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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

Plats för livet

Jessica Elnefred, pastor

Jessica Elnefred, pastor

Längst bak i min almanacka har jag 
några noteringar och bl.a. några 
ord uppskrivna. Orden är: Mötes-

plats, Växtplats, Plats att komma till tro 
och Omvändelseplats. Jag kommer inte 
ihåg när jag skrev dem, var jag hörde dem. 
Och min undran är: finns de här platserna 
i vår församling? Nu är ju allt annorlunda 
och kanske fortsätter det att vara så framåt 
sommaren och samtidigt, som människor 
behöver vi mötas. 

Min dröm är att gudstjänsten märkligt 
nog skulle motsvara, till en del, behovet 
av att mötas, en mötesplats för människor 
och en mötesplats med helig Gud. Kanske 
inte att varje söndag är en fullträff men att 
någon del berör min träffyta, mina behov 
eller längtan. Och att jag också upplever 
att gudstjänsten utmanar att jag får växa. 
Växa i tro och tillit till den levande Gu-
den. Växa som människa i tålamod, hopp 
och kärlek. 

Tänk om gudstjänsten också kunde få 
vara en plats att komma till tro, att upp-
täcka nåden och befrielsen, lära känna Je-
sus Kristus. Att dörrarna så att säga fick 
stå öppna och att det finns utrymme att 
komma, upptäcka honom som säger ’Jag 
är’ och också få upptäcka vem jag själv 
är, hans älskade, dyrbara. Samt att guds-
tjänsten fick vara en omvändelseplats. I 
välsignelsen hälsar Gud att han vänder sitt 

ansikte till oss och ger frid, ger fred. Här 
får vi också vända oss till den Seende, till 
den heliga Anden som vill belysa Jesus 
Kristus för oss. Vi får vända oss till varan-
dra, bära varandra och bli burna. Omvän-
delsen är inte en engångshandling utan en 
pågående process att vända sig till Gud, 
vända sig till livet, bli närvarande i det 
som är och rikta sig mot framtiden.

Gud kan bara möta oss, dig, mig, i verk-
ligheten och jag hoppas att gudstjänsten 
möter din verklighet, din längtan, dina be-
hov. Men gudstjänsten som sådan kan nog 
inte möta alla våra behov, ibland behöver 
vi få sitta och småprata, lära känna var-
andra mera, samtala och då behövs andra 
mötesformer. Vi erbjuder Bibel och Bön, 
Bibelkväll, Stickcafé, Promenad, men 
tänk om gemenskapen i Ansvarsgrupper-
na kunde fördjupas, bli mer än arbete?

Och så får vi som församling vara en 
kontaktyta som möter människorna runt 
omkring med hälsning av nåd, befrielse, 
du är sedd, du är älskad, det finns plats. 
Att här finns plats för livet, sådant det 
blev. Församlingens hälsning till omvärl-
den är att det finns plats, mötesplats, Gud 
vill möta dig och du får plats.

Med önskan om välsignelse.

Herrens ansikte lyser över dig och vän-
der sig till dig.
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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:
Sara Nolåkers Östberg. Ornäslöv.

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

Equmeniakyrkans studie- och kulturverk-
samhet sker i samarbete med studieför-
bundet Bilda, för kyrka och samhälle. 
Kontaktperson: Helena Schütt
tel 0243-88701, 
helena.schutt@bilda.nu

’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 kyrkan 
i Västerås stift. På uppdrag av Region Dalarna (f.d. 
Landstinget Dalarna)

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

Jag välsignar dig med Guds ljus:
må ditt hjärta bli brinnande,
må kyrkan bli lysande,
mörkret fördrivas från vår jord.

Martin Lönnebo

Sjukhuspastor
Lars Gunnar Skogar, tel 023-49 28 57

Församlingens årsmöte
Lördag den 13 februari 2021, kl 16.00
Förhandlingar och framtidssamtal.

Valberedning
Valberedningen startar inom kort sitt ar-
bete inför årsmötet, om du vill gå in i ny 
funktion så anmäl dig till Ingemar Frej, 
tel 070-724 60 60. Årets kyrkokonferens kom att 

bli anorlunda då den inte kun-
de genomföras i Malmö som 
planerat. Den flyttades till 18 

– 27 september och genomfördes i digital 
form.

Vi (Kerstin och Åke) hade fått förtro-
endet att vara församlingens ombud att 
delta via dator hemifrån. Allt kom att skö-
tas via ett program som heter VotIT. Det 
fanns också flera mötesplatser i form av 
live-sändningar som gudstjänster, KyrKo 
kaffe, KyrKo studio och förhandlingar.

