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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 

Expedition
Expedition/uthyrning: 0243-804 70 
bokning@EqumeniakyrkanBorlange.se
telefonsvararen avlyssnas varje vecka 
under sommaren.

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

Sommarhälsning

Jessica Elnefred, pastor

En ny sommar, ännu en sommar. Årsring 
läggs till årsring, barnen har skjutit i höj-
den, några ryggar har blivit mer böjda och 
allt som händer däremellan i ett liv, och 
så blir det ännu en sommar.  En sommar 
som vi får samlas, om än fortfarande med 
vissa restriktioner i omsorg om varandra 
och framför allt de som fått slita så hårt 
under detta pandemiår. 

Tänk att vi får samlas, vara församlade, 
vara församling i gemenskap. Så länge 
har vi varit i våra utposter, i våra hem, i 
enskildhet, på vår kammare som också 
är en del av livet och bönelivet, men vi 
behöver gemenskapen. Det står så tyd-
ligt beskrivet i Apg 2:42 hur de som börjat 
tro, blivit döpta, deltog i undervisningen 
och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet 
och bönerna. Deltar, inte bara ser, lyssnar, 
betraktar utan deltar, är en del, är försam-
lade. Tillbedjan och liv med kropp, tanke, 
hopp och förtvivlan, med ord och hand-
ling, suckar och lovsång, fotsteg och ljud, 
till växt och fördjupning, till vidgat liv. 
Fördjupat liv, ett liv förankrat i Gud.

Jesus är mitt bland lärjungarna, mitt i 
deras förvirrade tillvaro, Jesus har dött 
och ryktet går att han är uppstånden (Joh 
20:19-29). Han kommer till lärjungarna 
som sitter bakom reglade dörrar av rädsla 
och hälsar dem med Frid, frid åt er alla. 

Jesus är där, närvarande, visar sina hän-
der, de sårmärkta, är nära och de fylls av 
glädje och han sänder dem, som Fadern 
har sänt mig, i kärlek – så älskade Gud 
världen att han sände sin ende son… (Joh 
3:16) – sänder jag er: att älska, se, sträcka 
ut en hand, vara närvarande, vara inbju-
dande. Och så andas Jesus på lärjungarna, 
den där skapande andedräkten, den som 
blåser liv, den som förnyar: Ta emot helig 
Ande. 

Ännu en ny sommar och vi får ta emot 
den heliga Anden som vill uppfylla och 
förnya, som vill ge glädje och kraft, som 
vill göra dig närvarande och generös, 
modig och tålmodig, som vill göra dig äls-
kande, förundrad. En hälsning från Gud 
som vill att du lever och andas, andas in 
allt det vackra och andas ut allt det tunga, 
det ensamma, det besvikna, det sorgsna, 
andas in livet, gemenskapen, nåden.

Vi måste ju ändå konstatera att det hänt 
nåt med oss under denna period. Vant oss 
av och lagt till andra vanor, tappat kontakt 
och kanske fått nya bekanta. Saknat, tap-
pat, förlorat eller kanske upplevt ny frihet, 
nya möjligheter. Och samtidigt hoppas jag 

fortsättning på sid 8
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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,
Ängsklocka

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

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

Sjukhuspastor
Lars Gunnar Skogar, tel 023-49 28 57

Semester
Pastor Jessica Elnefred har semester 
5 juli -15 augusti. 
Vid akuta ärenden ring vice församlings-
föreståndare Helene Frej 0768-455 577 
övriga frågor kan dagexpeditionen svara 
på och förmedla kontakter. Tala in med-
delande på telefonsvararen.

Välkommen på gudstjänst
när du är fri från symptom som kan kopp-
las till Covid-19.

Entré genom de stora kyrkportarna där 
kyrkvärdar finns och kan ge instruktioner 
och påminna om handsprit, avstånd och 
tillgängliga platser. Alla ska sprita hän-
derna 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).

Juni
13 Söndag 
10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred. 
Utgångskollekt till Sociala kassan. 
Kyrkkaffe. Församlingsmöte. (gr2)

15 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

20 Söndag 
10.00 Gudstjänst Predikan Rune Björke. 
Kyrkkaffe. (gr3)

27 Söndag 
18.00 Sommarandakt Jessica Elnefred. 
(gr4)

Juli
4 Söndag 
18.00 Nattvardsandakt. Jessica Elnefred. 
Utgångskollekt till Sociala kassan. (gr5) 

11 Söndag 
18.00 Sommarandakt Katarina Sjörs och 
Monica Björklund (gr1)

18 Söndag 
18.00 Sommarandakt Gammals Mats 
Dahlström och Emma Norberg (gr2)

25 Söndag 
18.00 Sommarandakt Johanna Annersten 
(gr3)

Augusti
1 Söndag 
18.00 Sommarandakt Jesper Rydén orgel   
(gr4)

8 Söndag 
18.00 Sommarandakt Leif Hagkvist (gr5)

15 Söndag 
14.00 Utflykt till Gyllbergen. Samling 
vid parkeringen, ta med det du vill fika.
18.00 Sommarandakt  Helene Frej (gr1) 

17 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

18 Onsdag 
10.00 Promenad på Sportfältet. 
Obs tiden!

22 Söndag 
10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred.  
Utgångskollekt till Sociala kassan. 
Kyrkkaffe. (gr2) 

24 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön. 

26 Torsdag 
13.30 Stickcafé Obs ny dag!

28 Lördag 
10.00-15.00 Styrelsedag 

29 Söndag 
10.00 Gudstjänst. Predikan Jessica 
Elnefred. Kyrkkaffe. (gr3) 
14.00 Utflykt till Gyllbergen. Samling 
vid parkeringen, ta med det du vill fika.

