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5. Revisorernas berättelse
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Ordförandes rapport för 2018

Som en del av styrelsens förberedelse och möten 
har vi i många år läst en gemensam bok. Under 
2018 har vi läst Magnus Malms bok ”Ett hjärta 

större än världen”. I denna bok så försöker Malm svara 
på frågan om vad det skulle kunna innebära att följa Je-
sus i början av 2000-talet. Hur ska vi ställa oss till den 
ökande individualismen? Vad är vår plats i jordens eko-
system? Hur ska vi förhålla oss till klyftan mellan fattiga 
och rika? Vad är vår syn på våld och makt? Vad är vår 
förhållning till pengar? O.s.v. Denna bok har utmanat 
oss i styrelsen och våra sätt att leva.

Styrelsen har haft tio sammanträden under året och 
dessutom har det hållits fyra församlingsmöten.

Samarbetet med Korskyrkan har fortsatt under året 
med gemensamma gudstjänster en gång i månaden. Vi 
har också bjudit in till varandras samlingar vilket till-
sammans med gudstjänsterna lett till att vi lärt känna 
varandra allt bättre under året. Den gemensamma tonårs-
gruppen är ett stort glädjeämne och vi har i några guds-
tjänster fått ta del av tonåringarnas sång och draman med 
mera.

Året i församlingen har också präglats av stöd och för-
bön för flera av våra nyanlända vänner. Några av våra 
medlemmar har lagt mycket tid på att hjälpa några av 
dessa nyanlända att få tillstånd att stanna i Sverige. Un-
der slutet av året fick vi glädjande besked om att både 
Ezat Rahimi och Farhad Rezaie erhållit beslut om att få 
stanna i Sverige under ytterligare en tid.

Ekonomiskt har vi haft ett bra år.  Detta därför att vi 
inte haft någon fast anställd i arbetet eftersom vår pastor 
Jessica varit föräldraledig. Återigen har vi fått se prov 
på medlemmars fantastiska offervilja när vi kopplat till 
inköp av ny ljudanläggning och högtalare erhållit gåvor 
som täcker hela eller stora delar av denna utrustning.

Även under 2018 har verksamheten varit omfattande 
och detta trots att vår pastor Jessica varit föräldraledig. 
Flera av församlingens medlemmar har ägnat lite extra 
tid åt församlingen under året och sett till att samlingar 
och sammankomster har kunna rulla på som vanligt. 
Speciellt så finns det anledning att nämna allt det arbete 
som Rune Björke lagt ner under året med ett stort tack.

”En kyrka – med rum för hela livet” där du och jag 
och alla andra i Borlänge kan uppleva möten med Jesus 
skapas av helhjärtade människor med stort engagemang. 
Detta är något som jag upplever att många i församling-
en är med och bidrar till.

Jessica Elnefred har, som jag skrivit tidigare, varit för-
äldraledig under stor del av 2018. Vi är glada att hon nu 
återvänt i tjänst och glada att få höra henne predika mer 
regelbundet igen. 

Ingemar Frej, ordförande

Inledning

Vad hände 2018? Jag tittar i almanackan och den 
är tom, möjligtvis att det står BVC och några 
andra kråkfötter. En så tom almanacka har jag 

inte haft på många år. Det är en ny erfarenhet för mig här 
i församlingen att inte vara ansvarig, att inte veta, bara 
vila i att någon annan har koll och vet vad som händer 
härnäst i gudstjänster, planering mm. och det är då det 
märks vilken bra struktur och organisation församlingen 
har med styrelse, råd, kommittéer och engagerade med-
lemmar. Men också vilket stort hjärta församlingen har 
för Borlänge, medmänniskor, världen, för mig och det 
lilla knytet som var orsaken till ledigheten. En försam-
ling bestående av seende ögon, öppna händer, villiga 
fötter och en tro att vi kan vara med och förvandla värl-
den till något bättre.

På Domsöndagen kom ett upprop från BKSR att det 
behövdes ett boende för ensamkommande ungdomar 
och direkt var det några som erbjöd sig att hjälpa till 
på det boende som kom att bli i Pingstkyrkan. Försam-
lingen är församling för Borlänge, för de behov och den 
längtan som finns här. Vi har ett syfte utanför oss själv. 
Vad har vi att erbjuda? Vilka behov ser du i din närhet? 
Och i vilken ordning kommer de frågorna?

Församlingen är en möjlighet att dela livet, att dela sitt 
liv, berätta om sina behov, ta emot och betjäna, berätta 
om Jesus Kristus. Det är något alldeles speciellt med 
församlingen, det är struktur och organisation, men det 
är också gemenskap, gästfrihet och Gudsnärvaro. För-
samlingen är Guds, vi är medlemmar.

Så vad hände 2018? Massor. Så många möten och upp-
levelser, så mycket disk och kaffekok, så många sånger 
och suckar till Gud, i förtvivlan och tacksamhet. Och det 
där lilla knytet började gå och församlingen fortsätter 
att gå, söker att gå i takt med Anden, hämtar styrka och 
kraft hos Herren. Ef. 6:10-18  

Jessica Elnefred, pastor och föreståndare.
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Bibel och Bön

Tisdagar kl 10 samlas en växande skara till Bibel-
läsning och bön. För att få plats får vi numera 
vara i Tonårs-/Söndagsskolerummet. Ju fler vi är, 

desto mer spännande blir samtalet. Vi utgår från sönda-
gens texter och ber för de ovikta lappar som kommit in 
under gudstjänsten samt andra böneämnen.  Samlingen 
avslutas med 11-kaffe tillsammans med den som är på 
expeditionen. Ibland deltar flera i fikat. Ett runt bord blir 
aldrig fullt, välkommen!

Styrelsens sammansättning

Ordförande Ingemar Frej, Birgit Gustafsson vice 
ordf., kassör Lars-Åke Henriks, sekreterare Jo-
hanna Eriksson, ledamöter Gunilla Strömberg, 

Rune Björke, Ann-Britt Andersson, Matts Dahlberg och 
Rebecka Brodin. Församlingens pastor och föreståndare 
Jessica Elnefred har varit adjungerad vid två möten un-
der hösten.

Musikverksamheten

Under året har vi samlats till gudstjänster och an-
dakter, samtal och bönesamlingar. Under dessa 
får vi tillfälle att använda musiken som ett red-

skap för att öppna våra sinnen för den Gud som vill oss 
väl och håller oss i sin trygga famn. 

De som verkat som organister och spelat till sången 
är bland annat Bertil Eriksson, Karl-Gustav Andersson, 
Thomas Gideon, Albin Karlsson och Johannes Elnefred. 

Vid några tillfällen har församlingens kör, ca 15 per-
soner, Barnkören med mellan tre och sju barn och Kom-
pisbandet, med runt 10 personer, medverkat. Det roliga 
med Kompisbandet är föryngringen av nya musikanter. 

Vid de flesta gudstjänster medverkar solister, främst 
från församlingen men även gästande. Församlingskö-
ren övar på tisdagar, Barnkören på torsdagar och Kom-
pisbandet i samband med Äntligen Lördag. 

Johannes Elnefred

Sygruppen

Under året har vi haft 14 symöten. Vid ett tillfälle 
var P-O Byrskog hos oss och visade bilder från 
sin resa till Ecuador, vilket blev mycket upp-

skattat.
Saknad vän är Britta Lindström som avled i december. 

Hon har varit ett stort stöd för oss.

Vi hade ett lotteri på hösten och dessutom en försälj-
ning av bröd, stickade sockor och vantar m.m. under den 
första advent. Vi kunde glädjas åt att den försäljningen 
ökade ytterligare mot fjolårets. Vi tackar församlingen 
för det stöd vi får i vårt arbete.

Som tidigare har vi även stickat och sytt ”babypaket” 
till Litauen, som har skickats dit genom Emmaus för-
sorg.

Även i år blev vi inbjudna att få komma till Floda Mis-
sionshus som avslutning inför sommaren. Vi hade en fin 
eftermiddag med sång och trevlig samvaro.

Kaffe och te serveras vid mötena. Vi bakar själva och 
ger en kollekt som går till församlingen. Alla daglediga 
är välkomna till oss. Vi samlas varannan måndag jämna 
veckor kl. 13.30. Med tillförsikt och Guds kraft ser vi 
fram emot ett nytt arbetsår.

Gunn Björke

Ekonomirådet

Ekonomirådet består av fyra ledamöter, Lars-Åke 
Henriks, Rebecca Brodin, John Edvin Sandell 
och Bo Skogwik.

Vi har inte haft några speciella utredningsuppdrag 
ifrån styrelsen under 2018, så vår uppgift har som van-
ligt varit att få till 2018-års budget. 

Lars-Åke Henriks

Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet har träffats fyra gånger under 
året som gått. Planeringen av verksamheten har 
i stort sett följt utgivningen av församlingsbla-

det Kontakt. Under året som gått har rådet bestått av 
Rune Björke och Katarina Sjörs från Internationella 
kommittéen, Helene Frej från Teologiska kommittéen, 
Birgit Gustafsson som styrelsens representant och under 
den senare delen av året Helena Henriks som equme-
nias representant. Rune Björke har haft det övergripande 
ansvaret av planeringen av församlingens arbete under 
pastor Jessica Elnefreds föräldraledighet. 

Birgit Gustafsson

Kontakt och Hemsida

Som vanligt har fyra 
nummer av Kontakt 
sammanställts och 

delats ut. Kontakt försöker 
spegla bredden och livet i 
församlingen och Equme-
nia.  Redaktionskommitté 
har varit Ann-Britt Anders-
son, Anita Backlund, Oscar 
Brodin, Matts Dahlberg 
och Helena Henriks. 

På hemsidan finns ljudinspelning från söndagens pre-
dikan, vilket har varit uppskattat. Material läggs ut av 
Kent Gustafsson och Jorma Kallela. 

Församlingsboken

Medlemmar vid årets början: 174
Nya medlemmar: 8
Utträde/utflyttade: 0
Under året avlidna: 2
Medlemmar vid årets slut: 180

Nya medlemmar: Marianne Ekman, Susanna Larsson, 
Lars Larsson, Roghayeh (Dina) Davoudizadeh, Termeh 
Davoudizadeh, Farhad Razaei, Johanna W Annersten, 
Jakob Fred.
Barnvälsignelse: Frans Elnefred, Astrid Haglöf.
Dop: Dina Davoudi Zadeh, Terme Davoudi Zadeh, 
Farhad Rezaei.
Vigsel: Rebecca och Oscar Brodin, Johanna och Joakim 
Frej, Elisabeth Fränne och Erik Wallin.
Utträde: -
Avlidna: Lars Haglöf 19 januari, 
Britta Lindström 6 december.

Fastighetsutskottet

Under det gånga året har inga större underhållsin-
satser behövt göras. Det börjar ändå märkas att 
det gått många år sedan kyrkan renoverades och 

en mängd småfel uppstår. Vi har fått byta ut tre nödut-
gångsskyltar då batterierna inte tog laddning mer. 

Dörrar in till kyrksalen har fått åtgärdas då de inte gått 
igen när magnethållaren löst ut. Flera låscylindrar har 
fått bytas ut pga. slitage.

Dammsugarna slits mycket och en fick lagerskada 
och fick ett nytt lager. Två dammsugar-munstycken har 
bytts. Rengöring och påsbyten fungerar inte bra vilket 
ökar slitaget av dammsugarna.

Projektorns ljusstyrka blev dålig vilket gjorde att det 
var svårt att läsa det som projicerades på duken. Vi fick 
därför inköpa en ny projektor till Liljegården. Golvet i 
Liljegården oljades i augusti.

För det systematiska brandskyddet har en ny pärm 
med uppdaterade uppgifter sammanställts och beslutats 
av styrelsen. Det ställer krav på oss som uthyrare men 
även på vår egen verksamhet när det gäller brandskyd-
det. Årlig kontroll av brandskyddet och eldsläcknings-
utrustning har utförts. Larmet har inte fungerat bra utan 
upprepade fellarm har kommit. Kontroll av larmet med 
åtgärd har utförts.

