
Kontakt
Församlingsblad nr 2 - 2022
12 juni - 18 september



32

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 Sommar och semester
Expeditionen: sommarledigt 6 juni-14 
augusti. Telefonsvarare och mail läses av 
kontinuerligt.

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 16

Må hoppets Gud fylla er tro med 
all glädje och frid och ge er 
ett allt rikare hopp genom den 

heliga Andens kraft. (Rom 15:13)

Efter högtidernas halvår, med Advent, 
Jul, Påsk och Pingst, kommer vardagens 
halvår med tillväxtens tid. Tid att för-
djupa, tid att växa, att stanna upp, tid att 
tänka, tid att ta emot, tid att låta spira. Tid 
att låta Gud verka. Högtiderna är de stora 
händelsernas tid. Guds Son föds, kommer 
till jorden, blir Gud med oss på ett påtag-
ligt sätt, dör på ett kors och uppstår – åter-
upprättar relationen, ger oss den heliga 
Anden så att vi var och en kan ha en rela-
tion direkt med Fadern, Skaparen. Men 
det är när jag tar emot Jesus Kristus som 
min frälsare som det händer i mig, det är 
när jag tar emot den heliga Anden som jag 
kan få uppleva friden och glädjen. Kanske 
till synes små händelser, det sker i det för-
dolda, stegvis i en process, men livsavgö-
rande. Några av oss tog avgörande beslut, 
andra märkte att nu kanske det har hänt, 
jag kallar mig lärjunge, kristen, jag tillhör, 
jag går med Gud. Led mig.

Andens uppgift är alltid att belysa Kris-
tus för oss och den heliga Anden ges till 
oss var och en. Och som Paulus skriver: 
hos var och en framträder Anden så att den 
blir till nytta (1 Kor 12:7). Till nytta för 
att fler ska upptäcka Jesus, så att han blir 
känd, trodd och efterföljd. Anden ges till 
var och en så att vi med våra olikheter kan 

bidra till gemenskapen, församlingen, så 
att gemenskapen byggs upp, så att Kristi 
kropp fungerar (1 Kor 12:12-27). Här får 
vi olika gåvor, uppgifter, uppdrag. Några 
kan verka vardagliga, andra mer andliga, 
somliga rent övernaturliga, men alla syf-
tar till att visa på nåden från Jesus Kristus 
och i första brevet till Korinthierna fram-
står kärleken som den främsta gåvan. Jag 
tänker att det också är förmågan att kunna 
älska som gör oss lik Gud. Det är inte vad 
vi presterar, vad vi gör, utan vad vi är: äls-
kade, älskande. Och där behöver vi stanna 
upp, andas in, låta det spira, ta emot, för-
djupas, låta kärleken förvandla. Bli för-
vandlad på djupet och andas ut, föra kär-
leken vidare, älska medmänniskan, ja till 
och med älska sin fiende. Det går bara 
med Guds kraft, genom den heliga Anden. 
Och kanske är det just det som är hoppet 
för världen, att människor börjar älska, 
börjar tänka gott, vill förstå den andre. 
För vi vet ju att det är bara av nåd och kär-
lek som Jesus kom till världen, dog och 
uppstod, gav oss den heliga Anden. Anden 
som vill ge oss glädje och frid. Så stanna 
upp, andas in att du är älskad, låt relatio-
nen fördjupas.

Den heliga Anden, Sanningens Ande, är 
också den som kan hjälpa oss att se vad 
som är viktigt, vad som är bestående, på 
sikt ger glädje och 
frid. Sanningens Ande 
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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

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

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

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).

Vi gläds över att nu åter kunna 
samlas utan pandemirestrik-
tioner. Antalet besökande 

ökar i kyrksalen och Liljegården. Eko-
nomin är stabilare via gåvor på Swish, 
bankgiro och kontanter. Vi har hittat 
en ny rutin i gudstjänsten med kollekt-
psalm och bön för offret. I en gammal 
vedlår från Mats Knuts läggs nu den 
kontanta kollekten. 

