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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: 070-6793077

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

Församlingens Bankgiro 782-0145
Swish: 123 594 91 44

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

En kyrka – med rum för hela livet 
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ARV OCH UTMANINGAR

Den 9 februari lämnade pastor Joa-
chim Elsander jordelivet. Som ett 
skepp som lämnar hemmahamnen och 
försvinner för vår blick. Men skep-
pet hälsas snart välkommet in i en ny 
hamn – Guds stora famn. Så poetiskt 
kan jag tänka mig att det går till. Ingen 
vet ju exakt.

Joachim lämnar efter sig en bok – På 
Väg – som beskriver hans egen vand-
ring i livet och teologin från sena ton-
åren till 46 års ålder då hans obotliga 
cancer dök upp. Joachim var 17 år när 
han började sällskapa med vår dotter 
Emma – så i 30 år fanns han med i vår 
familj. Två tankar från honom vill jag 
dela med relevans till samtalen om vår 
församlings framtid. Joachims Guds-
bild har förändrats under de 20 åren 
som pastor. Han såg tydligare att Guds 
rike finns i oss och att gemenskapen 
med Jesus har vi just där vi är satta att 
leva. Det är inte nödvändigt att resa 
långt bort för att möta Gud.

Det andra minnet av Joachim är att 
han var en sann ekumén och följde 
med i samfundspress och böcker. När 
pastor Jessica kom till Borlänge bör-
jade tankar växa fram mellan henne 
och Joachim.

Vore det inte spännande och klokt att 
mötas nu och då mellan Korskyrkan 
och Missionskyrkan? Till gudstjänster 
och undervisning. Det har ju nu växt 
till regelbundna gudstjänster månads-
vis, årlig bibelhelg och tonårssamver-
kan. Och under året ska vi fördjupa 
funderingarna om framtiden i båda
församlingarna. Visst kan vi titta på 
de olika åldersstrukturerna i de två 
församlingarna – eller hur ska vi göra 
med våra fastigheter och våra teo-
logiska olikheter – om de nu finns! 
Nej jag tror att vi ska börja med oss 
själva. Vad skulle jag berikas av i mitt 
kristna liv vid ett samgående? Jag per-
sonligen tänker på att jag får breddas i 
gudstjänstfirandet, att sång och musik 
skulle få fler utövare, att min syn på 
vad mission är fördjupas och att vi lär 
av varann att dela tron med nya Bor-
längebor. För handen på hjärtat – visst 
lyfter det och känns positivt med blan-
dade åldrar i våra samlingar, psalm-
sången, mångfalden i vittnesbörd och 
förkunnelse? Bed enskilt och tillsam-
mans att Gud visar oss vägar för kom-
mande dagar och år.

Rune Björke, ordförande
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Ur Församlingsboken

Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kris-
tus ser på dig i kärlek och kommer till 
dig genom sin Ande. Gud förlåter, 
upprättar och ger dig mod att leva.

Kyrkskjuts
Önskar du skjuts till Missionskyrkan 
eller Korskyrkan i samband med 
gudstjänster på söndagar, ring till 
expeditionen onsdagar kl 10-12 eller 
torsdagar kl 10-11. 
Tel 804 70.

Du kan överföra pengar till försam-
lingens arbete via swishnummer: 

123 59 49 144 

Din gåva gör skillnad! 

Redaktionskommitté Kontakt:
Ann-Britt Andersson, Anita Backlund, 
Oscar Brodin, Matts Dahlberg, 
Jessica Elnefred

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

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

Equmeniakyrkans studie- och kultur-
verksamhet sker i samarbete med stu-
dieförbundet Bilda, för kyrka och sam-
hälle. Kontaktperson: Helena Schütt
tel 0243-88701, 
helena.schutt@bilda.nu
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Floda – helt 100!

Under året fyller Floda Missionshus 
100 år och det vill vi fira och upp-
märksamma.
Dels firar vi gudstjänst i Missions-
huset när naturen är som vackrast, 
på söndagen i midsommarhelgen, kl 
10.00, dels helgen 22-23 augusti. På 
lördagen den 22 augusti är det öppet 
hus och vi samlas, fikar, delar berät-
telser och glimtar, gläds och har något 
av en minnesverkstad.

Tillsammans kan vi minnas mer, så ta 
med bilder, berättelser, urklipp, nya 
och gamla. I söndagens gudstjänst 
fortsätter 100 års-festen, förkunnelsen 
av evangeliet och bönen för bygden. 
Och kom och dela drömmar och visio-
ner för framtiden. 

Vad kan Floda Missionshus få betyda 
i framtiden?