Förhandlingarna genomfördes helt text-
baserat där alla inlägg fanns att läsa. I 
många ärenden var det långa inlägg och i 
andra endast ett eller ett par inlägg. Varje 
session pågick i 24 timmar och vi kunde 
gå in när vi ville under den tiden för att 
läsa och skriva in synpunkter. Sedan följ-
de en besluts- eller voteringssession som 
också varade i 24 timmar. Vi fick lov att 
vara uppkopplade och läsa allt varje dag 
vilket tog mellan 3 till 4 timmar, och det 
var ganska tröttande. 

Eftersom det här var ett helt nytt sätt att 
delta så blev det ganska ansträngande att 
läsa och diskutera hur vi skulle ställa oss 
till alla inlägg. En fördel var dock att vi 
hela tiden kunde gå tillbaka och läsa om, 
vart efter nya inlägg tillkom. En del vo-
teringar var ganska svåröverblickade och 
då var det bra att kunna gå tillbaka och 
läsa om.

Några viktiga punkter var valet av kyr-
koledare: till kyrkoledare omvaldes Lasse 
Svensson och som nya biträdande kyrko-
ledare valdes Karin Wiborn och Joakim 
Hagerius.

Ett viktigt beslut var att konferensen be-
slöt att ställa sig bakom uppropet ”Hitta 
en human lösning för Sveriges ensam-
kommande ungdomar – nu”.

Sammantaget var det en bra konferens 
där vi hade bättre kontroll på alla inlägg 
och argument vilket man inte har i en fy-
sisk konferens. Vi upplevde ett bättre del-
tagande i själva konferensen även om vi 
saknade mötena med andra ombud.

En fysiskt genomförd konferens är trots 
allt att föredra, men det är lättare att ha 
koll på alla inlägg och argument i en digi-
talt genomförd konferens. 

Kerstin och Åke Ekström
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Kom med
till...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 in-
struktioner och påminna om hand-
sprit, avstånd och tillgängliga platser. 
Från början av september är platser 
markerade och där kan sitta en eller 
två personer, dvs ett sällskap på tre 
personer får dela på sig. Alla ska spri-
ta 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 gudstjänsten börjar (ingen kol-
lektbox under gudstjänsten).

Efter gudstjänsten undviker vi 
trängsel i kapprummet, håller avstånd 
och går ut, för samtal.

Vi rättar oss efter rådande rekom-
mendationer, vilka kan ändras med 
kort varsel. 

NOVEMBER

1 Söndag 
18.00 Ekumenisk gudstjänst.
Plats: Jakobs kapell. 
Jessica Elnefred m.fl.

3 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

4 Onsdag 
10.30 Promenad på Sportfältet

8 Söndag 
11.00 Gudstjänst  
Predikan Jessica Elnefred, Söndax

10 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön
13.30 Stickcafé

12 Torsdag 
13.30 Passion för livet: bilder Lars-Åke 
Henriks 

15 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Lars Gunnar Skogar, 
Sjukhuskyrkan, Söndax

17 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

18 Onsdag 
10.30 Promenad på Sportfältet

22 Söndag 
11.00 Gudstjänst
Jessica Elnefred, Söndax. Församlingsmöte 
17.30 Bön och Lovsång

24 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön 
13.30 Stickcafé

29 Söndag 
11.00 Adventsgudstjänst
Jessica Elnefred, Söndax

DECEMBER

1 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

2 Onsdag 
10.30 Promenad på Sportfältet

5 Lördag 
10.00-11.30 Barnkalas för församlingens 
barn t.o.m. 12 år, anmälan!

6 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Predikan Jessica Elnefred, information 
från Goda nyheter för livet (f.d. 
Gideoniterna), Söndax

8 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön
13.30 Stickcafé

13 Söndag 
11.00 Gudstjänst.
Thomas Magnusson, Söndax

20 Söndag 
11.00 Gudstjänst. Sjunga in julen.
Predikan Jessica Elnefred

24 Julafton

10.00 Samling runt krubban

27 Söndag 
11.00 Gudstjänst med tema Mission. 
Internationella gruppen

JANUARI

1 Nyårsdagen  
Ekumenisk gudstjänst, Stora Tuna kyrka

3 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred

6 Trettondedagen    
Julfest, kafferep, se annons och anmälan!

10 Söndag 
11.00 Gudstjänst
Predikan Jessica Elnefred, Söndax

12 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

17 Söndag 
11.00 Gudstjänst
Predikan Jessica Elnefred, Söndax 
17.30 Bön och Lovsång
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Bibel och Bön
Glöm inte bort 
att änglarna 
finns! Änglar 
finns överallt. 
Det är intres-
sant och gi-
vande att sam-
las och läsa 
bibeltexter, jag 
får en inblick 
i mer, kommer närmare. Ord jag kopplar 
till samlingen: humanitet, hjälpsamhet 
och omsorg om varandra.