Pingsten 1994 invigdes Liljegården 
och kyrkans totalrenovering. Nu 
behöver kyrkfönstren successivt 
renoveras/ommålas. I sommar 
tar vi de mest behövande största 
fönstren med hjälp av två måleri-
firmor. Testamentsmedel 
och länsstyrelsebidrag 
betalar. En ”fönster-
fond” för kommande 
år är skapad. Märk 
din gåva ”fönster”.

Kriget i Ukraina 
med Rysslands invasion påverkar hela 
Europa. Från den 23 mars har vi åter 
startat språkcafé där vi möter flyk-
tingar. Kom med du också på onsdagar.

Fortsatt planering med Korskyrkan 
sker av verksamhetsrådet. Den 18–19 
juni ses vi i Floda Missionshus för ett 
uppskjutet 100 års-jubileum. Somma-
rens samlingar blir andakt på söndagar 
kl 10 eller 18 i Liljegården.

Efter sommaren ska vi besluta om 
en nyskriven Församlingsordning och 
nya stadgar. Behovet av detta har fun-
nits sedan vårt nya samfund bildades 
för elva år sedan. Slutgiltigt beslut 
om de nya texterna tar vi vid årsmö-
tet i februari 2023. Redan i septem-
ber är styrelsens förslag att vi beslu-
tar om byte av namn på församlingen 
från Borlänge Missionsförsamling till 
Equmeniakyrkan Borlänge. Liknande 

namnbyten har långt över 100 för-
samlingar redan gjort. Namnet 
på byggnaden Missionskyrkan 
kan vi behålla tills vidare. 

Jag ber om Guds välsignelse 
och beskydd över er alla.

Rune Björke, ordförande

Följ med – detta händer i församlingenPastor semester: 4 juli-7 augusti
Vid akuta ärenden ring vice församlings-
föreståndare Helene Frej 0768-455 577. 
Övriga frågor kan dagexpeditionen svara 
på och förmedla kontakter. Tala in medde-
lande på telefonsvararen.Låt ditt rike komma snart

till alla fattiga, till alla som gråter,
till alla som törstar efter rättvisa,
till alla som väntat länge, länge
på ett sant och människovärdigt liv.
Ge oss hopp, så att vi inte tröttnar i vårt
arbete för ditt rikes närvaro,
trots alla konflikter, hot och brister.
Ge oss en tydlig vision,
så att vi i detta ögonblick av vår historia
kan ana hur ditt rike kommer till oss.

från Nicaragua, Per Harling
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Kom med
till...

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

13 Måndag 
18.30 Församlingsmöte inför 
Kyrkokonferens

18 Lördag 
Öppet hus och Jubileum Floda 100+. 
Plats: Floda Missionshus
13.30-15.00 Utställning och servering 
15.00-16.00 Vi minns tillsammans, Rune 
Björke m fl 

19 Söndag 
10.00 Gudstjänst med Jubileum Floda 
Missionshus 100+, Predikan Anders 
Strömberg, sång Maria Andersson, 
kyrkkaffe.

Alla samlingar hålls i Liljegården 
pga fönsterrenoveringen.
Kaffe Smulan betyder enkelt fika.

26 Söndag 
18.00 Midsommarandakt. Gammals Mats 
Dahlström. Kaffe Smulan* grupp 1

JULI
3 Söndag 
10.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan 
Jessica Elnefred. Utgångskollekt till 
Sociala kassan. Kaffe Smulan* grupp 2