Ljudanläggningen i kyrksalen har nått sin tekniska 
livslängd och beslut har tagits om att inköpa en ny an-
läggning. Denna har inköpts och installerats vilket gjort 
att hörbarheten väsentligt förbättrats. Även hörslingan 
har justerats så att tydligheten förbättrats. Glädjande är 
att finansieringen av högtalare/mixerbord lösas via en-
skilda gåvor. Stort tack för detta!

Stort tack till alla Er som hjälpt till med små och stora 
reparationer.

Åke Ekström

Dela med dig

Vi har även under detta år arbetat med projektet 
vi kallar ”Dela med dig”. Här har församlings-
medlemmar och andra intresserade kunnat läm-

na mat- och hygienvaror som sedan packats i matkassar 
som vi lämnat ut i kyrkan en gång i vecka under våren 
och hösten. Vi har vid behov kompletterat vårt förråd ge-
nom inköp för den lilla vinst som Språkcafé Liljegården 
genererat. 

Innehållet i matkassarna har varit baslivsmedel samt 
diverse hygienvaror och blöjor som delats ut till 1 - 2 fa-
miljer/enheter, som vi har god kännedom om. Dessa har 
inga egna eller mycket små allmänna bidrag. Det känns 
mycket angeläget och bra att få vara med och verkligen 
göra skillnad för dem som inget har. 

Ett varmt tack till er alla.

Kent Gustafsson
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Språkcafé Liljegården

Det blir fjärde året som församlingen tillsammans 
med Borlänge Asylkommitté har välkomnat 
asylsökande och andra nyanlända till Språkcafé 

Liljegården.
Tanken med caféet är att svenskspråkiga och icke 

svenskspråkiga skall hitta en naturlig miljö där de som 
vill lära sig mer svenska ska hitta någon att samtala med 
för att träna upp sina språkkunskaper. Förutom språk-
träning vill vi erbjuda en mötesplats där människor från 
olika kulturer och religioner kan mötas och lära av var-
andra.

Vi tror att mötet mellan olika människor och kulturer 
är viktigt och att det är ett sätt att skapa trygghet och 
ge information om hur vi och vårt samhälle fungerar. 
Formen är ett café med enkelt fika som alla har råd med. 
Det är, för närvarande, 10-12 samtalspartners från för-
samlingen och asylkommittén som sitter med vid borden 
och samtalar samt några som ansvarar för köket varje 
gång.

Caféet har haft öppet januari - maj och augusti - de-
cember. Besöksantalet varit varierande från 7-20 med 
ca. 2-5 barn vissa gånger. 2018 har, liksom redan 
hösten 2017, på ett mycket påtagligt sätt kommit att 
präglas av den alltmer åtstramade svenska migra-
tionspolitiken där allt färre antal asylsökande flyk-
tingar tillåts komma in i Sverige. Detta har påverkat 
antal besökare markant, då vi i första hand vänder 
oss till asylsökande. Det har betytt att en allt större 
del av de som kommer har fått uppehållstillstånd 
i Sverige och får sina språkgrunder genom SFI. 
Detta har inneburit att den ”undervisning” vi 
förmedlar har, både vår och höst, bedrivits runt 
borden genom allmänna samtal, spel eller/och 
med hjälp av lite olika material för invandrare. 
Det positiva med ett mindre antal gäster är att 
vi många gånger kan sitta ”en till en”, vilket 
innebär en högre kvalitet på samtalen, alla får 
möjlighet att ta upp det de känner är viktigt.

Vi anser att caféet fortfarande har en stor uppgift att 
fylla för de som kommer och vi känner en stor uppskatt-
ning från besökarna. Vi ser här en stor utmaning för oss 
som församling att kunna skapa forum och möten för att 
möta och hjälpa nyanlända att integreras och känna sig 
hemma i Borlänge. 

En stor och mycket viktig del av verksamheten är de 
rådgivningssamtal i olika asylärenden som genomförs. I 
stort sätt varje onsdag kommer någon eller några asylsö-
kande för att få hjälp och rådgivning i sina asylärenden. 
Någon från asylkommittén finns alltid på caféet för att 
kunna svara och ge råd.

Kent Gustafsson

Passion för livet

Sen 2013 har ovanstående rubrik funnits med i för-
samlingens arbete. Från början var det studiecirk-
lar men på senare år håller vi öppna föreläsningar 

6 gånger per år med efterföljande sopplunch. 
En trogen publik på 30-40 personer per gång har lyss-

nat. I februari berättade Rolf Johansson om sitt liv i fre-
dens tjänst – FN och RödaKorsuppdrag. I mars berättade 
3 unga kvinnor om sina liv med olika funktionsvariatio-
ner/handikapp t.ex Asperger. 

I april hade Rune Björke rubriken –Fråga doktorn. 
Sigrid Grälls från Bjursås gav i september oss tankar 
och tips om ett bra liv på äldre dar. I oktober gav vår 
tandhygienist råd kring munhälsan. L-Å Henriks visade 
i november fina naturbilder från olika delar av vårt land.

Även 2019 planeras nya föreläsningar. Håll utkik i 
Kontakt.

Kerstin Björke

Floda Missionshus

Igår hade vi vår årliga träff för planering av vårens 
aktiviteter i missionshuset. Vi blickade samtidigt 
tillbaka på året som gått. Vi har haft de vanliga sam-

mankomsterna dvs några gudstjänster, syföreningsav-
slutning, valborgsmässofirande, julauktion och grötfest. 
På tisdagarna har det lyst i lilla salen då syjuntan fortsät-
ter att träffas regelbundet. 

Missionshuset har varit uthyrt varje onsdagskväll (och 
under en period också torsdag kväll) för yoga.  Det är ro-
ligt att missionshuset används. Ett stort tack till alla som 
kommer på de olika aktiviteterna och gudstjänsterna. 
Det gläder oss mycket. 

Ett stort tack till alla som gör det möjligt att fortsätta 
arbetet i Missionshuset. Ett stort tack även för snöskott-
ning och sandning på vintern. 

2020  blir det hundra år sedan Missionshuset byggdes 
och verksamheten kunde starta. 

Floda by 2019 01 14 genom Lotta Hedberg

Besöksgruppen/Diakonala gruppen.

Ett besök eller ett telefonsamtal kan betyda myck-
et. Vi har fått förtroendet att utföra en del av alla 
dessa besök som sker bland församlingsmedlem-

mar och vänner till vår församling. I uppdraget ingår 
bl.a. att uppvakta vid födelsedagar, hembesök och sjuk-
besök. Till medlemmar som bor på annan ort skickar vi 
ett gratulationskort från församlingen. Gruppen består 
av Gunnel Jerner, Anna Hallbeck, Jessica Elnefred, Gu-
nilla Strömberg och Katarina Sjörs. Under året har vi 
haft tre möten. Och som det står i Kontakt: Önskar du 
besök, hör gärna av dig!

Den 12 december var det Julblommefest för alla över 
80 år. Då serverades en härlig julsmörgås och till efter-
rätt spröda fina Struvor. Bertil Eriksson stod för piano-
musiken och han hade satt ihop ett julmusikkryss. Vi 
fick även önska julsånger ur psalmboken som vi sjöng 
tillsammans. Inez Nolåkers berättade ett julminne från 
sin uppväxt i Norberg. De som inte kunde vara med den 
här dagen fick ett besök och en julblomma senare. 

Katarina Sjörs

Internationella kommittén

2018 var andra året av tre som vi bistod projek-
tet Hälsa till alla i Kongo med särskilda 

pengar. 7500 kr kom in främst via födelsedagsinsam-
lingar.

Efter en sommar med många skogsbränder och ute i 
världen många naturkatastrofer har många börjat förstå 
hur allvarligt klimatförändringarna kan utvecklas. Där-
för blev det naturligt med tema KLIMATET vid globala 
veckan i november. På gruppens förslag har också sty-
relsen beslutat att vår grupp ska ta in klimatfrågor utöver 
internationell mission i vårt uppdrag. Gruppen ska utö-
kas till fem personer.

