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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

En kyrka – med rum för hela livet 

Expeditionstider
Expedition/uthyrning: 0243-804 70 
bokning@EqumeniakyrkanBorlange.se

Under sommaren kollas mail och tele-
fonsvararen av varje vecka.

Vänta & vila
Under hösten 2019 och våren 2020 har 
vi följt Apostlagärningarna – till jordens 
yttersta gräns, i gudstjänster och predik-
ningar och sett hur gränserna för Guds 
nåd och närvaro ständigt vidgas, öppnas, 
innesluter fler och att trösklarna till tro 
och gemenskap sänks. Alla är vi i behov 
av Guds nåd och närvaro, alla är vi älska-
de och förlåtna, befriade. Och det handlar 
om att tro.

Förhoppningen har varit att även våra 
inre gränser ska luckras upp lite och att vi 
skulle våga och vilja släppa in den heliga 
Anden i våra mest gömda rum för att våga 
överlåta oss ännu lite till, se att Jesus Kris-
tus är hela livets Gud och se med nåd på 
oss själva. Hela livets Gud, där livet blir 
helt i gemenskapen, där relationen gör 
mig till den jag ska vara. Gemenskapen 
är en grund i församlingen. Det finns inga 
heliga platser, eller inga heligare platser, 
du är Guds tempel och den heliga Anden 
bor i dig. Men Jesus säger där två eller tre 
är samlade i mitt namn är jag mitt ibland 
er (Matt 18:20) och i Luk 17:21 kan vi 
läsa att Guds rike är inom er. Ordet inom 
som används här, i grundtexten, kan ock-
så betyda mitt ibland er. Guds rike är mitt 
ibland er. Och också inom, det hade varit 
fint med en mening som hade rymt båda 
orden i vår översättning. För jag tror att 
Gud helt och fullt bor inom varje kristen 
och jag tror att vi behöver varandra för 
att mer och mer upptäcka Gud, tillsam-
mans med alla heliga förmår fatta bred-
den, längden, höjden och djupet och lära 
känna Kristi kärlek, som Paulus skriver i 

Ef 3:18. Vi behöver varandra i vår vand-
ring i tro.

Gud är helt och fullt närvarande hos 
dig och vi behöver varandra. Tillsam-
mans är vi Kristi kropp, Jesus synlig på 
jorden. Och hur är vi gemenskap när vi 
inte kan mötas som vi är vana? Jag sak-
nar församlingen, mötena, glädjas över 
dem som kommer och sakna dem jag ser 
sällan, saknar sorlet under kyrkkaffet, ge-
mensamma sången med alla röster och to-
ner och så vidare. Men så känner jag mig 
så trygg i att veta att jag tillhör, att jag är 
del av en gemenskap som är djupare än 
bara namn på ett papper, det här är mer 
än klubben, vi är förankrade i Jesus Kris-
tus, Vinstocken som ger liv och där får jag 
vara kvar, i väntan på blomningstid, bära 
frukt, mogna (Joh 15:1-5). Vi hör ihop 
även om vi inte möts.

Vänta, vila, låt Guds skaparkraft än 
en gång få uppfylla dig, till att bära god 
frukt; Kärlek, glädje, frid, tålamod, vän-
lighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning (Gal 5:22). Allt det jag 
kan öva själv, men som ändå bäst uttrycks 
i gemenskap, kanske bara kan ske i ge-
menskap. Inre och yttre gränser, jag får 
med Andens hjälp tänja på dem båda. 

Alla är vi älskade, även mitt innersta 
jag. Tro det.

Guds välsignelse över 
dig och genom dig.  

 
Jessica Elnefred

Du kan föra över pengar till församlingen 
genom Bankgiro 782-0145 
eller Swisha 123 5949 144. 

Du kan också bli månadsgivare via 
Equmenia kyrkan. 

Din gåva gör skillnad!

Följ församlingen på Facebook: 
Equmeniakyrkan Borlänge
Instagram: equmeniakyrkan.borlange
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Redaktionskommitté Kontakt:
Ann-Britt Andersson, Anita Backlund, 
Oscar Brodin,  Matts Dahlberg och 
Jessica Elnefred..

Ansvarig utgivare: Rune Björke
Webbansvarig: Jorma Kallela
Framsidesbild: Jessica Elnefred

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

Semester
Pastor Jessica Elnefred har 
semester 6 juli - 16 augusti, 
men kommer att predika i 
gudstjänsterna som sänds.
Helene Frej är församlings-
föreståndare under semes-
terveckorna.