10 Söndag 
10.00 Sommarandakt. Thomas 
Magnusson. Kaffe Smulan* grupp 3

17 Söndag 
18.00 Sommarandakt. Johannes 
Elnefred. Kaffe Smulan* grupp 4 

24 Söndag 
18.00 Sommarandakt. P-O Byrskog. 
Kaffe Smulan* grupp 5

31 Söndag 
10.00 Sommarandakt. Leif Hagkvist. 
Kaffe Smulan* grupp 1

AUGUSTI
7 Söndag 
10.00 Sommarandakt. Johanna 
Annersten. Kaffe Smulan* grupp 2

10-14 Kyrkokonferens Vårgårda

14 Söndag 
18.00 Sommarandakt. Rune Björke. 
Kaffe Smulan* grupp 3

16 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

17 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

21 Söndag 
10.00 Gudstjänst. Jessica Elnefred.
Kaffe Smulan* grupp 4

23 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

24 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården 
18.30-20.00 Mitt i Livet

28 Söndag 
10.00 Gudstjänst med nattvard. Jessica 
Elnefred. Plats: Gustafs Missionskyrka.
Samåkning 9.30 från baksidan av kyrkan. 
16.00 Friluftsgudstjänst i Ria-stugans 
trädgård, grillning. Plats: Tingsgatan 4.

30 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

31 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

SEPTEMBER
1 Torsdag 
18.30-20.00 Körövning

4 Söndag 
11.00 Gudstjänst Predikan Frida 
Wallberg, Söndax och kyrkkaffe.

6 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

7 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården 
18.30-20.00 Mitt i Livet

8 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé 
18.30-20.00 Körövning

10 Lördag 
09.00-13.00 Styrelsedag i Floda 
Missionshus. 
14.00-15.30 Församlingens 
födelsedagskalas kvartal 3

11 Söndag 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan 
Jessica Elnefred. Utgångskollekt till 
Sociala kassan. Söndax och kyrkkaffe. 

13 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

14 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

15 Torsdag 
18.30-20.00 Körövning

Gudstjänster i kyrksalen?

18 Söndag 
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica 
Elnefred, kören, Söndax och kyrkkaffe.
Samlingssöndag
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Floda Missionshus
100+ år

Utförsäljning 1983 av lösöret inför ombyggnad/renovering. Auktionist Sven Johansson.
Ursprunglig exteriör och entré finns kvar. Foto Sven-Anders Hedberg.

Floda Missionshus 100+ år

Väster Tuna verkar under 1800-
talet varit en väckelsebygd. 1859 
bildades vår församling i Råg-

åker. I flera av byarna i väster trädde 
”bondeprofeter” fram. De stod Svenska 
Kyrkan och framväxande EFS nära. Man 
samlades i hemmen eller skolor. 1883 
stod Halvarsgårdarnas Missionshus klart 
– samägt mellan EFS och vår försam-
ling. 1888 invigdes Väster Tuna kapell 
(Svenska Kyrkan), Tolsbo 1896 samägt 
och 1901 Lindan (SB, EFS, SMF). Från 
1913 fanns missionshus i Gallsbo (EFS).

1918 bodde 35 medlemmar i vår för-
samling i området runt Floda. Många var 
bönder. Man kallades Halvars krets. Man 
längtade dock efter ett ”eget” kapell för 
samlingar, bibelstudier och besök av för-
samlingens pastorer. Vid kretsmöte i Sell-
näs 1918 beslutades att skriva till Bor-
länge-Stora Tuna Missionsförening om 
att få ekonomisk hjälp att bygga ett bön-
hus i Floda by. Samma år fick man klar-
tecken från församlingen som nu skulle 
satsa på sin fjortonde kyrkolokal sedan 
bildandet 60 år tidigare.

Karl och Kerstin Nyman skänkte tom-
ten och grundstenar från berget intill. En 
kommitté på sex män ledde planeringen. 
Två bröder från Gagnef byggde tillsam-
mans med frivilliga. Man startade tidigt 
året 1920 och den 14/11 1920 hölls invig-
ningen. Huset kostade 25,000 kr – lika 
mycket som hela Missionskyrkan kos-
tade 24 år tidigare.

Verksamheten kom snabbt igång med 

lokalt ordnade samlingar och besök av 
församlingens pastorer. Efter 1923 vista-
des ungdomspastor Elis Rönnblom i trak-
ten. Han kom att måla en tredelad altar-
tavla ”Jesus stillar stormen”. Numera 
finns den mittersta delen av tavlan kvar.

Man vurmade särskilt för barn och ung-
domar. Söndagsskola hölls i Floda och 
Tolsbo och en livaktig juniorförening 
(med egna stadgar) blev till stor välsig-
nelse. Syföreningsmöten och årliga mis-
sionsauktioner blev tidigt en tradition. I 
några omgångar hölls Valborgsmässofi-
rande. Även julotta förekom en period.

En kretsföreståndare har alltid funnits 
i spetsen för en stor skara medlemmar 
boende i trakten. Den föreståndare som 
funnits längsta tiden var Nils Ericsson, 
Gallsbo under åren 1948-1981.

På senare år har scout- och tonårsverk-
samhet förekommit. På 1980-talet hölls 
årligen cirka femton offentliga samlingar. 
Kommunen och andra föreningar har kor-
tare tider hyrt lokaler. Även flyktingbo-
ende har ordnats.

1945 gjordes en renovering av stora 
salen av Einar Sandell. 1971 kom nytt 
plåttak på plats. 1978 inköptes en elor-
gel. Under 1983-1986 gjordes en mycket 
omfattande renovering under Bengt Her-
manssons ledning. VA samt nya fönster, 
dörrar, golv och ytterpanel m.m. tillkom 
för 260,000 kr. 2016 gjordes en utvändig 
ommålning.

Under dessa 100 åren har Floda Mis-
sionshus varit till stor välsignelse för 
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många individer och en 
hel bygd. Mycket i sam-
hällslivet är så förändrat 
idag - så också i en för-
samlings liv. Vad framti-
den kommer att föra med 
sig vet bara vår Herre.

Nedtecknat av Rune 
Björke

Exteriör efter ombyggnad 1986.
Högra dörren till kök och lägenhet en trappa upp.

Scout och Floda Open

Hösten 1999 flyttade jag till Djurås 
och började mitt arbete som dia-
kon i Borlänge Missionsför-

samling. I tjänsten ingick två scoutgrup-
per i Floda Missionshus. Scoutvana hade 
jag gott om men också vetskapen om att 
ingen scoutgrupp är den andra lik. Med 
den yngsta gruppen fungerade det mesta 
men de som var över 10 år var måttligt 
intresserade av mina programidéer. De 
ville mest hänga, spela pingis och fika. 
Ungefär som på en fritidsgård. Därför 
organiserade vi om verksamheten, hade 
kvar scouting för 7-9-åringarna och star-
tade Floda Open för de äldre. Öppet hus 
där de själva fick välja vad de skulle göra. 

Det blev populärt och ibland hade vi 
närmare 20 deltagare mellan 10 och 15 år 
som hängde i missionshuset. Jag fick käns-
lan av att det inte fanns så mycket annat 
för ungdomarna i Floda med omnejd och 
därför blev vi viktiga för dem. Men visst 
blev mitt tålamod prövat många gånger. 

Att vara otydlig och medgörlig fungerade 
inte alls, respekten fick jag först när jag 
satte ner foten och markerade var gränsen 
gick. Men när vi väl lärt känna varandra 
så gick det lättare att se vilka fina ungdo-
mar som kom på Floda Open. 

Fika var uppskattat - chokladbollar, 
grönsaksdipp, våfflor, bullar, grillad korv 
- allt gick ner. En annan kul aktivitet var 
vinterns skoterutflykt. Gissa vad stolta 
ungdomarna var när deras pappor och 
storebröder kom med scootrarna och drog 
med oss ut i djupsnön i skogen. 

Det var kanske inte så märkvärdiga 
aktiviteter, det viktigaste var att det fanns 
ett missionshus där de var välkomna och 
vuxna som gick att lita på även när grän-
serna måste testas.

Maria Andersson, 
ungdomsdiakon 1999-2004

50-årsjubileum 1970.
Överst fr v Anna Sandell, John Hallgren, Hjalmar Löfgren (f d pastor), Frida Eriksson, 
Einar Sandell, Nils Ericsson och Alma Hedberg. Nedre raden fr v Anders Hedberg, Erik 
Hedberg, Elin Reiyer, Lydia Rapp och Emanuel Hallgren.