25-55
Som du kanske vet pågår ett samtal 
om vår församlings framtid. Hur kom-
mer det att se ut om 5-10 år? Ni som 
hör till de yngre i församlingen, upp 
till 55 år, är förstås viktiga i det sam-
talet. Vi vill inbjuda dig till ett samtal: 
Vad är viktigt för dig? Vad betyder 
församlingen och kyrkan för dig? Vad
tänker du och upplever du i samarbe-
tet med Korskyrkan? Och tankar kring 
en gemensam församling, barn- och 
ungdomsverksamheten, musikliv, det 
diakonala arbetet mm? Vad drömmer 
du om? Middag, samtal och bön. 
22 mars kl 16.00-18.00. Anmälan till 
Birgit för att kunna beräkna mat, se-
nast 15 mars. 
birgit.gustafsson@bahnhof.se
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Mars

12 Torsdag
18.30 Temakväll: Följeslagarprogrammet, 
bilder, berättelser och rapporter från Tulkarem. 
Maria Lindström

14 Lördag 
10.30-12.00 Församlingens födelsedagskalas 
för de födda januari-mars.

15 Söndag 
11.00 Gudstjänst. Tonår ansvarar, kyrkkaffe. 
Plats: Korskyrkan

17 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe
13.30 Stickcafé

18 Onsdag 
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

19 Torsdag
19.00 Årsmöte BKSR Missionskyrkan

22 Söndag Apg 19:8-23
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred, 
Kören, Söndax, Kyrkkaffe
16.00-18.00 ’25-55’ Mat, samtal, bön. 
Framtidens kyrka? Anmälan

24 Tisdag
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe

25 Onsdag
13.00 Språkcafé

26 Torsdag
18.30 Träff med Ansvarsgrupperna.

28-29 Ekumenisk helg med Mikael Hallenius.
Att tro på Gud i början av 20-talet.

28 Lördag 
15.00-18.00 Seminarium med fikapaus. 
Plats: Korskyrkan 

29 Söndag 
11.00 Ekumenisk Gudstjänst Missionskyrkan. 
Predikan Mikael Hallenius. Jonas Brobäck 
Svängband, Söndax, kyrkkaffe.

31 Tisdag
10.00 Bibel och bön, 11-kaffe
13.30 Stickcafé

April

1 Onsdag
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

3 Fredag 
Väx upp. Region Mitt 18+  Helg för äldre 
ungdomar/unga vuxna

4 Lördag ’För den här världens skull’
Dag om Mission, Karin Åkesson 
Missionsinspiratör , Marcus Sandström m.fl. 

5 Söndag Apg 20:22-24
11.00 Gudstjänst. Predikan Karin Åkesson, 
sång Caroline Sandström, Söndax, kyrkkaffe. 
Utgångskollekt till Sociala kassan.

Kom med

till...
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7 Tisdag
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe

8 Onsdag
13.00 Språkcafé

Påsk
9 Skärtorsdag 
19.00 Nattvard Jessica Elnefred m.fl. 
Plats: Korskyrkan

10 Långfredag 
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred, 
musik Christer Paulsson. Tillsammans med 
Korskyrkan

11 Påskdagen 
11.00 Gudstjänst. Predikan Lotta Stevens, 
Barnkör/Sånggrupp, Söndax, kyrkkaffe. 
Tillsammans med Korskyrkan

14 Tisdag 
13.30 Stickcafé 

18 Lördag 
10.00 Barnloppis

19 Söndag Apg 20:25-28
11.00 Gudstjänst. Predikan Leif Hagqvist, 
sång Darapan Lissmats, Söndax, kyrkkaffe

21 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe

22 Onsdag 
10.00 Passion för livet. Öppen föreläsning.
11.30 Sopplunch 
13.00 Språkcafé

26 Söndag Apg 21:17-26
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred, 
Kompisbandet, Söndax, kyrkkaffe

28 Tisdag
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe
13.30 Stickcafé

29 Onsdag
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

30 Torsdag 
20.00 Sista aprilfirande i Floda Missionshus, 
vårsånger, servering
21.00 Brasan tänds

Maj

2 Lördag  
9.00-14.30 Retreat i Floda Missionshus. 
Anmälan 

3 Söndag Apg 22
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan 
Jessica Elnefred, Söndax, kyrkkaffe. Plats: 
Gustafs Missionskyrka.

5 Tisdag 
10.0 Bibel och Bön, 11-kaffe

6 Onsdag
13.00 Språkcafé

10 Söndag Apg 23:6-11
11.00 Gudstjänst Predikan Jessica Elnefred, 
sång Anna och Jacob Raihle, Söndax, 
kyrkkaffe. Utgångskollekt till Sociala kassan.

