17 Apg 2:43-47
18 Apg 4:32-37
19 1 Tim 6:17-19
20 Heb 13:12-16
21 Rom 12:3-8
22 1 Mos 2:4-9
23 Jes 41:8-10
24 Joel 2:18-23
25 Rom 8:22-23
26 1 Kor 2:11-16
27 1 Pet 4:7-11
28 Am 5:21-24
29 Jak 2:1-7
30 Jak 2:8-17
31 Jak 2:18-26
www.bibeln.se
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Sommarandakter
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Vävgruppen
Efter många års vävning och fin gemenskap
tackar nu vävgruppen för sig. Ledare har varit
Mirjam Yngvesdotter Levinsson.
När vi nu städar upp efter oss så hittar vi denna
dikt av Ragnar (vi tror Bayard). Ragnar minns
vi som en trogen medarbetare i vår församling,
en omsorgsfull ”hustomte” i dess mest positiva

mening. Kanske kan dikten ge nya generationer
inspiration att vilja väva tillsammans.
Lena Pollack

Diakoni
Diakoni bedrivs i kyrkan på många olika sätt.
Själva ordet betyder att tjäna. Jesus visade på
tjänandet som en livsprincip. Ibland brukar man
säga att diakoni är kyrkans sociala arbete. Det
utgår ifrån det kristna kärleksbudskapet. För
att Jesus först har älskat oss kan vi sprida det
budskapet vidare genom handling.
Det handlar mycket om omsorg och kärlek
till våra medmänniskor. Att bry sig om sina
medmänniskor och de vi möter i livet, i kyrkan
och utanför.
I vår församling kommer det fram på många
olika sätt. Möte med människor i både glädje,
sorg och kris. Genom besöksgrupp och hembesök eller telefonsamtal, hjälp med matkasse
eller samtalsstöd. Delaktighet i flyktingarbete
vid klädutdelning och klädcafe. Bibel på lätt
svenska och språkcafe.
Immanuelskyrkans Församling

Diakoni kan också vara i förebyggande syfte
att skingra ensamhet och/ eller skapa goda mötes
platser i form av Symöte och Dagledigträffar.
Mötesplatser som Gemenskapspåsk och Gemenskapsjul.
Även det arbete som finns bland barn genom
Barnkör, Scout och Föräldrabarnträff kan ses
som förebyggande diakonalt arbete. Spagettikyrkan kan också vara ett diakonalt arbete för
barn och vuxna.
Det finns mycket som kan ses som Diakoni i
kyrkan, men det viktiga är ändå att vi får utgå
ifrån det kristna budskapet om att tjäna och älska
så långt vi förmår. Alla är viktiga i detta arbete
och alla får vi hjälpas åt. Bara ett vänligt ord kan
hjälpa mycket för den som behöver det just då.
Eva-Marie Claesson
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Pastorn har ordet
Att ta emot det som glittrar till

För en tid sen läste jag om hur man läste Guds
ord i benediktinska kloster på 500-talet. När alla
samlades på morgonen läste en av munkarna ett
avsnitt långsamt. Om och om igen. Medan han
läste reste sig munkarna en efter en och gick in
till sina celler. Varför? Hade de tröttnat, eller
lärt sig avsnittet utantill? Nej, de reste sig när
några av orden hade glittrat till. Något blänkte
och blev ett tilltal eller en fråga. Om inget hände
valde man helt enkelt bara något av orden på
måfå.
De där orden bar de sedan med sig under hela
dagen, som en glöd, en skatt. De upprepade dem
för sig själva, tuggade på dem och samtalade med
Jesus om dem. Ett sätt att inte bara checka av
bibelläsningen utan liksom leva lite med den för
en tid, låta den sjunka in och ge mersmak och
avtryck.
Såhär på tröskeln till sommaren vill jag skicka
med dig Psaltaren 23.
Kanske kan du återvända till denna text då och
då under sommaren och läsa den likt 500-talets
benediktiner. Läsa tills något glimmar till och
sedan ta med dig det som glimmar, låta det
skvalpa på insidan, tala med Jesus om det, låta
det få växa i dig över tid.
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Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.
Med önskan om en god sommar där du får känna
värme och gemenskap och närvaron av en Gud
som älskar dig och värnar om dig!
Gud välsigne dig.
Johanna Buller, Pastor och föreståndare

Immanuelskyrkans Församling

Ledig annonsplats
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
Lars Böhm, Anna Lé
Hans Claesson, Carolina Öhrn och
Hans Claesson, Caro

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

Immanuelskyrkans Församling
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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

Höststart 21/9

Öppen kyrka

Tisdagar 11.00-15.00
(varannan vecka)
Kontakt: Anne Grudeborn,
070-894 29 90

Spagettikyrka

Syföreningen

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

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

Höststart 6/9

Höststart 13/9
Scout (7 år och uppåt)
Bibeln på lätt svenska
Varannan måndag
Kontakt: Rebecka
Benjaminsson-Larsson,
0704-33 15 66

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

Barnkyrkan leker i
lekrummet

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

Höststart 23/8

Höststart 7/9

Tro och Liv

Torsdagar 18.00-20.00
(varannan vecka)
Kontakt: John Lindar

Målargrupp

Kören

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

Höststart 31/8

Pressklubben

Onsdagar 18.30-20.00
Kontakt: Deborah Helsing,
070-869 83 52

Kören Livskraft

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

13/9, 20/9, 27/9, 4/10

Höststart 13/9

Borås Brass Band

Utegruppen (promenader)
Varannan onsdag
9.30-12.30

Kontakt: Deborah Helsing,
070-869 83 52

Höststart 7/9

Höststart 29/8
Klädcafé

Barnkör (7-12 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Deborah Helsing,
070-869 83 52

Kontakt: Magnus Hylander
magnus@tutubamusic.com

Söndagar under gudstjänst

Föräldra-Barn-träff

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

Höststart 14/9

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

Höststart 7/9

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:

