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Missionskyrkan, 
Borganäsvägen 22, 
784 33  BORLÄNGE 
www.EqumeniakyrkanBorlange.se

Pastor: Jessica Elnefred 
Tel: 070-255 38 33
Tel: 0243-139 59
pastor@EqumeniakyrkanBorlange.se 

Ordförande: Rune Björke   
Tel: 070-679 30 77

Kassör: Lars-Åke Henriks
Tel: 0243-198 41

Församlingens Bankgiro 782-0145
Swish: 123 594 91 44

Equmenias ordförande: 
Petter Strömberg
Tel: 076-285 26 43

Equmenias kassör:
Lars-Åke Henriks
equmenia.borlange@gmail.com

En kyrka – med rum för hela livet 

Expeditionstider
Tisdag - torsdag 10.00-12.00
Expedition/uthyrning: 0243-804 70 
bokning@EqumeniakyrkanBorlange.se

Fridfull Jul 
&

Gott Nytt År!

Meningen 
med livet
Kanske att vi har 
kommit på svaret 
på meningen med 
livet!

Eller kanske snarare att vi har fått svaret, 
det kom till oss. Och att det egentligen 
alltid har funnits, mitt framför ögonen på 
oss, mitt ibland oss. Att svaret på frågan 
om meningen med livet, om jag har någon 
betydelse, om livet är värt något alltid har 
sökt, viskat, knackat, manat oss ut, ut ur 
oss själva.

Relation
Jag tror att meningen med livet är rela-
tion. Gemenskap. Att ha människor att 
dela livet med. Inte att den med flest vän-
ner vinner, är mest betydelsefull, utan att 
ha några att dela tankar, funderingar med. 
Några att möta och under lång tid få följa 
varandra, växa och kanske skava lite, sli-
pa varandra, hjälpa varandra att se att jag 
är inte allt och mitt problem är trots allt 
inte -  allt, utan livet är mer, det finns mer 
om jag lyfter blicken. Någon som hjälper 
mig, vi får hjälpa varandra att se vidare, 
både längre och bredare. Kanske att rela-
tion och relationer är svaret på meningen 
med livet? 

Och svaret har kommit till oss. Jesus 
Kristus kom för att återupprätta. Återupp-
rätta relation, återupprätta gemenskap. 
Det som Gud ropat, viskat från begyn-

nelsen. Adam gömmer sig, har gjort det 
förbjudna och Gud frågar inte ’vad har du 
gjort’ utan ’Adam var är du?’ (1 Mos 3:9).

Jag tror att församlingen är ett svar på 
människors frågor om mening, finns det 
något mer, varför?

Första församlingen har det inte så lätt, 
det utbryter missförstånd och intriger gan-
ska snabbt, men den heliga Anden är där 
och vill använda människor till att berät-
ta om Jesus Kristus, Guds son, världens 
frälsare. Vill använda människor för att 
visa att Gud vill relation, liv, vardagsliv 
och den heliga Anden vill förvandla och 
forma inifrån. Människan inifrån och hela 
världen, relation för relation. Och vi är på 
väg. Varje dag får jag be om att bli mer 
lik Jesus, formas av den heliga Anden och 
älska som Gud älskar. Församlingen är nå-
got speciellt. Gemenskap med Jesus som 
centrum, relationer över åldrar, vi glädjer 
oss tillsammans och vi sörjer tillsammans. 
Vi arbetar och vi ber, med längtan att alla 
människor ska få möta den uppståndne 
Jesus Kristus. Böneämne inför 2020: Låt 
oss bli en församling som formas ännu 
mer av relationer och gemenskap, öppet 
och välkomnande.

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek 
från Gud och gemenskap från den heliga 
Anden åt er alla. (2 Kor 13:13).

Jessica Elnefred, pastor
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Redaktionskommitté Kontakt:
Ann-Britt Andersson, Anita Backlund, 
Oscar Brodin,  Matts Dahlberg, 
Jessica Elnefred och Helena Henriks.

