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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

Kallad till gemenskap

Jessica Elnefred, pastor

Jag läste någonstans att det vi nu 
tycker är ett tråkigt liv är bara så 
som vi hade det på 70-talet, då reste 

vi inte så mycket. Jag kan inte yttra mig 
så mycket om 70-talet, jag ärvde klä-
der av grannungarna, vi körde trampbil 
och cykel i kvarteret, badade i plastbalja 
i trädgården, jag har minnen från farmor 
och farfars fäbod i Björbo, församlingslä-
ger och jag har sett på bilder att vi åkte till 
Öland med familjen. Säkert gjorde vi mer 
inom länets och landets gränser, för utom-
lands var vi inte. Så det är kanske lite likt, 
dagens pandemiliv, men det finns en stor 
skillnad: gemenskap.

Jag minns kyrkkaffe och att jag alltid 
fick elektriska stötar när de äldre i för-
samlingen klappade på mig, jag kommer 
ihåg farbror’n Harald som satt och rabb-
lade namnsdagar innan gudstjänsten bör-
jade. Jag minns sånggudstjänster med 
alla körer och att det var knökafullt, att 
jag flyttade runt och satt lite här och var 
bredvid olika människor i församlingen 
och särskilt Berit, som vi på sommaren 
hade varit och hälsat på och fått mysa 
med kattungar. Och samlingar med Sön-
dagsskolan och Nyingscout där vi tryckte 
ihop oss i soffan. Ingen sa något om att 
hålla avstånd och begränsa antalet kontak-
ter. Så jag skulle vilja säga att det nu är en 

helt unik tid, inte alls som förr. Det finns 
många som upplever ensamhet och utan-
förskap och har gjort det länge eller all-
tid, men den har inte varit påbjuden som 
den är nu. 

Från början har Gud yttrat sin inbjudan 
till gemenskap. Och för mig är det så vik-
tigt att det beskrivs att Gud söker efter 
Adam och frågar ’Var är du?’ inte vad 
har du gjort, där i Eden, efter misstaget. 
Och Jesus bjuder in människor till måltid 
och samtal, säger till Sackaios att han vill 
gästa hans hem, tar emot Maria som vill 
smörja hans fötter. Den heliga Anden för 
lärjungarna ut i världen, över olika grän-
ser för att människor ska bjudas in i för-
samlingens liv och gemenskap och vara 
med och gestalta Jesus Kristus. Bland det 
sista som sägs i Uppenbarelseboken är ett 
’Kom’ (Upp 22:17) och vi får leva i det 
kom:et, att det alltid finns en som ropar 
Kom, till just dig och vill gemenskap.

Välsignelse över dig och genom 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:
Lars-Åke Henriks.

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.

Vad är förändrat när vi får öppna kyrkan 
igen?
Vi har idag den 17/3 genomfört ett års-
möte med åtta deltagare – första gången 
på 160 år med begränsat deltagande. 
Alla beslut om namn och ekonomi blev i 
enlighet med utsända förslag. Hoppas du 
tog dig tid att läsa handlingarna – då har 
du fått en bra bild över vad som rör sig 
inom församlingen. Det är första gången 
vi redovisar åldersstatistik. 79 medlem-
mar är max 60 år och 107 är äldre än 60 
år. Vad får du för tankar om dessa siffror?

Coronapandemin ser ut att pågå minst 
tre gånger så lång tid som jag trodde för 
ett år sedan. Hur har vi påverkats och vad 
kan vi tro blir annorlunda framåt? Beho-
vet av att fysiskt mötas till samtal och 
gemenskap växer för varje månad som 
går. Samtidigt läser vi rubriker i Sända-
ren som ”Bort med kramkulturen i kyr-
kan”!? Det är med anledning av händel-
ser med sexuella trakasserier som frågan 
väcks. ”Bekräfta varandra verbalt i stäl-
let för med kramar”. Kommer framtiden 
verkligen att bli kramlös?

En snabb anpassning till digitala möten 
har det blivit. Har gudstjänster via inter-
net kommit för att stanna? Vilka är de 
ganska många som anonymt följt dessa 
andakter/gudstjänster? Kan vi räkna med 
nya besökare när vi öppnar upp kyrkan? 
Har vi beredskap att knyta kontakter med 
nya besökare?

Många grupper och styrelser har mötts 
via Zoom eller liknande. Det går som 

Sjukhuspastor
Lars Gunnar Skogar, tel 023-49 28 57

Församlingsboken
Ny Medlem: 
Sven Lundgren hälsas välkommen till för-
samlingen och har flyttat hit från Kilsmo 
Missionsförsamling.

Flytt
Mrudula Talari har avslutat sina studier 
i Borlänge och har flyttat tillbaka till 
Hyderabad, Indien och församlingen 
där. Tack för den tid du varit med i 
församlingen.

Utträde
Göran Grahn har begärt utträde ur försam-
lignen och vi tackar för den tid du varit 
medlem i Djurås och Borlänge Missions-
församling. 

Avliden
Kerstin Pärsson avled den 20 januari 
2021. Begravningsgudstjänst hölls i 
Missionskyrkan den 12 februari, Jessica 
Elnefred officiant, minnesstund hölls i 
Liljegården. 

alternativ till nöds men som ordförande 
saknar jag styrelsen fysiskt på plats. Det 
blir bättre kvalitet på samtal/beslut. Däre-
mot digitala möten där deltagarna har 
långa avstånd – som möten i Region mitt 
– tror jag vi kommer att se ofta också i 
framtiden.