Interiörbild före 2015. Estraden borta. Altartavlan av Elis Rönnblom med mittendelen kvar.
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Tag min lovsång
Därför att jag mötte Dig på vägen
och såg in i Dina kärleksfulla ögon,
kan jag nu känna igen Dig
i sippans nyutslagna kalk.
Därför att jag hört Dig tala
förlåtelsens ord
till min ängsliga själ,
kan jag nu också höra Dig
i sommarvindens sus
och känna Din närhet
i blommans doft.
Därför att min själs ögon
uppfattat strålglansen
kring Din törnesårade panna,
kan jag nu se Ditt ljus
i skogstjärnens klara vattenspegel
och i soluppgångens
bländande ljuskaskader…
Herre, tag min lovsång!

Allt vad jag behövde
När jag gick över daggvåt mark
i den vaknande morgonens växande klarhet,
när blomma efter blomma
sömnigt öppnade sig mot solen
och fågeln stämde sin strupe
efter nattens vilopaus,
när himlen öppnade sitt ljusa öga
över sjöns blekblåa vatten
och vindarna vaknade till sina lekar,
när gräset nynnade sin morgonmelodi
och skogen allt lättare
andades ut sina dofter –
då såg jag Honom komma emot mig.
Han räckte mig en korg
med det bröd och de fiskar
som Han välsignat –
allt vad jag behövde
för dagens fortsatta vandring.

Vårregn
”Var lugn! Tro på Gud,
tro också på mig!”
Kristi ord
som ett stilla vårregn
över hjärtats
vintertrötta marker.
Själens skrämselfyllda ögon
förvandlas
och återspeglar
det nyfödda livets ljus,
krafter och färgnyanser.
”Var lugn! Tro!”
Guds kärleks tårar
löser det isbundna,
och bakom de vattenmörka
skyarna
bor solen.
Vilken trygghetsfaktor!

Utvalda   dikter av Mait Hedberg

Mait Hedberg 1924-2012. Kom hit som 
evangelist från Särna, där hon gick med i 
missionsförsamlingen 1937.
Välkomnades i Borlänge Missionsför-
samling hösten 1953.
Bosatte sig i Floda och gift med Ejvin, 
blev jordbrukarhustru, arbetade som kor-
rekturläsare på tidningen och utbildade 
sig till pastor på äldre dar.  Två barn Sven-
Anders och Ulla.
Var Juniorledare med Gunnar Levén, 
lärare i Spraxkya, som hade pojkarna och 
Mait tog hand om flickorna och det livade 
upp i bygden.
Skribent och diktare med egna utgivna 
diktböcker. Anställd pastor i Borlänge 
Missionsförsamling 1984-1989, arbetade 
med pastorerna Lennart Sparrman och 
Anita Boij.
Det finns så mycket att berätta om Mait, 
men läs framförallt hennes dikter i ett 
urval.
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Sommarfest
Nu har maskrosorna bundit kransar
och lagt dem i försommarens gröna famn.
Himlen ler och sydvästan dansar,
och flickan viskar sin kärastes namn.

Häggarna står som vitklädda brudar
och väntar på sommarens bröllopsfest.
Syrenerna knoppas och svalorna budar
fjäril och fruktblom att komma som gäst.

Träden spelar på välstämda strängar,
trasten sjunger och göken gal.
Ute på alla nygröna ängar
har älvorna ordnat med sommarnattsbal.

Nu är det högtid i gröna salar –
nu är det tid att samlas till fest –
till den har vi längtat från vintriga dalar –
men ingen vet vem som längtat mest!

