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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

Gemenskap som bär

Jessica Elnefred, pastor

Gemenskapen är en grundsten i 
församlingen och livet. Några 
av oss tycker mycket om att vara 

ensamma, men oftast är det den självvalda 
ensamheten, att bli utanför är det få som 
mår bra av. Några av oss har genom livet 
vant sig vid att vara ensamma eller ’ena-
stående’ men har oftast haft en vänkrets 
runt omkring sig. Jag tror att vi är skapade 
till gemenskap, med varandra och med 
Gud. I berättelsen om Adam, Eva och syn-
dafallet frågar inte Gud ’Vad har du gjort’ 
utan ’Var är du?’ (1 Mos  3:9). Det är vårt 
varande i Gud som är det viktiga inte vad 
vi gör. Du är kallad till gemenskap med 
Skaparen Gud Fader, inbjuden till att 
vara en del i Kristi kropp – församlingen, 
vara en gren i Vinstocken där den heliga 
Andens liv och kraft får uppfylla dig.

Nattvarden var från början främst en 
gemenskapens måltid, att minnas gemen-
skapen med Jesus och bjuda in fler till 
livet och gemenskapen med den levande 
närvarande Guden, med inbjudan till det 
nya förbundet som bygger på nåd. Senare 
kom olika synsätt in om vad som hände 
med bröd och vin, på vilket sätt Jesus 
Kristus är närvarande. Men grunden är 
gemenskap, de troendes gemenskap med 
den uppståndne och med varandra. 

Vi är alla frälsta genom nåd, inte av pre-

station. Var och en som säger ja till Jesus 
Kristus, att han är Guds Son, är förda från 
mörker till ljus och till Guds rike, som 
det står i Kol 1:13-14. Gemenskapen med 
Jesus bygger på nåd, att vi är, inte på krav 
eller egen ansträngning. Maria, hon som 
blev Jesu mor, fick hälsningen att den 
högstes kraft ska vila över dig (Luk 1:35) 
och helig Ande ska komma över dig. Jag 
tror att det är en hälsning också till dig 
och mig, inte för att vi ska föda Guds Son, 
men bära honom i denna tid, han som bär 
oss, som fåren i sin famn (Jes 40:11). Och 
nu är kanske en tid att fokusera på att vara 
i Gud, fördjupa sig i bönen, lyssna in. Jag 
hade sett framför mig att 2020 skulle bli 
ett år av gemenskap där vi fick lära känna 
varandra mer, istället blev de flesta sam-
lingar strukna, i alla fall i att mötas i 
rummet, och början på 2021 ser inte så 
mycket bättre ut. Varje vecka lägger vi ut 
små korta andakter på youtube på inter-
net, www.youtube.com, där du kan söka 
på Equmeniakyrkan Borlänge, som jag 
hoppas leder till tankar, tillbedjan, bibel-
läsning. De kan inte motsvara gudstjänst, 
men det är ett sätt som jag klarar av, med 
hjälp. 

Forts sista sidan
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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. Domherrar .

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.

Sjukhuspastor
Lars Gunnar Skogar, tel 023-49 28 57

Församlingens årsmöte
Framflyttat. Styrelsen återkommer senare 
med kallelse.

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

Utefter rådande rekommendatio-
ner kan vi inte fira gudstjänst på 
plats i kyrkan, utan hänvisar till 

andakter på Youtube med vår pastor Jes-
sica Elnefred. Sök efter Equmeniakyrkan 
Borlänge på www. Youtube.com du kan 
också hitta dit via hemsidan www.equme-
niakyrkanborlange.se och där finns också 
den senaste informationen. Bibel och Bön 
och Stickcafé är också pausat tillsvidare.

Så snart vi kan samlas minst 50 perso-
ner igen bjuder vi in och då är du välkom-
men när du är fri från symptom som kan 
kopplas till Covid19.

Entré genom de stora kyrkportarna där 
kyrkvärdar finns och kan ge instruktio-
ner och påminna om handsprit, avstånd 
och det finns platser markerade och där 
det 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). Kom gärna ihåg Sociala 
kassan.

Efter guds-
tjänsten undvi-
ker vi trängsel 
i kapprummet, 
håller avstånd 
och går ut, för 
samtal.

OBS!
Nedanstående planering är förutsatt 
att vi får samlas till gudstjänst och att 
rekommendationerna har lättat gäl-
lande fysisk kontakt.
Vi rättar oss efter rådande rekommen-
dationer, vilka kan ändras med kort 
varsel.

Kom med
till...