Eva Lindé

Gudstjänst
Att äntligen få samlas till gudstjänst efter 
ett så långt uppehåll är fantastiskt. Känna 
att vi ber tillsammans, sjunger och deltar. 
Gemenskap, kanske församlingens kärna, 
gemenskap med Gud och varandra. För 
mig är det en väldig skillnad i att predika 
när det finns några människor i kyrkan 
som lyssnar och är med mot att stå och 
bara ha en kamera, även om jag fått po-
sitiv respons på det. Och vi försöker ge-
nomföra gudstjänsten, in- och utgång så 
säkert vi kan, kom lite tidigare så und-
viker vi trängsel i kapprummet, platser 
är markerade med 1,5 m avstånd. Natt-
varden firar vi med bröd och vin precis 
som vanligt, men vi använder särkalkarna 
istället för gemensam bägare och med en 
station för utdelning och sedan i bänkarna 

för dem som önskar sitta. Under de två 
månader vi samlats har vi varit ca 25-30 
deltagare. Det finns plats för fler.

Jessica Elnefred

Promenad är en aktivitet som fungerar 
även när man ska hålla avstånd till var-
andra och Sportfältet är en lämplig plats. 
En liten skara, ibland bara två personer, 
har samlats varannan vecka och mötts av 
både sol och regn. Vi har gått längs fältet 
och runt den lilla Tjärnasjön. Det är inga 
problem att ta sig fram också med rolla-
tor. Efter vägen har vi kikat på blommor 
och grönt och jag har fått lära mig namnet 

på flera blommor, t.ex. revormstörel och 
hundtandslilja. Fikapaus hör till, så klart. 
Då har vi valt olika sittplatser, men skö-
nast var nog en brygga vid sjön. Det var 
vindstilla och rogivande med brus från en 
stor fontän ute i vattnet. Med på promena-
derna har jag har också haft en ”plockare” 
och samlat upp skräp. 

Text o foto Anita Backlund

Församlingens 
födelsedagskalas
Plötsligt en dag kom det en inbjudan med 
posten. Jag var bjuden på kalas. Med en 
härlig känsla klädde jag upp mig och åkte 
till kyrkan. Där träffades vi några, vi som 
fyllt år i maj-juni. Prat, skratt och fika 
med tydliga regler. Det här är något jag 
saknat, vår gemenskap i församlingen. 
Med en glad känsla i kroppen åkte jag 
hem, hoppas vi alla kan ses snart!

Helena Henriks

Glimtar från verksamheten,  präglad av Corona
Stickcafé
Under hösten har vi kommit igång med 
stickcafé igen. En reducerad skara pga 
pandemin, men vi har varit 3-5 kvinnor 
som stickat, broderat och ventilerat livs-
frågor. Kaffe/te med dopp har också en 
given plats på våra träffar. Flera av oss 
stickar till de babypaket som sedan via 
Emmaus skickas till behövande små barn 
i världen. Känns gott och meningsfullt 
att kunna bidra och det är ju ett rent nöje 
att sticka. Vi fortsätter träffarna varannan 
tisdag (jämna veckor) – välkommen med 
du också!!

Text o foto Ann-Britt Andersson
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SÖNDAX 

Så var det äntligen dags för premiären av 
Söndax för mig och Carl. Gudstjänsterna 
har varit efterlängtade och nu när försam-
lingen så smått startar upp verksamheten 
igen fick vi äntligen chansen att gå. Fem 
minuter in i Gudstjänsten får jag och Carl 
gå ut ur kyrksalen för att möta upp Katari-
na Sjörs och några till barn.  I all enkelhet 
får vi prata om att dela med sig till andra 
parallellt som barnen, och jag, får fylla i 
en teckning föreställande ett scenario där 
en skyddande ängel vakar över en ung 
flicka. En fröjd att få se en ny generation 
ta till sig om Guds budskap. 

Oscar Brodin 
Så här skönt kan man ha på Söndax

Foto Katarina Sjörs

Trettondagsfest  onsdag 6 januari 2021  
 

Vi ställer inte in!  
Vi ställer om! 

 
Ta på hatten och gå på kafferep med oss! 

 
 

Anmälan krävs och vid många anmälningar  
kör vi två sittningar. 

13.00 - 14.30 samt 16.00 - 17.30  
 

Anmälan sker till Johanna Erikson 
johanna73.er@gmail.com eller på en lista i kyrkan. 

OSA. Senast den 20 december 2020 
 
 

Varmt välkomna hälsar festkommittén 



Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
(åk 7-9, gymnasiet)
Fredagar 19.00-22.30
Plats: Korskyrkan
Kontaktperson:
Tilde Lizell, tel 072-362 84 74
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

Du, som är 0-12 år, är 
inbjuden på församlingens 
barnkalas lördag den 5 

december kl 10.00-11.30.

Vi bjuder på glass med tillbehör, 
korv och bröd, disco och 
minihäng. 
En vuxen får följa med de barn 
som behöver en medföljare.

Anmälan!
birgit.gustafsson@bahnhof.se
senast den 1 december.
Se inbjudan, meddela allergier, 
max 40 personer.


