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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: 070-757 60 05

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
Bemannad: tisdag, onsdag och torsdag 
mellan 10.00 och 12.00

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 Jessica Elnefred, pastor

fortsättning på sid 12

Jag hittar inte ord, jag kan inte riktigt for-
mulera mig. Det skulle vara så härligt att 
bara kunna skriva om att knopparna är 
redo för vårvärmen och att ännu en gång 
fylls vår värld av grönska. Och det är ju 
sant, men i skrivande stund har det gått 
över två veckor sedan Ryssland invade-
rade Ukraina och lägger städerna i rui-
ner. Och det som också är så hemskt är att 
samtidigt pågår flera andra krig, attacker, 
övergrepp, förtryck och svält som nu sker 
helt under radarn eller i skuggan av en 
maktgalen person med dennes understöd-
jare. Herre förbarma dig!

Mitt i allt är det mycket glädjande att 
en av våra medlemmar, som tvingats fly 
från sitt hemland Afghanistan, nu har fått 
kontakt med sin hemby och vi har möjlig-
het att hjälpa till med ekonomiskt bidrag 
för att de ska kunna köpa mat och kläder. 
Dels hjälper vi till genom Sociala kassan, 
dels kan du sätta in pengar/Swisha och 
märka med ’Nödhjälp’, mer info finns 
i kyrkan och på hemsidan. Kriget har 
pågått så länge och vi ber att förtrycket 
av Talibanerna ska ta slut så att männis-
korna kan få räta på sig, andas in frihet 
och glädja sig över att det grönskar på fäl-
ten. KyrieEleison!

Kan vi få glädja oss, fira påsk, skratta 
och leva när det finns så mycket elände, 
sjukdom och krig? Ja, för påskens häls-
ning är just att även om allt ser förlorat 
ut så har Jesus Kristus segrat. Även när 
jag känner mig helt övergiven så är Gud 

Fader där. När förlåten rämnar uppifrån 
och ner i Templet kan det tolkas som att 
det är Gud som river sina kläder i sorg, 
Gud har inte övergivit, lämnat, Gud är 
där. Jesper Svartvik utvecklar de tankarna 
i boken ’Försoning och förvandling’. För-
låten i Templet är inte det som skiljer 
människa och Gud åt, utan Templet och 
dess förhänge var symbolen för Guds när-
varo. När förlåten rämnar är det uttrycket 
för Guds djupaste sorg. Fadern överger 
inte, han är där. 

Och så får vi också fira påskens glädje, 
att Jesus Kristus uppstår, livet segrar, 
det goda har vunnit, Kristus är för all-
tid uppstånden och vi får leva i den 
uppståndelsekraften. 

Svartvik skriver om Påskaftons-
tro ’Långfredagstron uppehåller sig vid 
lidandet och döden. Den söker förtviv-
lat meningen i det allra svåraste. Påskaf-
ton varken förnekar eller förringar detta, 
men den vågar blicka framåt – mot påsk-
dagen. Samtidigt är påskaftonstron med-
veten om att den fullständigt triumferande 
påskdagstron hör till en okänd morgon-
dag. Påskaftonstron vet att den tro inte är 
trovärdig som menar att all strid redan är 
över och att all seger är vunnen.’(s 189)

Vi lever i ett redan nu men ännu inte. 
Jesus Kristus är seg-
raren, men den dåliga 
förloraren härjar ännu. 
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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: Oscar Brodin,
             Vitsippsbacke

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
Önskar du skjuts till Missionskyrkan i 
samband med gudstjänster på söndagar, 
ring expeditionen onsdagar kl 10-12 eller 
torsdagar 10-11. Tel 804 70.
Ej för den som har Färdtjänst.

Sjukhuspastor
Lars Gunnar Skogar, tel 023-49 28 57
larsgunnar.skogar@regiondalarna.se

Hela Jorden
Hela Jorden är full av Guds härlighet,
allt har sitt ursprung hos dig.
Också vi har vår grund i din verklighet,
och vår puls är en hälsning från dig.

Hela Jorden bär spår av vår girighet,
av rädslan att inte ha nog.
Vi blev blinda för skapelsens helighet,
och såg inte att tilliten dog.

Hela Jorden behöver barmhärtighet,
och söker ditt skapande ord.
Från tomhetens välde: Befrielse!
och din fest vid försoningens bord.

Lena Bergström, 
ur Rop av kärlek, 

böner i klimatnödläge, 
Equmeniakyrkan.

Du som vill att jag ska finnas,
du som vet att jag är jag – 
du förstår mitt hjärtas längtan
och är hos mig natt och dag.
Din är jag och all din kärlek
får jag varje andetag.

Margareta Melin

Kollekt

Kollekten får du gärna betala in via 
banken eller Swisha, 
men det finns även 
möjlighet att lämna 
din gåva i samband 
med gudstjänsten 
(ingen kollektbox 
skickas runt under 
gudstjänsten).

Årsmötet 2022
Församlingen har haft årsmöte den 12 
februari. Ett andra pandemiår skulle sam-
manfattas. Periodvis har verksamheten 
varit nedstängd. Vi noterade färre besö-
kare och färre uthyrningar. Detta har visat 
sig i en ansträngd ekonomi. Glädjen över 
att nu öppna upp präglade hela årsmö-
tet. Bl.a. samtalade vi om att dela tron, 
omsorg-diakoni och ungdomen - vår fram-
tid. Även nya sätt att ge medel till försam-
lingskassan diskuterades. Dessa punkter 
kommer under våren att fördjupas.

Många val till olika grupper och akti-
viteter godkändes. Rune Björke fortsätter 
som ordförande. Monica Björklund blir 
ny i styrelsen.

Missionskyrkan - en klenod i nygotisk 
stil - kräver en hel del underhåll. Nu kom-
mer fönsterrenoveringar i focus i etap-
per de närmaste åren. Under året påbör-
jas renovering av kyrkans sex största 
fönster samt rosettfönstret. Detta kos-
tar cirka 700.000kr. Länsstyrelsen bidrar 
med halva den summan p.g.a. att kyrkan 
är kulturminnesmärkt.

Församlingen har haft ett stort engage-
mang för asylsökande. Det är nu betydligt 
färre som behöver det stödet. Nu handlar 
det mera om ett integrationsarbete. Fun-
deringar på vad närheten till nya hög-
skolan kommer att innebära framfördes 
också. Kyrkan vill fortsatt vara en viktig 
mötesplats centralt i Borlänge.

Rune Björke

Ny medlemsförteckning - 
matrikel
Nu kan alla medlemmar i Borlänge Mis-
sionsförsamling få en aktuell förteckning 
över församlingens medlemmar. 

Vi delar inte ut förteckningen på samma 
sätt som vi brukar utan måste följa de nya 
reglerna inom GDPR. Förteckningen läm-
nas bara ut till medlemmar inom försam-
lingen. Du får ett personligt exemplar som 
du får kvittera ut. Är du på plats i Borlänge 
kan du hämta ditt exemplar vid gudstjäns-
ten i Missionskyrkan. 

Om du vill ha ditt exemplar per post kan 
du skicka ett mail till: birgit.gustafsson@
equmeniakyrkan.nu  eller höra av dig via 
telefon/sms till 073-909 10 15. Kom ihåg 
att tala om vem du är, så det går att pricka 
av dig på listan för kvittering. 

Birgit Gustafsson
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Kom med
till...

Mars
13 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Sayuri Kikuchi, pastors-
kandidat. Bön- och offerdag för Diakon- 
och pastorsutbildningen. 
Utgångskollekt till Sociala kassan.

15 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

16 Onsdag 
18.30 RIAs årsmöte

17 Torsdag 
13.30-15.00 Passion för livet. 
Information om telefontjänsten 1177

18 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

20 Söndag
11.00 Gudstjänst 
Predikan Marcus Sandström, kyrkkaffe. 
Plats: Korskyrkan

22 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning

23 Onsdag 
18.30-20.00 Mitt i livet-träff
19.00 BKSR årsmöte, Korskyrkan

24 Torsdag 
13.30 Stickcafé

25 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

27 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe. Församlingsmöte.

29 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön 
18.30 Körövning

31 Torsdag 
18.30 Träff för Ansvarsgrupper

april
1 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

Ekumenisk helg med Mikael Hallenius. 
Plats: Pingstkyrkan, arr: BKSR
’Dimensioner och riktningar i vår 
gemensamma tro’
2 Lördag 
14.00 Undervisning, fika. 
19.00 Ungdomskväll

3 Söndag 
11.00 Gudstjänst, söndagsskola

5 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön 
18.30 Körövning

6 Onsdag 
18.30-20.00 Mitt i livet-träff

7 Torsdag 
13.30 Stickcafé

10 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred, 
Kompisbandet, Söndax, kyrkkaffe. 
Utgångskollekt till Sociala kassan

12 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön 
18.30 Körövning

14 Skärtorsdag 
19.00 Getsemaneafton 
Plats: Korskyrkan

15 Långfredag 
11.00 Gudstjänst
Jessica Elnefred, Christer Paulsson cello, 
kyrkkaffe. 

17 Påskdagen 
11.00 Gudstjänst
Predikan Lotta Stevens. Kören, Söndax, 
kyrkkaffe. Tillsammans med Korskyrkan 

18 Annandag påsk 
11.00 Ekumenisk gudstjänst
Plats: Stora Tuna kyrka

21 Torsdag 
13.30 Stickcafé

22 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

24 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Jesper Rydén, 
Söndax, kyrkkaffe

26 Tisdag 
10.00 Bibel och bön 

29 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

Maj
1 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Predikan Jessica Elnefred. Söndax, 
kyrkkaffe. Utgångskollekt till Sociala 
kassan.

3 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön 
18.30 Körövning

4 Onsdag 
18.30-20.00 Mitt i livet-träff

5 Torsdag 
13.30 Stickcafé

6 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

7 Lördag 
14.00-15.30 Födelsedagskalas, kvartal 2

8 Söndag 
11.00 Gudstjänst
Musikalen Pappa Panov, 
Jessica Elnefred, kyrkkaffe. 
Plats: Korskyrkan

10 Tisdag 
10.00 Bibel och bön 
18.30 Körövning
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13 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj avslutning.

15 Söndag 
11.00 Gudstjänst. 
Predikan Per Knutsson, Söndax, 
kyrkkaffe. Besök av delar av Växtpool 
Jämtland.

17 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön 
18.30 Körövning

18 Onsdag 
18.30-20.00 Mitt i livet-träff

19 Torsdag 
13.30 Stickcafé

22 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe

24 Tisdag 
10.00 Bibel och bön
18.30 Körövning

26 Torsdag Kristi him.dag
Gökottor: mer info kommer

29 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe

31 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön 
18.30 Körövning

juni
1 Onsdag 
18.30-20.00 Mitt i livet-träff

5 Söndag 
10.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Kören, 
kyrkkaffe. 

7 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

9 Torsdag 
Skolavslutning Öppet hus Nattvandrare

10 Fredag 
Student Öppet hus Nattvandrare

12 Söndag 
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Predikan Jessica Elnefred, kyrkkaffe.
Utgångskollekt till Sociala kassan.
Tillsammans med Gustafs 
Missionsförsamling

18 Lördag 
Öppet hus och Jubileum i Floda 
Missionshus 100+

19 Söndag 
10.00 Gudstjänst med jubileum 
Predikan Anders Strömberg, kyrkkaffe.
Plats: Floda Missionshus

26 Söndag 
18.00 Midsommarandakt 

Mitt i livet
Fastan har nyligen börjat, en period att 
rikta in livet mer mot Gud. 40 dagar plus 
söndagar fram till påsk att förbereda sig 
för uppståndelsen, men också leva med 
i Jesu vånda inför vägen till Jerusalem 
och korsfästelsen. Och så är också våra 
liv både glädje och rädsla, hopp, tvivel, 
förvirring och förvissning – och allt ryms, 
eller det behöver få rymmas i livet, i tron, 
i relationen med Jesus Kristus, för det är 
så relationen kan fördjupas. Jesus gick 
och mötte dem som behövde honom, den 
heliga Anden sände ut apostlarna att kalla 
människor in i gemenskapen, långt utan-
för gängse gränser. Jesus förde in utstötta 
människor till gemenskapen, gav dem ett 
sammanhang och den heliga Anden visar 
tydligt att kallelsen gäller alla människor, 
än idag. 

Med Gud som fokus i livet 
blir det naturligt att se andra 
människor, få ett större hjärta, 
bli mer generös och också 
uppleva sig själv mitt i livet. 
Att släppa det krampaktiga 
taget om mig, mitt och mina 
ger ett större liv. Och Gud, 
som älskar, vill möta dig där 
du är, så som livet har blivit.

Mitt i livet har inte med 
ålder att göra, utan mer med 
längtan, vilja, fokus.

Anders Arborelius har sagt ’Verklig-
heten är den fördolda verkstad där Gud 
ständigt verkar för att förvandla oss syn-
dare till heliga. Vi kan bara möta Gud i 
verkligheten, aldrig i en drömtillvaro.’ 
(Att gunga gungbräda med Gud, tankar ur 
tystnaden, Cordia)

Välkommen till Bibelläsning, bön, 
samtal – mitt i livet, som det blivit, dela 
tro och tvivel, dela längtan och hopp. För-
djupas, växa i tillit och tilltro till Gud som 
älskar, dig! För dig som känner dig mitt i 
livet, för dig som önskar få mer Gud mitt 
i livet, för dig som känner dig utanför, på 
sidan om men längtar efter sammanhang. 

Onsdagar 18.30-20.00, jämna veckor. 
Välkommen!
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Min första retreat
Jag har länge tänkt att åka på retreat men 
som så mycket annat stannar det ofta vid 
drömmar. Nu skulle det äntligen bli av 
i början av februari. Min syster och jag 
åkte till Bjärka-Säby där retreaten denna 
gång hölls på Vårdnäs Stiftsgård dryga 
milen från Bjärka-Säby.

Min enda erfarenhet av retreat var att 
min mor deltagit i en på Wettershus nära 
Jönköping. En retreat som förvandlade 
hennes liv där Guds ande mötte henne på 
ett oväntat sätt.

Sagt och gjort styrde min syster och jag 
bilen söderut mot Östergötland. I bilen 
samtalade vi om förväntningar på dagarna 
och de reaktioner vi mött från vänner 
utanför kyrkan som ”fattar inte vad det är 
för vits att vara tyst, passar absolut inte 
mig”. Sanningen och säga var jag nog 
mest orolig för hur min syster skulle klara 
det för att vara tyst är ju inte hennes starka 
sida. Men till min förvåning klarade hon 
det bra. 

Sen eftermiddag på torsdagen anlände 
vi till slutdestinationen som inleddes med 
kvällsmat och därefter samling i kapel-
let för information och därefter inleddes 
tystnaden.