Ansvarig utgivare: Rune Björke
Webbansvarig: Jorma Kallela
Framsidesbild: Lars-Åke Henriks

Du kan föra över pengar till församlingen 
genom kortbetalning i samband med 
gudstjänster eller Swisha 123 5949 144. 

Du kan också bli månadsgivare via 
Equmenia kyrkan. 

Din gåva gör skillnad!

Önskar du besök eller samtal?
Kontakta Katarina Sjörs i Diakonala
gruppen tel 070-285 20 04.

Kyrkskjuts
Önskar du skjuts till församlingens guds-
tjänster i Missionskyrkan eller Korskyr-
kan på söndagar,
Ring till expeditionen onsdagar kl 10-12 
eller torsdagar kl 10-11. Tel 0243-804 70.

Må Gud välsigna dig så 
att du aldrig slutar tro att 
en annan värld är möjlig. 
Må Gud överraska dig så 
att du på nytt påminns om 
Guds närvaro.
Må Gud utmana dig att kliva in i det 
okända och hitta nya stigar. 

Kallelse Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar i Bor-
länge Missionsförsamling till årsmöte i 
Liljegården Lördag 15 februari kl 16.00.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i 
Missionskyrkan en vecka före årsmötet. 
Du som önskar få handlingar hemskick-
ade – kontakta expeditionen tel 804 70.

Equmeniakyrkans och Equmenia Bor-
länges studie- och kulturverksamhet sker 
i samarbete med studieförbundet Bilda, 
för kyrka och samhälle.
Kontaktperson: Helena Schütt
tel 0243-88701, helena.schutt@bilda.nu

Valberedning
Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete 
inför församlingens årsmöten. Kom gärna 
med namnförslag till kommittéer och an-
svarsgrupper som skall väljas. Kanske är 
du själv beredd att gå in i en uppgift.

Valberedningens sammankallande:
Ingemar Frej tel 0243-844 07.

Dalälven vid Torsångs café. Foto Sara Nolåkers.
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MISSION - Behövs den? 
Minnen och tankar kring mission

Mission, som idag ofta kallas för 
Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete, har funnits med 

som ett av de uppdrag som vår kyrka haft 
i många, många år.

Varför har mission ett speciellt rum hos 
mig, Barbro Rynéus? Jo, mitt barndoms-
hem i Grangärde besöktes av och till av 
missionärer som i kapellet berättade om 
andra länder och sitt arbete där t.ex. Kon-
go, Kina. Men också tog sig tid att vid fru-
kostbordet prata med flickan, som satt där 
med stora, nyfikna ögon.

1991, som rejält vuxen, var det änt-
ligen dags att åka med familjen på upp-
drag av Svenska Missionsförbundet till 
ett missionsprojekt i Kongo Kinshasa 
(f.d. Belgiska Kongo), landet där ”eran” 
Eivor Nolåkers har arbetat i många år. 
Vi skulle arbeta i en liten by med ett 
sjukhus - Kibunzi. Jag skulle arbeta 
med byhälsovård. Det finns upplevelser 
som fastnar i minnet, även om åren går. 
 
*En byhälsovårdare kom till apoteket ef-
ter att ha gått i flera timmar för att köpa lä-
kemedel till sin dispensär. Pengarna, han 
hade med sig, räckte inte till allt vad han 
skulle behövt köpa. Mannen fick återvän-
da till sin by, en lång vandring igen, med 
2/3 av vad han önskat köpa. Känslan av 
vanmakt fanns hos mig. Men hur hade det 
varit om inte missionsvänner stöttat med 
gåvor till hälsoarbetet?

*Den lilla flickan som gått upp i vikt, 
sedan mamman fått torrmjölkspulver för 
att blanda ut och ge sin undernärda dot-
ter. Mamman fick då också undervisning 
om vikten med kokt vatten när pulvret 
skulle blandas ut. Torrmjölken inköptes 
för pengar (en mycket liten summa) som 
nyblivna mödrar betalt för ett babyset 
skickat från Sverige. Varför ta betalt? Jo, 
får man göra rätt för sig och inte bara ta 
emot så behålls självkänslan. Detta var 
också ett sätt för kvinnor att hjälpa andra 
kvinnor.

I ”vår lilla by” har idag solpaneler in-
stallerats, som möjliggör att förlösa kvin-
nor kvälls- och nattetid i ljus. Förlossning-
arna blir därigenom säkrare och minskar 
komplikationsriskerna för både barn och 
mamma. Tidigare var det fotogenljus och 
ficklampor som gällde.  Solpanelerna har 
finansierats av medel genom projektet 
”Hälsa för alla i Kongo” efter förfrågan 
från systerkyrkan i Kongo.

Vaccinationer är ett ämne, som diskute-
ras både här hemma och i Kongo. Mäss-
ling är en av de sjukdomar som blossar 
upp i epidemier av och till. Man har sett 
att i de rutinmässiga vaccinationerna i 
Kongo under 2018 vaccinerades 57 % av 
barnen mot mässling. Dödsfallen i Ebola 
är stort men antalet döda i andra epide-
mier är större och då framförallt p.g.a. 
mässling. Hinder för vaccination är eko-

nomi, misstro och krigsoroligheter. Våra 
systerkyrkor i Kongo har nu en kampanj 
för att försöka öka antalet barn och möd-
rar som vaccineras i de två provinser som 
de arbetar i. Man räknar med att i en av re-
gionerna är det 7000 barn och mödrar som 
behöver vaccineras varje år. Dessutom be-
höver transporterna av vaccin göras på ett 
säkert sätt, d.v.s. att kylkedjan bevaras för 
att vaccinet skall ha effekt. Vi kan stötta 
genom de insamlingar vår kyrka har, bl.a. 
nu i adventstid och via projektet ”Hälsa 
för alla i Kongo”, så att vaccin kan in-

köpas och transporter säkras t.ex. genom 
missionsflyget (MAF).

För några år sedan var jag i Missions-
kyrkan i Malung, som hade besök av två 
kongolesiska pastorer. Den ene ställde 
frågan från predikstolen: ”Har ni här i 
Sverige glömt oss?” Den frågan kändes 
som ett slag i magen på mig – att höra hur 
de upplevde kontakten med oss. Det var 
inte pengar i första hand de tänkte på utan 

böner, tankar, känslan av vänskap och 
samverkan.

Mitt svar på frågan om Mission behövs 
är ett JA! Mission behövs för båda parter 
i en samverkan. En samverkan vi gör uti-
från en tro vi har gemensam.

Allt detta har gjort att jag nu är med i 
Regionala Missionsrådet, som bildades 
hösten 2018, lite trevande. Orsaken till 
bildandet är upplevelsen av att missions-
intresset gått ner och då kanske lite mer 
bland de yngre än de äldre. Frågorna 

blev: Hur skall intresset öka? 
Vad kan ett Regionalt Mis-
sionsråd göra för att stötta 
församlingar i arbetet? Det 
är ett uppdrag som finns 
för oss alla och vår kyrka. 
Regionala Missionsrådet 
(RM) arbetar med att finna 
sina arbetsformer. Tankarna 
nu är att RM skall kunna stöt-
ta församlingar med besök, 
lämna ut en lista på tänkbara 
lokala talare, utbyta idéer, ta 
emot idéer från församlingar 
och enskilda, finnas med vid 
regionala samlingar, samver-

kan med medarbetarna i distriktet - pas-
torer, diakoner etc., kontakt med försam-
lingarnas kontaktpersoner för mission/
internationellt arbete. Allt för en ömsesi-
dig kommunikation och inspiration i mis-
sionens tjänst. Mer information kommer 
att finnas på ett eller annat sätt framöver. 

Varma missionshälsningar och Dieu-
vousbenisse! (Gud välsigne Dig!)

Barbro Rynéus, Svärdsjö
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Kom med
till...

DECEMBER

1 Söndag Apg 9:1-25
11.00 Adventsgudstjänst. Församlingen 
160 år och in i framtiden. Predikan 
Jessica Elnefred, Kören, Söndax, 
Kyrkkaffe. Utgångskollekt till Sociala 
kassan. 
16.00 Levande julkrubba i kyrkporten 
(varje halvtimme), filmvisning ’Borlänge 
Missionsförsamling 160 år´, lotteri, 
försäljning, glögg och pepparkaka.