31 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön.

september
1 Onsdag 
10.00 Promenad på Sportfältet

5 Söndag 
11.00 Gudstjänst  Predikan Jessica 
Elnefred. Söndax . Samlingssöndag, 
se info senare.  (gr4)

7 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön. 

9 Torsdag 
13.30 Stickcafé

11 Lördag 
10.00-11.30 Barnens födelsedagskalas

12 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan 
Jessica Elnefred. Söndax. Utgångskollekt 
till Sociala kassan. Kyrkkaffe. (gr5) 
14.00 Utflykt till Gyllbergen. Samling 
vid parkeringen, ta med det du vill fika.
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Bårtäcke - ny eller gammal sed?
Nu har församlingen äntligen införskaffat 
ett bårtäcke. Under förra året fick försam-
lingen ekonomiska möjligheter att göra en 
beställning av ett bårtäcke. Funderingarna 
har funnits länge, men eftersom det är en 
stor utgift att köpa in ett bårtäcke, så har 
det funnits andra prioriteringar som känts 
viktigare.

En del av er kanske känner sig lite und-
rande inför vad ett bårtäcke fyller för 
funktion och tycker att det känns lite 
främmande. Jag vill därför ge lite historik 
och tankar bakom att använda ett bårtäcke 
vid begravning. 

Seden att använda bårtäcken sträcker 
sig bakåt ända till medeltiden. Efter-
som människor oftast dog hemma lade 
man den döde på en bädd med ett täcke 
som skydd runt den döde. Det täcket fick 
sedan ligga kvar under begravningsakten 
i kyrkan. 

Allteftersom tiden mellan död och 
begravning blev längre och längre, bör-
jade man tillverka kistor. Bårtäcket kunde 
fortfarande användas under begravnings-
gudstjänsten eftersom kistorna ofta var 
hemsnickrade och grova. 

Användandet av bårtäcken minskade 
under 1900-talet. Troligen därför att mer 
påkostade kistor började tillverkas och 
prydas med olika blomarrangemang. 

Under de senaste årtiondena har man 
börjat använda bårtäcken igen, i takt med 
att kremationerna ökar. Många tycker att 
det känns onödigt med en dyr och fin kista 
när den ändå ska brännas och väljer en 
enklare, mindre kostsam kista som man 
täcker med ett bårtäcke. Begravningskost-
naden blir också lägre då täcket ersätter 
de blommor som kistan brukar smyckas 
med. 

Det är bland annat av den anledningen 
som samtalet i styrelsen, att införskaffa ett 
bårtäcke till församlingen, startade. Idag 
tänker vi mer på hållbarhet och miljö, 
produktion och konsumtion. Vi vill därför 
erbjuda dem som vill använda vår kyrka 
till begravningsgudstjänst, att låna för-
samlingens bårtäcke utan extra kostnad. 

Församlingens bårtäcke är tillverkat av 
Victoria Wiik, från Wiik Kyrkotextil HB, 
Björklinge. Det består av ett täcke i ull, 
med inslag av syntet, samt fyra löpare av 
råsiden. Löparna finns i fyra olika färger, 
varav två är dekorerade med var sitt kors. 

Eftersom bårtäcket är dyrbart får man 
tänka på vissa saker. Det placeras ingen 
kistdekorationpå bårtäcket. Väta eller tag-
gar ifrån rosor kan skada bårtäckets eller 
löparens känsliga tyg. Därför skasorgde-
korationellerbegravningskransplaceras 
bredvid kistan. Fotografi på den avlidne 
eller små minnessaker är tillåtet att ställas/
läggas ovanpå bårtäcket. Bårtäcket följer 
inte med kistan till kyrkogården vid jord-
begravning. När det är dags för avsked 
läggs handbuketter i en korg placerad vid 
sidan av kistan.

foto: Lars-Åke Henriks

Verksamhetsrådet, som varit ansva-
rigt för arbetet med beställning och 
inköp, hoppas att bårtäcket kommer att 
bli använt och bli en fin utsmyckning vid 
våra begravningsgudstjänster. 

Birgit Gustafsson

(Fakta: grindstolpen.se)



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 070-697 04 74

Läs hemsidan www.EqumeniakyrkanBorlange.se
för aktuell information.

Borlänge Missionsförsamlings barn- och ungdomsverksamhet

sommarlov
sommarlov

Så ännu en sommar i ditt liv, ännu en års-
ring, och den heliga Anden vill fylla dig, 
befria, sända dig, leda, hela och utmana 
till ett större liv. Ett liv i frid, ett liv som 
sprider frid.

Välsignelse över dig och genom dig! 
Jessica Elnefred, 

pastor.

att det finns en längtan efter gamla trygga 
Missionskyrkan. Jag hoppas att försam-
lingen får vara en gemenskap som du kän-
ner att du får växa i, får utrymme i, får 
utvecklas i, men också en plats att få stilla 
sig i, slå sig till ro i, landa i, vara i. 

Jag tror att Gud är hela livets Gud, alla 
skiftningars Gud, och det är ju Equmenia-
kyrkans vision att vara en kyrka för hela 
livet, då Gud är en närvarande Gud. Och 
som den snart 100år gamla texten säger: 

Stor är din trofasthet, min Gud och Fader, 
växlingens skugga ej finnes hos dig. 
Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne 
bär, att du den samme är evinnerlig. Stor 
är din trofasthet! Stor är din trofasthet! 
Ny är var morgon din nåd emot mig… 
(TO Chisholm psalmer och sånger 636).

fortsättning från sid 3

församlingsbladet Kontakt
Önskar du få Kontakt digitalt istället? 
Maila: 
bokning@equmeniakyrkanborlange.se 