Under insamlingsperioden december-januari till våra 
samarbetskyrkor i världen har vi lyft fram annandag jul 
och julfesten vid trettonhelgen. I år blev det fokus på 
Eurasien och särskilt kontakter med Vitryssland. Pastor 
Rune Andreasson delade sina erfarenheter från två re-
sor i landet. Belarus – så nära oss – men ändå med helt 
andra materiella möjligheter. Ivern hos dem att sprida 
Guds ord hoppas vi nu kan inspirera oss som församling. 
Sammantaget med missionskontot under året och insam-
lingar under jultiden bidrar vi med drygt 60.000 kr till 
Equmeniakyrkans arbete.

Vår värld ”krymper” med hjälp av nyhetsflöde och 
modern teknik. Följ med, läs på och engagera dej. 

Rune Björke, Leif Hagkvist,
Lotta Hedberg, Katarina Sjörs Gudstjänster

Hela 2018 har vår pastor varit barnledig. Un-
dertecknad har samordnat de medverkande i 
gudstjänsterna. Hela året har vi månadsvis haft 

gemensam gudstjänst med Korskyrkan växelvis hos var-
andra. 

Många olika predikanter har medverkat – flest gånger 
pastor Rune Andreasson med tio tillfällen. Pastor To-
mas Magnusson gästade oss under våren-sommaren fyra 
gånger. Bland övriga kan nämnas Sara Löfstedt, Olle 
Alkholm, Dagmar Norgren, IngaLena Fredrixon och 
Lasse Fridborg. Tomas Axelsson gav en inblick i den re-
ligionsdialog som pågår i Borlänge. 

Eleonore Gustafsson från Linköping höll ett fint semi-
narium om bön och mötte också oss och Korskyrkan i 
söndagens gudstjänst. I mars inbjöd BKSR till föredrag i 
Hagakyrkan av Professor Owe Wickström. 

Utan våra egna ”predikanter” och sångare/musiker 
hade inte gudstjänståret fungerat. Jag har många gånger 
varit tacksam över hur lätt man tackar ja till olika insat-
ser. Flera har också fått erfarenhet av att bygga och leda 
en gudstjänst.

Stort tack för allas insatser under året. Gud välsignar 
sitt verk genom vår församling. 

Rune Björke                                                   

BKSR, Ekumenik 
och samverkan

Även detta år har 
BKSR fortsatt 
med rullande 

ordförandeskap och de 
flesta församlingarna i 
Borlänge är med i gemen-

skapen. Anders Strömberg 
har varit församlingens re-
presentant i styrelsen. 

BKSR har arrangerat ekumeniska gudstjänster i 
samband med Jul, Påsk och Allhelgona, samt en lördag 
på våren med Owe Wikström. 

Under Peace and Love-festivalen samordnade BKSR 
Själavården. En gång varje månad har Missionsförsam-
lingen och Korskyrkan möts till Gudstjänst och tre sam-
lingar under påsken, samt en helg kallad talare. Några 
gudstjänster har vi firat tillsammans med Missionsför-
samlingen i Gustafs. 

Studieförbundet Bilda hjälper oss med kulturverksam-
het och några grupper har rapporterat sin verksamhet dit, 
vilket ger ett uderlag för bidrag, stöd och utveckling.

Expeditionsgruppen

Troget har expeditionsgruppen arbetat med att ta 
emot förfrågningar och bokningar, tisdagar till 
torsdagar kl 10.00-12.00, med ett kortare uppe-

håll under sommaren.
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Framåt

För några år sen vandrade jag och en vän i stiglöst 
landskap utanför Jokkmokk. Vi visste vart vi ville, 
till en tjärn, vi visste var vi var, på en parkerings-

plats, så med karta och kompass började vi gå. I början 
snubblade jag, var ovan att inte bara traska på en stig 
eller väg, och frågade mig hela tiden om jag skulle kliva 
till höger, vänster eller rakt över den mossiga stenen el-
ler omkullfallna tallen, men efter ett tag blev fötterna 
och balansen mer van med urskogen, mossen. Det blev 
naturligt att gå där jag ville gå, inte bara sätta fötterna 
där andra har gått förut och riktningen var klar, mot tjär-
nen, det friska vattnet och dagar av gemenskap. 