Vid akuta ärenden ring 0768-455 577 
övriga frågor kan dagexpeditionen svara 
på och förmedla kontakter. Tala in med-
delande på telefonsvararen.

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. 

Kära Församling! 
Som ordförande funderar jag verkligen 
på hur alla har det. Jag hoppas ni kan 
ta del av gudstjänster via radio/TV och 
Youtube där Korskyrkan och vi hjälps åt 
att sända. Från den 5 juli prövar vi att 
sända från vår kyrka. Vi får ju hoppas att 
från sensommaren fysiskt kunna mötas 
igen. 

Vik några timmar söndagen den 6 sep-
tember för gudstjänst och församlings-
möte om kyrkokonferensen och samar-
betet med Korskyrkan framåt. Tack för 
ert trogna givande denna vår/sommar via 
bankgiro och swish. Gåvor kommer re-
gelbundet enligt kassören.
Håll ut tills vi möts!

Rune Björke

Ungdomsarbetet i 
församlingen – kort historik
Ända sedan församlingen bildades 1859 
har barn och ungdom varit viktiga. Sön-
dagsskolor kom att startas i varje mis-
sionshus vartefter de tillkom. Förutom 
Missionskyrkan blev det ju tolv missions-
hus till 1920. Det året gick ca 500 barn 
i våra söndagsskolor ledda av ett 50-tal 
lärare. En ungdomsförening bildades 
1898 med styrelse som höll samman 
ungdomsarbetet. Från 1910 kallades den 
Stora Tuna Missionsförenings Ungdom. 
År 1914 bildades ungdomsklasser (junio-
rer) för dem som växt ur söndagsskolan. 
Bibliotek med kristen litteratur tillkom. 
En slöjdsal ordnades under takåsarna 
på kyrkan. Man köpte in ett pianino och 
1917 en flygel till kyrksalen. 1918 star-
tades en orgelfond som 1924 resulterade 
i en färdiginstallerad piporgel. Den kos-
tade 15.000 kr. De flesta söndagskvällarna 
ordnade ungdomarna uppbyggelsemöten i 
kyrkan. Många unga deltog i församling-
ens sång- och musikverksamhet.

1927 ordnades ett enkelt sommarhem i 
Båtsta som 1934 flyttades till Tjärna. 1944 
påbörjades successivt bygget av Tunaå-
strand som genom åren till 2009 kom att 
betyda mycket för ungdomsverksamheten 
och för hela församlingen. Friluftsliv för 
scouter och nyingar, tonårssamlingar och 
läger. På 1970-talet hölls i flera år dagko-
loni för bygdens barn.

Vårt samfund på riks- och distriktsnivå 
har genom åren erbjudit ledarkurser, me-
todutveckling och läger. 1957 tillkom 
namnet SMU – Svenska Missionsförbun-

dets Ungdom. Lokalt har ett ungdomsråd 
varit ansvarigt för all verksamhet och haft 
stadgar och årsmöten. Lokaler för barn- 
och ungdomsverksamhet har kanske 
aldrig – förutom TS – varit direktanpas-
sade för SMU. Ungdomsvåningen i käl-
laren till Sigridfastigheten fick duga under 
1960-1990-talen. De sista missionshusen 
med ungdomsverksamhet blev Floda och 
MatsKnuts.

Det har blivit allt svårare att samla barn 
och ungdom. Samhället förändras liksom 
olika intressen. Söndagsskola blev Söndax 
under gudstjänsttid, scout och nyingarbe-
tet lades ned pga ledarbrist. Babysång och 
barnkör finns kvar liksom tonår – nu ihop 
med Korskyrkan.

Några år före sammanslagningen av tre 
samfund 2013 tillkom Equmenia som er-
satte SMU. Lokalt hos oss beslutades den 
8 februari 2020 att Equmenias kvarvaran-
de arbete och tillgångar skulle överlämnas 
till Borlänge Missionsförsamling. 

Församlingsstyrelsen har nu direktan-
svar för att fortsätta fostra våra barn och 
unga i kristen tro. Vi får tacka Gud för allt 
och alla som vi nått under 160 år.

Rune Björke

’Du är inte ensam’  
samtalsstöd tel 010 160 61 10, 
öppen vardagar 8-17.