Återuppståndelse
Det sjuder av liv –
vintern har gett upp –
allt är annorlunda.
En gyttjepöl förgylls
av solens guldglans
och en groda tar
ett glädjesprång
i det smutsiga vattnet.
Skogsduvans dova läte
ackompanjerar
de första flygfänas
yrvakna dans.
Vårbäckens ystra framfart
säger mig att ingenting
nu kan hindra
återuppståndelsens under!

Vitsippsdrivorna växer och växer.
Björkens knoppar sväller och sväller.
Gud skapar och skapar
och skapar på nytt.
Hans kärleksblick smeker ömt
den värld som är Hans.
Där får jag leva och känna
Livets krafter inom mig –
jag får leva
i Skaparhanden!

Tänk, att få uppleva
förnyelsens explosion!
Tänk, att få tvättas ren
i nyväckta strömmars flöden!
Tänk, att få leva
mitt i Livet!

Helgen 
22-23 
oktober 

kommer Björn 
Cedersjö hit och 
undervisar, inspi-
rerar, utmanar 
och predikar. 
Han har bland 
annat varit lärare 
på Örebro Teologiska högskola i Etik 
och skrivit avhandlingen Bortom synda-
katalogen, är pastor inom EFK, arbetat 
inom SKR (Sveriges Kristna Råd), varit 
med och startat upp Stadsmissionen i 
Örebro. Driftig, varm, genomtänkt, enga-
gerad osv. Deltar i samtalet i flera kristna 
tidningar om det kristna livet, här och nu 
kopplat till Bibeln som ett levande och 
verksamt ord. Lördagen 22 oktober kl 
15.00-17.00 handlar om ’Jag gör väl det 
som känns rätt för mig’ och i söndagens 
gudstjänst predikar Björn. Missa inte 
detta fina tillfälle. Björn och hans fru har 
flera gånger deltagit i vår gudstjänst som 
vänner till Ingemar och Helene Frej. Gör 
en notering i almanackan.

Sommarregn
Himlen färgas gråblå
över bergen i sydväst –
svalorna jagar nära marken,
åskans mullrande röst
ekar bland de stillatigande bergen,
trädens grenar rörs
av vindens andedräkt.
Regnet kommer –
sommarregnet.
Markerna välsignas.
Dofterna stiger som tackoffer
mot skyarna.
Strömmarna klappar i händerna.
Bergen jublar!
  Ps 98:8

Blomsterfoton Jessica Elnefred



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

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

fortsättning från sid 3

sommarlov!

vill avslöja det som splittrar, förgör 
och som kommer att leda mig bort, 
bort från mig själv, bort från Gud. Den 
heliga Anden vill föra dig in i gemen-
skapen, in i livet med Fadern, Sonen 
och den heliga Anden. Jesus säger: 
Den dagen skall ni förstå att jag är i 
min fader och ni i mig och jag i er (Joh 
14:20). Så ta emot livet, nåden, kärle-
ken från Gud.

Så, må det spirande hoppets Gud 
fylla er med glädje och med frid, så 
att era liv i tillförsikt svämmar över av 
hopp, fulla av den heliga Andens liv-
givande kraft! (Rom 15:13 från The 
Message på Svenska)

Välsignelse över dig och genom dig, 
andas in, andas ut.

Jessica Elnefred, pastor

4 sep Söndag 11.00 får vi besök av Frida Wallberg som under våren varit i 
Kongo-Kinhasa. Frida drömde redan som 12-åring om att få åka till Kongo. 
2008 kom hon till Kongo-Brazzaville och har sedan haft svårt att hålla sig 

från Afrikas kontinent. Frida är utbildad sjuksköterska, bor under sommaren i Tierp 
och tillhör Borgenkyrkan i Tierp, Equmeniakyrkan. 
Den 14 februari reste hon och tre andra missionsvolontärer dit för att fördjupa sig 
i olika delar av sjukvården. En av dem, Tilda Jönsson, stannar som missionär och 
sjuksköterska i Louzi, de andra reste hem den 16 maj. Tilda kan du följa via blog-
gen nursetilda.wordpress.com eller @nurse_tilda på instagram. Missa inte Fridas 
besök och berättelse!


