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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

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

Är det för att vi inte träffas, som vi 
brukade, som jag upptäcker hur 
mycket Bibeln handlar om ge-

menskap? För att jag saknar församlingen 
så återupptäcker jag ett centralt tema? Je-
sus samlar lärjungar, som är så olika, drar 
åt olika håll, men de får öva på att vara ett 
arbetslag, skickas ut två och två, de går 
tillsammans, de äter, de upplever, disku-
terar, missförstår och sänds ut med mis-
sionsuppdraget, möjligheten att få berätta 
om Guds rike.

Apostlagärningarna som berättar om 
hur Gud sänder ut lärjungarna, de får gå 
över gränser, fysiska landsgränser, socia-
la och kulturella för att berätta att Jesus 
Kristus är uppstånden och vill ha gemen-
skap. 

Breven som vill ge hälsningar till spe-
cifika sammanhang där gemenskapen 
behöver uppmuntras, korrigeras eller bli 
påminda om vad som är det centrala, men 
också ge hälsningar till oss om vikten av 
gemenskap, att vi är medlemmar, lemmar 
i församlingen som är Kristi kropp. Vi be-
höver varandra, det hörs nästan i namnet 
församling, samling. Även om vårt upp-
drag är att sprida, sprida budskapet, så är 
det svårt att leva som kristen utspridd. Det 
upplever i alla fall jag. Jag behöver ge-
menskap.

Nu gör vi försök att starta upp, öppna 
upp våra gudstjänster, dit alla är välkom-
na, men enligt de restriktioner som finns; 

stanna hemma vid förkylningssymptom, 
tvätta händer, hålla avstånd. Du vet! 
Handsprit finns i entrén och alla ska sprita 
händerna, platser kommer att vara marke-
rade. Och vi hoppas att vi alla bidrar till 
att vi alla kan känna oss trygga och sedda 
trots att vi inte kan skaka hand och bete 
oss helt som vanligt, eller om detta är det 
nya normala. 

Uppenbarelseboken handlar om framti-
den, vill ge hopp och tröst till de modlösa, 
de förföljda, de som lever under dödshot. 
Boken handlar om tillbedjan, vem tillber 
du och vem är Gud i en ond tid. Och Her-
ren hälsar: Var inte rädd. Jag är den för-
ste och den siste och den som lever (Upp 
1:17-18). Och Anden ropar: Kom! (Upp 
22:17). 

Från början till slut handlar relationen 
med Gud om gemenskap. Det var därför 
Jesus Kristus kom, för att återupprätta ge-
menskapen, det är därför vi får den heliga 
Anden, för att kunna leva i gemenskap 
och Anden som ropar till människor Kom, 
det finns en famn som tar emot.

Jessica Elnefred, pastor

Gemenskapslängtan
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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: Lars Andersson

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 studie-
förbundet Bilda, för kyrka och samhälle. 
Kontaktperson: Helena Schütt
tel 0243-88701, 
helena.schutt@bilda.nu

Församlingsboken

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.

’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, samtalsmot-
tagare är präster, 
diakoner och diakoniassistenter från Svenska kyr-
kan i Västerås stift. På uppdrag av Region Dalarna 
(f.d. Landstinget Dalarna)

Den 16 sep 18.30 församlingsmöte med 
bl.a. motioner till Kyrkokonferensen 
och val av biträdande kyrkoledare, 
bårtäcke och information.

Floda Missionshus 100 år
På grund av rådande pandemi skjuter vi 
fram firandet, troligtvis till försommaren, 
men börja gärna samla bilder och skriv 
ner minnen.

Kyrkskjuts
Vi kan tyvärr inte erbjuda kyrkskjuts på 
ett säkert sätt under pågående pandemi.

Intervju med Lydia Elsander som med-
verkat i både Korskyrkan och Missions-
kyrkan.

Sedan mitten av mars när vi pausade 
gudstjänster från besökare och Korskyrkan 
först ställde om till webbsända gudstjäns-
ter så har du varit aktiv som sångare och 
som tekniker, hur har det varit att delta i 
gudstjänst på det sättet?

Det har varit spännande men också väl-
digt speciellt. Allt blev genast mycket mer 
”seriöst” och behövde vara mer förberett 
för att det skulle bli bra med ljud och bild.

Har du sett människor utvecklas eller t.o.m. 
ta plats i och med webbsändningarna?

Ja absolut, i vanliga fall behövs ju ljud-
tekniker och de har en väldigt viktig roll, 
men nu hängde allt på dem för att alla där 
hemma överhuvudtaget skulle kunna följa 
med vad som hände. På samma sätt var det 
med bilden och de som skötte den, de fick 
ju automatisk ta mer plats för att webbsänd-
ningen skulle funka. Jag tror att vi alla som 
både medverkande framför och bakom ka-
merorna har utvecklats eftersom man lärde 
sig något mer hela tiden. En del har absolut 
tagit mer plats än vanligt för att det har varit 
nödvändigt nu dels för att en del tycker bild 
och ljud är mycket roligt men också att det 
är inom deras område. 
Upplever du skillnad i att fira gudstjänst 
med deltagare i kyrksalen och gudstjäns-
ter med enbart medverkande och tekniker i 
rummet?

Ja verkligen, på ett sätt var det lite svårt i 
början att komma in i tanken på att det här 
är ju en gudstjänst och det var mer spänt för 
att man visste att det man gjorde fel kommer 
att synas så mycket tydligare på skärmen 
när bara du är i bild, men också vetskapen 
om att det sedan sparas för att kollas på fler 
gånger var speciell. Sedan kunde jag inte se 
folks reaktioner direkt, annars kanske någon 
skrattar om man säger något roligt eller ler 
om man sjunger något fint, men nu var det 
du och kameran i princip för resten av de 
medverkande hade fullt upp med sitt. 