JANUARI
17 Söndag
11.00 Gudstjänst Livets källa
Predikan Jessica Elnefred, Söndax.

24 Söndag
11.00 Gudstjänst Jesus skapar tro 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax.

31 Söndag
11.00 Gudstjänst Nåd och tjänst
Predikan Thomas Magnusson, Söndax.

FEBRUARI
2 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

7 Söndag
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Uppenbarelsens ljus
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
utgångskollekt till Sociala kassan. 

NYA CORONAVIRUSET – SÅ KAN DU HJÄLPA TILL

Håll avstånd till 
andra människor

Varför då?
För att minska risken att smitta andra och att 
själv bli smittad ska du hålla avstånd. Därför 
ska du, så ofta du kan, hålla lite mer än en 
armlängds avstånd till andra människor som 
du inte bor med.

Folkhälsomyndigheten ©, 2020. Artikelnummer: 20053-5. Produktion: Södra tornet

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

Martin Lönnebo
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9 Tisdag
10.00 Bibel och Bön.
13.30 Stickcafé

13 Lördag
16.00 Församlingens Årsmöte.
Se sid 4.

14 Söndag
11.00 Gudstjänst Kärlekens väg
Predikan Jessica Elnefred, Söndax.

16 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

21 Söndag
11.00 Gudstjänst Prövningens stund 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax.
17.30 Bön & Lovsång

23 Tisdag
10.00 Bibel och Bön.
13.30 Stickcafé

28 Söndag
11.00 Gudstjänst Den kämpande tron
Predikan Jessica Elnefred , Söndax

MARS
7 Söndag
16.00 Cafégudstjänst Lars Gunnar 
Skogar, Sjukhuskyrkan

9 Tisdag
10.00 Bibel och Bön.
13.30 Stickcafé. Årsmöte RIA 

14 Söndag
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Livets bröd Predikan Jessica 
Elnefred, insamling till diakon- och 
pastorsutbildningen, Söndax.
17.30 Bön & Lovsång

16 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

21 Söndag
11.00 Gudstjänst Guds mäktiga verk 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax.

23 Tisdag
10.00 Bibel och Bön.
13.30 Stickcafé

28 Söndag
11.00 Gudstjänst Vägen till korset 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax.

30 Tisdag
10.00 Bibel och Bön.

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
Hur bereder vi en jordmån för tro att 
växa i som ger oss vilja och kraft att 
föra församlingens arbete vidare?  
Hur får vi till en gemenskap som drar 
”unga-vuxna” församlingsmedlem-
mar tillbaka till församlingen och 
känslan av att här hör jag hemma? 
Hur förmedlar vi insikten om att livet med 
Jesus är värt att leva i gemenskap med andra? 
Hur förhåller vi oss till framtidens stora 
frågor; hållbarhet, klimat och integration 
och gör dem hanterbara för oss som för-
samling?

Vad berikar dig i församlingen? 
Gudstjänsten berikar mig med bibel-
texter, bön och sång som, på olika sätt, 
ger mig ett tillfälle till möte med Gud. 
Jag får ny kraft och energi för dagar som 
kommer. Predikan ger mig undervisning 
och nya tankar som gör att tron utma-
nas och växer. Jag känner även gemen-
skap med de övriga som firar guds-
tjänst med mig, även om vi inte direkt 

pratas vid är vi tillsammans inför Gud. 
Församlingens arbetsgemenskap ger 
mig möjlighet att använda de gåvor som Gud 
gett mig. Olika gåvor i olika delar av livet. 
Vänskap och omtanke som jag känner 
tillsammans med vänner. Alla kan inte 
vara nära alla, men i församlingen har jag 
några som jag känner står mig riktigt nära 
och det är varmt och tryggt.

Birgit Gustafsson

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
När jag tänker på vår församling så öns-
kar jag att vi inte bara ska överleva utan 
också fortleva. Det vill säga att vi ska 
klara av att leva vidare, inte bara nästa 
månad eller år utan att vi ska fortsätta att 
finnas kvar lång tid framöver. Om vi ska 
klara det så måste vi nog tänka nytt. Kan-
ske borde vi fundera över hur vårt soci-
ala engagemang i samhället kan utveck-
las. Vi har idag språkcaféet som bidrar 
till integrationsarbetet och vi finns med 
i utkanten av Rias verksamhet som är en 
”öppen verksamhet som vänder sig till 

Vad anser du är viktiga frågor för vår församling?