Vad har hänt runt vår kyrka på 3-4 års 
sikt? Högskolans flytt till vårt grann-
kvarter blir en utmaning att ”ta vara på”. 
Ett förändrat språkcafé med utmaningar 
till konkret integrationsarbete där också 
inbjudan till våra hem blir naturliga. Hur 
kan vi få med yngre i församlingens kör? 
RIA behöver ökat personellt och ekono-
miskt stöd. Där har vi redan tagit steg 
med ett nytt anslag på 20.400 kr samt två 
ledamöter i RIA:s styrelse.

Och i alla dessa frågor – vad kan vi tro 
om ökad samverkan och kanske samgå-
ende med Korskyrkans församling? Vi 
uppmanas nu till ett gemensamt böne-
ämne: Vad är Guds vilja kring framtiden i 
de båda församlingarna?

Kommande dagar och år blir föränd-
rade. Visst är det en spännande tid vi går 
till mötes.

Rune Björke, ordf

När allt det här är över
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Intervju med Sjukhuspastor Lars-Gunnar Skogar

Vad var det som lockade dig till tjänsten 
som sjukhuspastor? 
Efter att ha arbetat med olika uppdrag 
inom Kriminalvården så slutade jag där 
och fick en tid att fundera över vad jag 
ville och var min kallelse låg. Jag kände 
starkt att jag ville fortsätta med institu-
tionell själavård. Att möta människor på 
en ”bortaplan” för båda parter. Att möta 
människor där livet är svårt eller trasigt. 
Att förmedla evangelium, glädje, hopp. 
Det som är starkt knutet till min kallelse.

Vad innehåller tjänsten? 
Vi möter patienter, anhöriga och personal. 
För det mesta till enskilda samtal, men 
ibland till gruppsamtal. Självklart ingår 
också möten med andra utanför sjukhus-
miljön, det är svårt just nu p g a pandemin. 
Vi möter församlingar och vi informerar 
om vårt arbete. Vi använder de redskap 
vi har. Samtal, möten, bön och ibland har 

vi andakter och gudstjänster, det sista har 
varit i princip omöjligt under pandemin.

Hur tänker du kring planer/beslut att flytta 
delar av psykvården/psykakuten från 
Säter till Falun?
Det är psykakuten som det är tänkt ska 
flytta till Falun. Jag tror det är bra, ste-
get att söka psykiatrisk vård blir mindre. 
Sedan är det sällan bara det ena eller det 
andra. När vi är sjuka är det ofta både 
kropp och själ. 

Hur kan vi lyfta samtalet om hur vi mår, 
psykisk sjukdom etc, det finns många 
tabun här?
Vi måste prata mer om det. Vi måste prata 
mer med varandra. Vi är både kropp och 
själ. När vi är sjuka i en del så påverkas 
helheten. Därför tycker jag att flytten av 
psykakuten till Falun är bra. Där kan hel-
heten behandlas.

Vilket är evangeliet för människor som 
lider eller som förstår att livet håller på att 
ta slut?
Jag tror i grunden inte att det skiljer sig 
på något sätt. Vi ska alla dö. Det blir bara 
tydligare när vi drabbas av sjukdom, när 
vi befinner oss i dödens närhet. Den stora 
fienden till livet är döden. I Jesus Kristus 
besegras den. Det ger oss hopp i det här 
livet. Gud är i Jesus Kristus med oss i hela 
livet. Det är vad vi försöker på olika sätt 
ge vidare i våra möten med människor.

Du har tidigare arbetat i fängelse/häkte, 
hur är det att berätta evangelium till rent 
fysiskt fångna människor?
Låt mig citera en del av Anders Frostenson 
psalm 289 ”Guds kärlek är som stranden”: 
”Och ändå är det murar oss emellan, och 
genom gallren ser vi på varann. Vårt fäng-
else är byggt av rädslans stenar. Vår fång-
dräkt är vårt eget knutna jag.” För många i 
häkten och i fängelse blir det mycket tyd-
ligt att vi redan på många sätt är fångna. 
Därför är det lättare att berätta om evang-
eliet, det glada budskapet, om frihet för 
de fångna för dem. Det är mycket svårare 
att berätta för människor som inte ser sin 
fångenskap.

Jessica ElnefredLars-Gunnar Skogar

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

Kontakt
Önskar du få kontakt digitalt istället? 
Anmäl intresse via: 
bokning@equmeniakyrkanborlange.se 

Almanacka
När smittoläget är lugnt i Borlänge och vi 
får samla minst 50 personer öppnar för-
samlingen upp för gudstjänster. Program/
almanacka kommer då att finnas i kyr-
kan, ligga på hemsidan och mailas ut till 
bla ansvarsgrupper. Bibel och Bön, Pro-
menad på Sportfältet samt Stickcafé är 
planerat att börja i mitten av april.



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 

Coronapandeminkörs på webben

Idéer och tankar 
kring barn- och 
ungdoms-
verksamhet?

Hör gärna av dig till oss i försam-
lingen om det finns aktiviteter som 
du saknar och som är lämpliga att 
utföra nu under pågående pandemi. 
Alternativt kan planeras för i framti-
den, när allt detta är över.
Ansvariga i styrelsen ungdomsarbete: Re-
becca Brodin och Elisabeth Fränne

Gåva
Tack för att du fortsatt ger din gåva till 
församlingens verksamhet och sociala 
kassan.