Vad är kärnan för dig i gudstjänsten?

Kärnan tror jag är att vi gemensamt får 
samlas för Gud, med Gud och till Gud men 
när vi inte ser varandra på samma sätt som 
i en stor lokal blir det lite svårt att komma 
ihåg att vi gör det tillsammans, det blir lite 
mer ensamt. Så delen med att vara tillsam-
mans och göra dessa tre delar försvann på 
ett sätt i och med webbgudstjänsten, fast 
samtidigt var det ju häftigt att vi kunde ha 
gudstjänst ändå trots de rådande omständig-
heterna. 
Något som gick förlorat i webbsända guds-
tjänster eller finns det något som blev bättre 
i det formatet?

Jag tycker att det som går förlorat i de 
webbsända gudstjänsterna är helheten om 
att se flera som firar gudstjänst samtidigt 
men också att det blir lite mer att man kon-
sumerar en gudstjänst på bild eftersom det 
är än svårare att vara aktiv och man kan lätt 
bli distraherad i sitt eget hem av allt som är 

Webbsända gudstjänster
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där. Det som blev bättre var att det kunde 
nå ut till fler, till dem som kanske inte vå-
gar gå på gudstjänst för på webben kan 
man ju vara mer anonym med att kolla.
Och tack Lydia och alla andra som så troget 
varit med i samarbetet i vår och sommar för 
webbsända gudstjänster! De ligger kvar på 
Youtube och vi tror och ber att de fortsatt 
ska få vara till glädje och föra människor 
till en relation med Jesus Kristus.

Jessica Elnefred

Kom med
till...

SEPTEMBER

6 Söndag 
11.00 Gudstjänst. 
Predikan Jessica Elnefred

8 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

9 Onsdag 
10.30 Promenad på Sportfältet

13 Söndag 
11.00 Gudstjänst. 
Predikan Leif Hagkvist

15 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön
13.30 Stickcafé

16 Onsdag 
18.30 Församlingsmöte

17 Torsdag 
18.30 Bibelkväll

18-27 
webbsänd Kyrkokonferens Equmeniakyrkan

20 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred

22 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

Välkommen på gudstjänst
när du är fri från symptom som kan 
kopplas till Covid-19.
Entré genom de stora kyrkportarna där 
kyrkvärdar finns och kan ge instruktioner 
och påminna om handsprit, avstånd och 
tillgängliga platser. Från början av sep-
tember är platser markerade och där kan 
sitta en eller två personer, dvs ett sällskap 
på tre personer får dela på sig. Alla ska 
sprita händerna när de går in i kyrksalen. 

Kollekten får du gärna betala in via 
banken eller Swisha, men det finns även 
möjlighet att lämna din gåva innan guds-
tjänsten börjar (ingen kollektbox under 
gudstjänsten).

 Efter gudstjänsten undviker vi trängsel 
i kapprummet, håller avstånd och går ut, 
för samtal. Max 50 + medverkande enligt 
nuvarande ordning, kommer det andra 
rekommendationer rättar vi oss efter det. 

23 Onsdag 
10.30 Promenad på Sportfältet

25-26 Fredag – Lördag 
Bönedygn arr BKSR
Fredag 18.00 Pingstkyrkan
Bön i hemmen
Lördag 18.00 Jakobskapell

27 Söndag 
11.00 Gudstjänst. 
Predikan Jessica Elnefred

29 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön
13.30 Stickcafé

30 Onsdag 
18.30 Bibelkväll

OKTOBER

4 Söndag 
11.00 Gudstjänst. 
Predikan Jessica Elnefred

6 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

7 Onsdag 
10.30 Promenad på Sportfältet

11 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred

13 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

18 Söndag 
11.00 Gudstjänst. 
Predikan Anders Strömberg

20 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

21 Onsdag 
10.30 Promenad på Sportfältet

25 Söndag 
11.00 Gudstjänst. 
Predikan Jessica Elnefred 

31 Lördag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred, 
ljuständning för avlidna.



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.

Borlänge Missionsförsamlings barn- och ungdomsverksamhet

Barnsång
Den 5:e februari klev jag på en efter-
längtad föräldraledighet. En av många 
aktiviteter som jag såg fram emot att få 
göra med min son var Barnsången som 
i många år funnits som en aktivitet från 
vår församlings ungdomsarbete. 

Jag och Carl hann gå på fem stycken 
träffar med barnsången innan pandemin 
slog till med full kraft. Det var en kort-
varig men sann glädje att få gå på de 
träffarna. En trevlig samvaro med andra 
föräldrar  och barn där ledaren, Jennie 
Henriks, kände in stämningen och hu-
möret på barnen och anpassade både 
starttid samt mellanmål för att möjlig-
göra en smidig aktivitet för samtliga in-
blandade. 

En aktivitet där vi kände oss hemma 
redan från start. Då bör tilläggas att vi 
inte är en musikalisk familj där hem-
ma. Som hösten ser ut i skrivande 
stund blir det inga aktiviter för våra 
barn pga pandemin men när detta vi-
rus upphör att diktera våra dagar re-
kommenderar jag alla föräldrar att ta 
del i vår Barnsångsgrupp. 

Oscar Brodin 

Alve Frej och Carl Brodin