3-4 Tisdag och Onsdag 
Julvandringar för skolklasser år 1.

8 Söndag
11.00 Gudstjänst, Julspel, söndagsskolans 
avslutning, julgröt och boksläpp: På väg. 
Joachim Elsander, Marcus förlag. Plats: 
Korkyrkan

10 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, i Korskyrkan
14.00-16.00 Julblommefest

11 Onsdag 
13.00 Utvärdering av Språkcafé.

14 Lördag 
15.00 Equmenias Luciafest, Luciatåg, 
Kompisbandet, servering m.m.

15 Söndag Apg 10:9-16 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe. Tillsammans med Gustafs 
Missionsförsamling

22 Söndag Apg 12:6-11
11.00 Sjunga in julen. Församlingens 
sångare och musiker, Jessica Elnefred, 
kyrkkaffe. Tillsammans med Gustafs 
Missionsförsamling

24 Julafton 
10.00 Samling vid Julkrubban.

29 Söndag Apg 13:13-34
11.00 Gudstjänst. Predikan Marcus 
Sandström, sång Lydia Elsander, 
internationella gruppen, kyrkkaffe. 
Insamling till Missionen – till jordens 
yttersta gräns.
17.30 Grötfesten i Floda Missionshus. 

JANUARI

1 Nyårsdagen 
18.00 Ekumenisk 
gudstjänst St. Tuna kyrka. 
Jessica Elnefred m.fl.

5 Söndag Apg 14:8-18 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred, kyrkkaffe. 
Utgångskollekt till Sociala kassan.

6 Trettondagen 
16.00 Högtidernas högtid. Julfest, se 
annons sid 5.

7 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.

8 Onsdag 
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

12 Söndag Apg 15:8-11 
11.00 Gudstjänst Predikan Jessica 
Elnefred, sång Göran Klemetz, Söndax, 
kyrkkaffe.

14 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.

15 Onsdag 
13.00 Språkcafé

19 Söndag Apg 15:35-36
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica 
Elnefred, Söndagsskola, kyrkkaffe. Plats: 
Korskyrkan.

21 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe. 
13.30 Stickcafé

22 Onsdag 
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

26 Söndag Apg 16:1-15 
11.00 Gudstjänst Predikan Thomas 
Magnusson, sång Linda Sjörs, Söndax, 
kyrkkaffe.

28 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.

29 Onsdag 
13.00 Språkcafé

FEBRUARI

2 Söndag Apg 16:16-40 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan 
Jessica Elnefred, sång Maja Carlqvist, 
Söndax, kyrkkaffe. Utgångskollekt till 
Sociala kassan.

4 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.
13.30 Stickcafé

5 Onsdag 
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

8 Lördag 
11.00 Equmenias årsmöte, avslutas med 
Pizzalunch.

9 Söndag Apg 17:1-13 
11.00 Gudstjänst. Predikan Lotta 
Stevens, sång Barnkören, Söndax, 
kyrkkaffe. Tillsammans med Korskyrkan.

11 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.
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Dröm musikrum12 Onsdag 
10.00 Passion för livet. Öppen 
föreläsning: KBT – ett sätt att hantera 
livet. Susanne Håkansson. 
11.30 Sopplunch
13.00 Språkcafé

15 Lördag 
16.00 Församlingens årsmöte. 
Förhandlingar, samtal och servering.

16 Söndag Apg 17:16-29 
11.00 Gudstjänst Årshögtid. Predikan 
Jessica Elnefred, Kören, Söndax, 
Kyrkkaffe.  

18 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.
13.30 Stickcafé

19 Onsdag 
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

23 Söndag Apg 18:9-11 
11.00 Gudstjänst Predikan Lennart 
Renöfält, sång Jerker Sandell, Söndax, 
Kyrkkaffe med frågestund.