I början kändes det både ovant och lite 
konstigt. Men allt eftersom tiden gick blev 
Psalm 205 så levande ”Vila i din väntan. 
Stilla mötet sker.” Ett lugn infann sig och 
datorn som jag hade med mig (ifall att) 
blev helt orörd och inte ens teven på rum-
met lockade för att följa de senaste nyhe-

terna. Det som i början kändes nästan lite 
konstigt övergick till ett obeskrivligt lugn 
och tidebönerna från Psaltaren i kapellet 
under dagen kändes naturligt och gav en 
viss rytm. Under retreaten hölls vägled-
ning av Liselotte J Andersson och Peter 
Halldorf. Här uppstod nya tankar och fun-
deringar och det var nog den enda gången, 
särskilt efter Halldors utläggning, som 
jag kände att jag ville bryta tystnaden och 
ställa frågor på för mig nya tankebanor 
under vägledningen.

På söndagen hölls en avslutande mässa 
i den intilliggande kyrkan kl 8. Det förvå-
nade mig att det var så många som kom 
från socknen till denna arla mässa som 
påminde mig om besöket i den urkristna 
armeniska kyrkan i Jerusalem med bl a 
rökelse. Vid efterföljande frukost bröts 
tystnaden och hemfärden påbörjades.

Många tankar cirkulerade i mitt huvud. 
Varför har jag inte gjort detta tidigare? 
Det var i vart fall inte min sista retreat och 
den tanke som etsat sig fast är, tänk om 
vi i församlingen kunde göra en tredagars 
retreat på Ensro.

Veckan efter retreaten var jag helt i ett 
lyckorus med nya insikter. Idag är nog allt 
som vanligt och det är kanske så livet är, 
men jag kommer att lägga mer vikt i mitt 
liv vid att vi ibland behöver stanna upp 
och ge tid för oss själva och lyssna in vad 
Gud har att säga.

Matts Dahlberg

Faktaruta:
(hämtat från hemsidan Ekumeniska Kom-
muniteten i Bjärka-Säby)

Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla 
tider har människor sökt sig till avskilda 
platser som ger möjlighet till vila och 
eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där 
aktivitet och effektivitet premieras, glöm-
mer vi ofta det enkla och självklara: män-
niskans liv är en pendling mellan arbete 
och vila. För att kunna ge är det nödvän-
digt att ta emot. Endast den som låter sig 
bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka 
och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att 
möta oss själva och våra andliga behov. I 
den kristna traditionen har retreaten varit 
en plats där människan ställer sitt liv inför 
Jesus Kristus, vad han gjort och vem han 
är för mig. I centrum står hjärtats samtal 
med Gud och mig själv. Retreaten hand-
lar inte om att göra eller lära nytt, utan om 
att erfara. I stillheten låter vi något ske på 
djupet i våra liv. Mötet med Gud är hem-
ligheten till det nya som sker, den inre för-
nyelsen.Vill du veta mer om retreat surfa 
in på https://ekibs.se/

Nya Slottet Bjärka-Säby



Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
(åk 7-9, gymnasiet)
Fredagar 19.30-22.30
Plats: Korskyrkan
Kontaktperson:
Jonatan Byrskog 072-3414077
följ på instagram: tonar.borlangeSöndax

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

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

Blöjröj
Ålder: 0-2 år + syskon
Fredagar 9.30-11.00
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson:
Jessica Elnefred 070-255 38 33

Vi väntar på att Gud ska göra allting nytt, 
att Kristus ska återkomma. Till dess hål-
ler vi fast vid Jesus Kristus, låter oss ledas 
och förvandlas av den heliga Anden och 
lovsjunger Gud för kärleken och nåden. 

Varje dag kl 16.00, lokal tid, får vi vara 
med i den världsvida bönen utifrån Psalt. 
31, för Ukraina och alla krigshärdar, som 
initierats av en Rabbin i Kiev.

Välsignelse över dig och genom dig, till 
försoning och hopp.

Jessica Elnefred, pastor

fortsättning från sid 3

Tack för din godhet och nåd!
Jag håller mig till Dig!
Låt ditt rike komma, 
låt din vilja ske!

(Rop av kärlek, 
Böner i klimatnödläge. 
Equmeniakyran 2022)