12 Tisdag
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe
13.30 Syföreningens vårutflykt till Floda 
Missionshus
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13 Onsdag
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

16 Lördag 
15.00 Gemenskapsdag i Floda Missionshus 
med Korskyrkan.

17 Söndag Apg 26:9-18
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred, 
Kören, barnvälsignelse, Söndax kyrkkaffe. 
16.00-17.30 Församlingens födelsedagskalas 
för de födda april-juni.

19 Tisdag
10.00 Bibel och Bön, 11-kaffe

20 Onsdag 
13.00 Språkcafé

Kyrkokonferens Equmeniakyrkan, Malmö

24 Söndag Apg 27:13-44
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred, 
sång, Söndax, kyrkkaffe.

26 Tisdag
10.00 Bibel och bön, 11-kaffe.

27 Onsdag
13.00 Språkcafé
18.30 Bibelkväll

31 Söndag
11.00 Gudstjänst. Musikal, Söndagsskole-
avslutning, kyrkkaffe. Plats: Korskyrkan

Juni

6 Lördag 
10.00 Ekumenisk nationaldagsbön i 
Liljekvistka parken

7 Söndag Apg 29 
10.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Elin 
Lagerhäll, kyrkkaffe. Avslutning av året med 
Apostlagärningarna - Till jordens yttersta 
gräns.

11 Torsdag 
18.00 Skolavslutning öppet hus för 
nattvandrare

12 Fredag 
18.00 Student öppet hus för nattvandrare

14 Söndag 
10.00 Gudstjänst. Predikan Anders Strömberg, 
sång, kyrkkaffe

21 Söndag 
10.00 Gudstjänst i Floda Missionshus.
Predikan Jessica Elnefred, sång, kyrkkaffe.
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Gemenskap
en grupp som delar någon 
sorts samhörighet
en plats där man 
känner sig bekräftad
en plats för utveckling

Stämmer dessa punkter överens med 
gemenskap i vår församling? Jag har 
ställt frågan till två av våra medarbe-
tare i Kontaktkommittén – Helena 
Henriks och Anita Backlund.

Vad är gemenskap för dig Anita?
Det som gör att jag orkar leva och sät-
ter in mig i ett sammanhang. 

Hur länge har du varit en del av 
vår församlings gemenskap?
I mitten på 1970-talet, när jag var 32 
år, dök jag upp från ingenstans. Jag 
hade bott i Borlänge i 10 år men vis-
ste ingenting om Missionskyrkan och 
hade inget intresse heller. Nu hade jag 
fått ett julbrev från en brevvän i USA 
där en mening gjorde mig konfunde-
rad: ”Nu när vi blivit kristna kan vi 
förstå den sanna glädjen med julen.” 
Hjälp, vad var nu detta? Min första 
reaktion var förvirring och avstånds-
tagande. Men snart kände jag att jag 
måste ta reda på vad det var de hade 
hittat. Det var inte helt lätt, jag kände 
ingen person som brukade gå i kyrkan. 
Mitt första besök blev på Tunaåstrand, 

Tid för Gud, bibelsamtal och bön – 
inte riktigt rätt nivå att börja med för 
min del. Under bönen kände jag bara 
olust. Men ändå var jag tillbaka veckan 
efter, och nästa, och nästa. Jag började 
gå till gudstjänsten och räknade med 
att kunna slinka ut därifrån utan att 
någon lade märke till mig. Men så fel 
jag hade! Man såg mig och talade med 
mig och ganska snart sögs jag in i
värmen, in i gemenskapen.

Hur har det format dig?
Gemenskapen i kyrkan har blivit en 
naturlig del i mitt liv, på alla områden. 
Det är där jag trivs och hör hemma.

Vilka olika insatser bidrar/har du 
bidragit med i vår gemenskap?
När jag ser tillbaka vill jag nog påstå 
att jag varit med i det mesta. Den för-
sta aktiviteten var i Lördagsträffen, en 
barngrupp i Övermora. Jag skjutsade 
mina barn dit och stannade medan det
pågick och sögs automatiskt in i ledar-
gruppen och hjälpte till. Jag textade 
affischer under många år och var med 
i det löpande arbetet i veckogrupper 
bland mycket annat. Så tog allt delta-
gande abrupt slut för några år sedan 
när ryggen satte stopp för mig att vara 
med. Nu är det nästan bara gudstjäns-
ter och Stickcafé som gäller för min 
del.
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Plats för utveckling – vad har du 
upplevt av det?
Kanske just det att få möjlighet att 
vara med i så många olika samman-
hang. Ibland har jag blivit tillfrågad att 
göra något som jag inte riktigt trott att 
jag skulle klara av.
Det som har varit viktigt för mig ända 
från början är de olika bibelstudie-
grupperna, som Tid för Gud, Mam-
magruppen och Tisdagsbönen.