MARS 

1 Söndag Apg 18:24-28 
16.00 Cafégudstjänst 
Vuxendialoggruppen.

3 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.
13.30 Stickcafé

7 Lördag 
15.00-16.30 Födelsedagskalas för dem 
som är födda i januari-mars, oavsett 
ålder.

8 Söndag Apg 19:1-7 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan 
Roland Engström, diakonkandidat, sång 
Stefan Sjöman, Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe. Utgångskollekt till Sociala 
kassan. Bön och offerdag till diakon- och 
pastorsutbildningen.

10 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe.

11 Onsdag 
10.00 Passion för livet. Öppen 
föreläsning: Kvinnohistoria och 
folkdräkter. Ann-Marie Jerner. 
11.30 Sopplunch
13.00 Språkcafé

Efter sommarens uppehåll diskute-
rade equmenia Borlänge hur vi kan 
locka fler barnfamiljer till vår kyr-

ka. En idé som togs emot särdeles väl var 
att försöka skapa något i kyrkans lokaler 
som inte finns hemmavid. Ett resultat av 
denna diskussion kan ni redan fysiskt se 
i våra lokaler, pingisbordet i barnrummet. 
Dialogen fortsatte med vad man kan ska-
pa i musikrummet. Idag används lokalen 
primärt för körverksamhet och ett axplock 

av de idéer som diskuterades var inneban-
dymål, gigantiskt schackbräde, projektor 
med tv-spel m m. Ingen av dessa idéer är 
implementerad ännu varför vi gärna tar 
emot fler förslag på användningsområden 
för musikrummet med barn och ungdomar 
i fokus. 

equmenias styrelse 
Idag består equmenia Borlänges (EB) sty-
relse av Oscar Brodin, Anders Strömberg, 

Petter Strömberg, kassör Lars-Åke Hen-
riks samt Helena Henriks. Till årsskiftet 
kommer ordförande, Petter Strömberg, 
att avgå. Det här innebär att styrelsen sak-
nar än mer folk varför en dialog med för-
samlingens styrelse om hur framtiden för 
equmenia Borlänge kan se ut.

Vi i EB styrelse ser naturligtvis att vårt ar-
bete får fortsätta i egen regi med det goda 
samarbete som vi idag har med försam-
lingen. Men, utan ordförande och styrel-
semedlem uppfyller vi inte kraven enligt 
våra stadgar om antalet styrelsemedlem-
mar. Risken är stor att vi med detta behö-
ver fundera vidare på en eventuell avveck-
ling eller alternativ lösning på equmenia 
Borlänges framtid. Detta är ingen väg vi 
vill fortsätta vandra men vi behöver fler 
som engagerar sig. Prata gärna med nå-
gon av oss ur nuvarande styrelse om hur 
ni känner för en fortsättning av vår verk-
samhet eller om ni kanske kan tänka er att 
sitta i styrelsen? 

Oscar och Helena



Barnsång
Ålder: 0- ca 2 år samt syskon
Torsdagar 9.30-11.00 
Plats: Missionskyrkan
Kontaktpersoner: 
Jennie Henriks, tel 070 - 225 32 29
Anmälan e-post:
equmenia.borlange@gmail.com

Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
(åk 7-9, gymnasiet)
Fredagar 19.00-22.30
Plats: Missionskyrkan/Korskyrkan
Kontaktperson:
Thomas Gideon, tel 073-945 38 57

Barnkör
Ålder: födda 2015 och tidigare
Torsdagar 17 - 17.40
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson:
Jennie Henriks, tel 070 - 225 32 29
Anmälan e-post:
equmenia.borlange@gmail.com

Söndax
Ålder: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… år
11.00 varje söndag i samband med
gudstjänst.
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson:
Ann-Britt Andersson, tel 802 96

Läs hemsidan www.EqumeniakyrkanBorlange.se
för aktuell information.

Avs:
Missionskyrkan Borlänge
Borganäsvägen 22
784 33 Borlänge

Kallelse Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar 
i equmenia Borlänge till års-
möte i Liljegården.
Lördag 8 februari kl 11.00.