Vad berikar dig i församlingen?
Det är två frågeställningar som några församlingsmedlemmar har fått fundera omkring. 
Här är deras svar:

Funderingar över vad församlingen betyder
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människor som av olika anledningar 
har det jobbigt”, men finns det andra 
områden där vi skulle kunna engagera 
oss? Det skulle jag önska att vi som 
församling funderar över. Jag tänker att en 
kristen gemenskap är viktig för enskilda 
människor och för ett samhälle.

Vad berikar dig i församlingen? 
Det som berikar mig i församlingen är 
våra gudstjänster som ger plats för bön och 
eftertanke på olika sätt, där vi får uttrycka 
vår längtan och tacksamhet genom ljus-
tändning, bönelappar mm. Men det beri-
kar mig också väldigt mycket att få möta 
dem som är en del våra gudstjänster och 
som besöker vår kyrka.
Allt gott!

Helene Frej

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
För mig och min familj är barn- och ung-
domsverksamheten en viktig fråga. Vi är 
och ska också i framtiden vara en försam-
ling där barn och ungdomar får möjlighet 
att växa i sin tro, som i Equmeniakyrkans 
ledord ska församlingen vara en kyrka för 
hela livet.

Vad berikar dig i församlingen? 
Gemenskapen! I vår församling får vi 
möjlighet att dela livet och tron över 
generationsgränser, vilket är berikande 
och ger mycket glädje.

Rebecca Klöckner

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
De korta svaren är: tillväxt och gudstjänst-
gemenskapen. Låt mej förtydliga något 
vad jag menar. När jag säger tillväxt avser 
jag inte enbart en numerär utan också en 
personlig andlig tillväxt. Medlemsanta-
let minskar och medelåldern stiger. I vår 
församling saknar vi ungdomar och unga 
vuxna. Det sägs ju att det är så öppet för 
andliga samtal med människor. Vad kan vi 
som församling göra för att nå dessa grup-
per med evangelium? Enligt min mening 
är även den personliga tillväxten livsavgö-
rande för församlingens överlevnad. Det 
enskilda bibelläsandet och bönen är vik-
tiga ingredienser, men vi behöver också 
samlas till gemensamma fysiska studier 
och bön för att berikas och växa i tro. 

Vad berikar dig i församlingen? 
I gudstjänsten får jag lyssna till predikan, 
– inspireras och få nya infallsvinklar på 
Guds ord - ta del i sång och bön. Här får 
jag också känna gemenskap med andra. 
Jag är inte ensam. 

Bo Skogwik

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
Tänker ofta på Mark 9:50 ”Bevara 
er sälta och håll fred med varandra”. 
Att vi påminner oss om att vi inte tröt-
tas i vårt arbete att göra skillnad i Bor-
länge. Församlingen ska vara en öppen 
mötesplats där man får komma som 
man är när vi möts med våra livsfrågor. 
 
Det pågående arbetet med språkcafé är 
viktigt och kanske tiden visar på föränd-
rat behov.

RIA’s arbete är viktigt och det skulle nog 
vara berikande om vi kan ta mer del i 
arbetet.

Vad berikar dig i församlingen? 
Att samlas till Gudstjänst i kyrkan är 
veckans höjdpunkt. Så här i Coronatider 
så inser man även hur viktigt kyrkkaffet 
är att träffas och dryfta tankar.

Matts Dahlberg

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
Jag har svårt att svara på vad som 
är viktiga frågor för församlingen. 

Vad berikar dig i församlingen? 
Gudstjänsterna berikar mig, liksom 
gemenskapen och trivseln i församlingen.

Gunn Björke

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
Jag kan inte svara på vad som är viktigt 
för församlingen. Jag önskar bara att de 
vanliga aktiviteterna ska komma igång 
igen så att vi får träffa varandra.

Vad berikar dig i församlingen? 
Gudstjänsterna, i synnerhet predikan, har 
stor betydelse för mig, liksom kyrkkaffet 
med möjlighet till gemenskap.

Anita Backlund

Vad anser du är viktiga frågor för vår 
församling?
Just nu känns frågan kring ev. sam-
manslagning med Korskyrkan vik-
tig. Den har ju kommit i kläm och sam-
talet stoppats pga rådande pandemi.  
Barn- och ungdomsverksamheten ligger 
mig alltid varmt om hjärtat, ingen fråga 
kanske men den är lätt att glömma nu när 
det inte finns någon förening. 

Vad berikar dig i församlingen? 
Jag inser hur viktig gemenskapen är. När 
vi nu inte kan träffas och gemensamt fira 
gudstjänst är det något som jag saknar. 
Det är inte samma sak att titta digitalt, en 
gemenskap som jag tagit för given som nu 
är ett tomrum.