Du som ringer får vara anonym, inga anteckningar 
eller journaler förs, samtalsmottagare är präster, 
diakoner och diakoniassistenter från Svenska kyr-
kan i Västerås stift. På uppdrag av Region Dalarna 
(f.d. Landstinget Dalarna)

Mitt i 
CORONA

finns 
ORON
och mitt i
ORON

finns 
RO
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Söndagar hänvisar vi till gudstjänster på 
SVT2 kl 10.00 eller gudstjänster som 
sänds t.ex. via www.Youtube.com , skriv 
i den församling som du vill besöka, t.ex. 
Korskyrkan Borlänge eller sök efter en 
församlings hemsida.

Vi samsänder gudstjänster med Kors-
kyrkan. I juni från Korskyrkan kl 11.00 
och under juli och augusti sänds guds-
tjänsterna från Missionskyrkan kl 10.00. 
Gudstjänsterna går att titta på i efterhand 
också. Sök på Youtube.com

Promenad på Sportfältet: 
Samling vid grusparkeringen bortanför 
Tennishallen. Vi går en promenad, 
samtalar med utrymme och fikar eget 
fika. Inställt vid regn. 

Livsvandring i Liljeqvistska parken: 
Samling utanför stora porten vid 
Missionskyrkan. Var och en går 
livsvandringen i parken, samtal med 
utrymme och fikar eget fika i parken eller 
utanför kyrkan. Inställt vid regn.

JUni
2 Tisdag
14.00 Promenad på Sportfältet.

9 Tisdag
14.00 Promenad på Sportfältet.

11 Torsdag
18.00 Skolavslutning öppethus för 
nattvandrare.

12 Fredag
18.00 Student öppethus för nattvandrare.

16 Tisdag
13.30 Livsvandring i Liljeqvistska parken.

Vecka 26 
Orgelrenovering i kyrkan.

JUli
7 Tisdag
14.00 Promenad på Sportfältet.

14 Tisdag
13.30 Livsvandring i Liljeqvistska parken.

21 Tisdag
14.00 Promenad på Sportfältet.

AUgUSti
4 Tisdag
14.00 Promenad på Sportfältet.

11 Tisdag
13.30 Livsvandring i Liljeqvistska parken.

Kom med
till...

18 Tisdag
14.00 Promenad på Sportfältet.

22 Lördag
10.30 upp till 55-träff Picnic, framtidens 
kyrka?, bön.  plats: Kyrkbytjärn, Vika

September
6 Söndag
11.00 Höstupptakt, gudstjänst och 
församlingsmöte.

Utifrån de rekommendationer som är gällande i 
skrivande stund vill vi inte inbjuda till gudstjäns-
ter i kyrkan av omsorg till dem som kan vara extra 
känsliga för Covid-19. Och även om vi kan sitta 
glest i kyrksalen kan det finnas risk för smittsprid-
ning vid in- och utgång, resor, toalettbesök m.m. 
Blir det lättnader i rekommendationerna återkom-
mer vi med ev. ändringar. 

Verksamhetsrådet

mtb-gökotta
Torsdag 20 maj kl 07.00 samlades 8 cyklister för att 
ta sig upp till Muskoberget i strålande solsken och 
fira Gökotta tillsammans på Kristi himmelsfärds-
dag. Samtal, tystnad, andakt, fika och en härlig 
nerfärd.

information om riA
Ria – hela människan i Borlänge har haft 
en turbulent tid, Kommunen och Svenska 
kyrkan har hållit inne med sina bidrag, 
men sen årsmötet i mars när Jesper Elsan-
der valdes till ordförande har det upplevts 
bättre i styrelsen och i relation till de an-
ställda. Roberto Vacchi gjorde ett upprop 
och cyklade in pengar till RIA, andra för-
eningar har också skänkt pengar. 

Ekonomin är skapligt god och styrelsen 
räknar med att kunna hålla verksamheten 
öppen året ut, men med minskat anslag 
och stöd är framtiden osäker. RIA behöver 
förbön, volontärer och bidrag. Hur kan vi 
som församling bidra?

foto: Johannes Elnefred



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: Korskyrkan
Kontaktpersoner:
Tilde Lizell, tel 072-362 84 74
Thomas Gideon, tel 073-945 38 57
följ på instagram: tonar.borlange

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

Sommarlov  

borlänge missionsförsamlings barn- och ungdomsverksamhet