Vad är bäst med vår 
gemenskap?
Värmen och kärleken. Speci-
ellt när jag har haft det svårt 
och mått dåligt har jag mötts 
att stora mått värme och kär-
lek. Och fast vi är så olika vävs 
vi samman som en färgglad 
trasmatta.

Hur ser du på vår 
församlings framtida 
gemenskap och utveckling?
Framtiden har jag 
väldigt svårt att tycka 
till om. Jag är för 
gammal för att fun-
dera  över utveckling. 
Det känns bra med 
det samarbete vi har 
tillsammans med 
Korskyrkan. 

Vad är gemenskap för dig, Helena?
En samhörighet och att ha ett gemen-
samt mål. Ett exempel på en gemen-
skap jag tänker på är den bokklubb 
jag är med i ”vi fyra och en bok”. Vi 
träffas några gånger per termin och 
har samtal runt bok/böcker vi kommit 
överens om att läsa. Givande bokprat, 
men våra samtal om livet är minst lika
viktiga - och så klart njuter vi även av 
gott fika.

Gemenskap i vår församling 
– hur länge har du varit en 
del av den?
Hela livet, jag har ju vuxit 
upp i gemenskapen och varit 
Borlänge-bo med undantag av 
några års studier
på annan ort. Har alltid känt 
en trygghet och gemenskap i 
församlingen. Kontakter och 
relationer med alla
åldrar är en stor förmån som 

jag är tacksam för och som inte är en 
självklarhet idag.

Hur har det format dig?
Församlingen har gett mig en otrolig 
trygghet, och har nog format mig och 
min tro mer än jag tror. Jag har fått 
växa upp och vara med i många olika 
grupper, både som deltagare och leda-
re. Jag har fått synas och ta plats – och 
har gillat det.
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Vilka olika insatser bidrar du med 
i församlingen?
Just nu är det Söndax, kören, natt-
vardstjänare, veckogrupp, styrelsen, 
julfestgruppen(dramagrupp). När  
vi tittar tillbaka så kan vi konstatera 
att Helena har varit med i det mesta: 
barnkör, ungdomskör, nying, scout, 
tonår, tonårsledare, dramagrupp, ”ra-
dio Kupan”, samtalsgrupp ”Livet.nu”, 
Equmenias styrelse både som ledamot 
och som kassör i många år.
Jag har blivit bättre på att säga nej till 
uppdrag nu, men har alltid tyckt om 
att vara delaktig, säger Helena. 
”Komporkestern är nog det enda hon 
ännu inte provat på” !!

Plats för utveckling – vad har du 
upplevt av det?
Man växer genom att vara med i en 
församling. Jag har varit med i både 
utveckling och avveckling. Bl.a. varit 
med och startat Barnloppis och Änt-
ligen Lördag. Tunaåstrand har betytt 
mycket för mig – där hade jag mitt för-
sta sommarjobb och det blev många år 
både som kökspersonal och även som 
husmor där. Älskade det jobbet - det 
var ”mitt” lilla café.
”Ja, du Helena var verkligen den som 
utvecklade caféverksamheten där och 
var ett strålande ansikte utåt, då du 
mötte alla med ett gott humör” !!!!
Equmenias avslut som förening detta 

år känns lite trist och konstigt. Equme-
nia har ju varit en stor del av mitt liv 
– först som deltagare och sedan som 
ledare och i styrelse. Har nu uppdraget 
i församlingens styrelse att bevaka och 
aktualisera ungdomsarbetet.

Hur ser du på församlingens 
framtid och utveckling?
Svårt att tänka mig en framtid utan 
församling. Det bästa är att man är 
som en familj, det finns alltid någon 
som ser en. Är man inte upplagd för 
gudstjänst, så kan gemenskapen vid 
fikaborden efteråt vara det som lockar 
att gå till kyrkan. 
Hoppas på fortsatt 
utveckling och ser 
gärna fler besökare/
aktiva i min egen 
ålder.

Till er båda (och oss alla): Tack för att 
DU är en del av vår gemenskap! 

”Du vet väl om att du är
värdefull, att du är viktig här och nu, 
att du är älskad för din egen skull, för 
ingen annan är som du” !!

Ann-Britt Andersson



Barnsång
Ålder: 0- ca 2 år samt syskon
Torsdagar 9.30-11.00 
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson: 
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 19.30-22.30
Plats: Missionskyrkan/Korskyrkan
Kontaktperson:
Thomas Gideon, tel 073-945 38 57

Läs hemsidan www.EqumeniakyrkanBorlange.se
för aktuell information.

Barnkör
Ålder: födda 2016 och tidigare
Torsdagar 16.30 - 17.00
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
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Avs:
Missionskyrkan Borlänge
Borganäsvägen 22
784 33 Borlänge

Borlänge Missionsförsamlings barn- och ungdomsverksamhet.