Helena Henriks
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VAD GÖR BORLÄNGE MISSIONSFÖRSAMLING MED 
PENGARNA?
Jag har blivit ombedd att redogöra vad församlingen gör med insamlade 
medel.

Vi börjar med intäkterna:

•	 Veckooffer (kollekt), månadsoffer/autogiro och kyrkoavgift, 540 000 
kr.

•	 Offergåvor fördelas enigt följande: Mission i Sverige, Mission i andra 
länder, Hälsovårdsprojekt Kongo, Pastorsutbildning, Equmenia, och 
Sociala kassan, 120 000 kr.

•	 Hyresintäkter och serveringsintäkter inbringar ett ”normalår” 250 000 
kr, 2020 inte ens hälften.

•	 Övriga inkomster, exempelvis auktioner och försäljningar inbringar ett 
”normalår” ca 15 000 kr, 2020 ingenting.

Totalt årliga intäkter på ca 925 000 kr.

Kostnaderna fördelas enligt nedan:
•	 Lönekostnader är den största utgiftsposten, 560 000 kr.
•	 Fastighetskostnader är också en stor utgiftspost, 285 000 kr.
•	 Insamlade offergåvor enligt ovan, fördelade på resp. ändamål, 120 000 kr.
•	 Anslag/avgifter att betala enligt nedan:

Equmeniakyrkan 150 kr/medlem
Sjukhuskyrkan 110 kr/medlem
Medarbetarförbundet
Borlänge Kristna Samarbetsråd (bibeläventyret i skolor)
Totalt kostnader på denna post. 55 000 kr

•	 Övriga kostnader fördelade på många mindre poster, totalt 200 000 kr.

Totalt årliga kostnader på ca 1 220 000 kr.
Ovanstående visar att församlingen har ett årligt underskott på ca 300 000 kr och 
det är tur att vi fortfarande har sparade medel ifrån försäljning av Missionshus 
och Tunaåstrand att ta utav.

Lars-Åke Henriks



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

Inställt p g a 

Coronapandemin

Forts från sid 3
Nu är vi i Trettondagstiden, som 

beroende på när påsken infaller blir 
olika lång, i år med tre söndagar. Perio-
den har som fokus vem Jesus är. Johan-
nes döparen döper Jesus och det hörs en 
röst från himlen ’du är min älskade, du 
är min utvalde’ och den heliga Anden 
sänker sig som en duva, Jesus förvand-
lar vatten till vin – det första undret och 
sedan kan han också hela människor. 
Efter det kommer Fastan men först tre 
söndagar förfasta som förberedelse. 
Askonsdagen inleder fastans 40 dagar, 
där fest bryter fasta, vilket betyder att 
söndagar inte är inräknade. Uppstån-
delsedagen, söndagen, firas alltid, även 
i fastan och fastans fokus är, förutom 
Kristus, livet i Jesus, livet som troende. 
Jag är övertygad om att orden ’du är 
min älskade’ (Matt 3:17) är ord som 
Gud säger om dig också, det var där-
för Guds Son sändes till världen, för att 
Gud älskade och älskar människan och 
jag tror att det är ord till oss idag, att så 
äskade Gud världen, att han sände sin 
Son, som har gett oss sin heliga Ande 
för att vi ska få leva i gemenskap och 

ingen ska gå under. Från Psaltarpsalm 40 
kan vi läsa ’Länge väntade jag på Herren, 
han böjde sig ner till mig och hörde mitt 
rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, 
ur slam och dy. Han ställde mig på fast 
mark, mina steg gjorde han trygga. Han 
lade en ny sång i min mun, en lovsång till 
Gud’. Kanske att vi ännu behöver vänta 
och längta, länge, på att kunna mötas som 
vi är vana, vara församling som vi har bru-
kat vara, men den heliga Anden kan ge dig 
liv och en ny sång, Kristus är klippan och 
herden som är fast mark och som vallar 
och Gud Fader sände sin Son, böjde sig 
ner och tar din hand. Du är sedd, älskad 
och buren.

Men hur är vi församling, nu? Och hur 
är vi en förändrad församling sedan, med 
nya vanor, nya eller andra behov och 
inte minst: vad behöver människor runt 
omkring oss? Har Gud dragit i dem och 
väckt en längtan efter tillhörighet, mening 
eller helighetslängtan? Hur är vi försam-
ling i pandemi och efter?

Guds välsignelse över dig och genom 
dig.

Jessica Elnefred, pastor

körs på webben