Jag kom och tänka på de här sommardagarna när jag 
tänker på framtiden. Var är församlingen på väg? Vart 
vill vi? Är vi nöjda att vara där vi är? Vi är en rörelse, 
på väg, i en upptrampad stig eller är det dags att finna 
nya vägar? Men som alltid i livet med Gud, så är den 
heliga Anden med och leder och även om landskapet är 
tillsynes stiglöst går Anden före, har Jesus Kristus sänt 
ut oss på ett uppdrag och Gud Fader är skaparen och har 
en tanke, en plan. Men när, var och hur?

Till hösten kommer Equmeniakyrkan att lansera ett 
Apostlagärningarna år, likt det Markusår vi hade. Till 
jordens yttersta gräns, där vi får fördjupa oss i apostlarna, 
deras liv och gärningar och inte minst i vad heliga Ande 
vill med församlingen och lärjungarna. Så spännande det 
ska bli. Under flera år har Equmenia och Equmeniakyr-
kan erbjudit ungdomar från hela världen att gå lärjunga-
träningsskolan APG29. Den har varit i Kongo, Ecuador, 
Thailand, Sverige, Finland, Alaska, mfl länder och är en 
kulturkrock i Jesu namn, men nya människor kommer 
till tro, under sker och många av ungdomarna hittar sin 
plats, sin kallelse. Apostlagärningarna har 28 kapitel, det 
29e skriver vi nu, till jordens yttersta gräns, men också 
som Missionsförsamlingen för Borlänge. Här.

Återkommande har jag haft tanken att jag skulle vilja 
att vi delade mer i gudstjänsten. Delade våra livsberät-
telser, nu har jag fått en knuff framåt av en medlem som 
hade samma tanke. Tack! Utan krav, utan prestation, utan 
jämförelse kan vi dela vår väg till tro, vidare i tro. Som 
ett återkommande moment i gudstjänsten, till uppmunt-
ran för andra, som ögonöppnare, påminnelse – Dela. Jag 
är uppvuxen i ett troende hem, gudstjänster, söndags-
skola, nying, barnkör, scout och tonår. På ett nyårsläger 
upplevde jag att jag behövde ta mitt beslut: Jesus Kristus 
är min frälsare och vän. Det är han och jag. Min äldre 
tonårskompis förstod mina tårar och tog med mig till lä-
gerpastorn. Där sa jag ja till Jesus. Livet fortsatte, på ett 
sett precis som vanligt men jag hade bestämt mig, jag 
åkte inte bara med, jag gick själv med Gud. 

Våra historier ser helt olika ut, vi är olika och ofta sä-
ger jag Tommie Sewons ord för mig själv: ’vi behöver 
inte fråga vem som kommit längst, det beror på när vi 
starta, hur vi gått och hur vi trängts’. Dela är ingen täv-
ling, inget krav, ingen happening, det är en möjlighet att 
få se och påminna sig om den heliga Andens under – att 
människor kommer till tro, människor vågar tro, fortsät-
ter ha tillit och väljer att gå med Gud och tar emot Jesus 
Kristus. Hur kom du till tro? Vem ledde dig, berättade, 
undervisade vidare, vem har du slagit följe med, vem 
eller vad har hjälpt dig att fortsätta tro och sätta din tillit 
till den Osynlige. Vem gjorde Gud synlig? Och tänk att 
dina böner kan få bära en annan människa, ett bönebarn 
till tro. Dela. 

2019, vad kommer vi att minnas om tio år, vilka beslut 
kommer att vara avgörande för framtiden? Under fastan 
utlyser Equmeniakyrkan en Klimatfasta, främst för de 
nationellt anställda att minska 
sitt klimatavtryck genom att 
tänka igenom resor och mat. 
Men klimatfastan kan också 
vara något för oss som försam-
ling och enskilda. Hur kan vi 
som församling påverka? Att 
avstå något för att jorden ska 
må bättre, säga nej till en del för 
att helhjärtat kunna säga ja till 
något annat. Förhoppningsvis 
är det 2019 som vi tar jorden på allvar som en del i vår 
kallelse. Kallelsen till gemenskap med Gud Fader, att 
vårda och bruka jorden och berätta om Jesus Kristus till 
Jordens yttersta gräns. Och den heliga Anden leder oss, 
vidare, djupare, framåt.

Jessica Elnefred


