
Kontakt
Församlingsblad nr 3 - 2022
18 september - 30 november



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 

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 9

Expedition
Expedition/uthyrning: 0243-804 70 
bokning@EqumeniakyrkanBorlange.se
Bemannad: tisdag, onsdag och torsdag 
mellan 10.00 och 12.00

Gläd er i Herren, än en gång vill jag 
säga: gläd er. Filipperbrevet som 
är skrivet när Paulus sitter i fäng-

else är fyllt av glädje. Och jag tror inte att 
vi kan tänka att det var bättre eller här-
ligare då utan glädjen kommer ur något 
annat än omständigheterna.Och omstän-
digheterna, livet, det händer hela tiden. 
Att glädja sig handlar om något annat än 
att allting stämmer, funkar, rullar på, går 
enligt mina planer. Jag tror att det hand-
lar om att se det vackra mitt bland allt det 
andra, trots det besvärliga, sorgliga, även 
i motgångar. Och Paulus han gläds ju även 
över motgången, situationen för nu får 
han ju även berätta för pretoriet, dvs kej-
sarens livgarde eller de som arbetade där i 
byggnaderna som var kopplade till kejsa-
ren, makten. Men glädjen kommer ju inte 
ur förhållandena utan från Kristi uppstån-
delse, från livet med den heliga Anden och 
ur gemenskapen med andra troende. ’Jag 
tackar min Gud var gång jag tänker på er, 
alltid, i alla mina böner för er. Och det är 
med glädje jag ber för er…’ (Fil 1:3-5)

I den nyöversättning av Nya Testa-
mentet som är på gång och som kommer 
2026 är arbetet igång med Filipperbre-
vet och där kommer det troligare att stå: 
Jag tackar alltid min Gud, varje gång jag 
nämner er i mina böner för er alla, och 
det är med glädje jag ber mina böner. Det 
är som att det inte är tungt att be, utan med 
glädje, i glädje det kanske till och med blir 
glädje av samtalet med Gud. Och jag tän-
ker att ibland när vi tror att Gud har kom-

mit långt bort är det ju inte Gud som har 
flyttat sig eller Kristi närvaro som är min-
dre eller att den heliga Anden har slutat 
kommunicera utan det är nog jag som har 
för fullt upp, fokuserar på något annat, har 
riktat mig åt annat håll. 

Bestående glädje eller lycka är ingen-
ting jag kan tänka mig till, köpa mig eller 
förvänta mig att andra ska ansvara för, 
men jag kan rikta mig och mitt liv mot 
Jesus Kristus och låta den heliga Anden 
få fylla mig, en första gång, ännu en gång. 
Varje dag får jag vända mig till Gud och 
be att kärleken ska flöda i mig och ur 
mig, strömma genom mig. Glädje, kärlek 
och längtan – jag tror att det behöver fyl-
las på, men jag tror också att det behöver 
delas. Glädje, kärlek och längtan behöver 
cirkulera, vara i rörelse, mellan mig och 
Gud och mellan människor. I bönen får 
jag lyssna in Gud, ta emot nåden, kärle-
ken och uttrycka det jag längtar efter, sätta 
ord på hur jag upplever nuet. Med mina 
medmänniskor får jag dela det tunga men 
också öva mig på att se glädjen, ljusglim-
tarna och i ord och handling bära och bli 
buren, bönelivet. Vi har fått varandra och 
när vi lär känna varandra blir bönen med 
och för varandra en fördjupande möjlig-
het. Och jag tänker att det är en uppma-
ning till gemenskapen, gläd er, inte till en 
individ att varje dag kunna känna glädje, 
för så gestaltar sig inte 
livet. Och samtidigt är 
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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: Sven-Anders Hedberg

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 0243-804 70.
Ej för den som har Färdtjänst.

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

Jag hade förmånen att få vara ombud 
på årets Kyrkokonferens 10-14/8 
som detta år var förlagd till mina 

hemtrakter – Vårgårda. Konferensen var 
digital (två dygn) och övergick därefter 
i fysiska möten (två dygn). Ett antal val 
och diskussioner klarades av digitalt, vil-
ket förenklade beslutsprocessen på plats.

Glädjen över att träffas fysiskt (efter 2 
år med pandemi) var tydlig i allt. Gemen-
skap och värme (både inombords och 
utomhus) genomsyrade hela konferensen.

Gudstjänsten fredag kväll med nattvard 
och förbön för Vägledningsåret (diako-
ners och pastorers första år i tjänst innan 
de ordineras) var för mig mäktig. Hela 
scenen fylld med människor som på olika 
sätt vill tjäna Gud med sina gåvor och sin 
tro – då rann tårarna av glädje!

Morgonandakterna med bl.a. Lena 
Bergström gav också eftertankar till hur 
vi förhåller oss till vår jord och vår miljö.

Lördag kväll var det internationell guds-
tjänst med förbön för missionärer -ett antal 
som kommit hem efter avslutad tjänst och 
några som är på väg ut till olika uppdrag 
i världen. Kyrkoledare Lasse Svensson 

predikade om att Gud rör och berör, Guds 
värld saknar gränser och att vi är utma-
nade – manade ut!

Söndagen avslutades med ordinations-
gudstjänst för 3 diakoner och 16 pastorer, 
samt mottagande av en pastor från annat 
samfund. En högtidlig och stark guds-
tjänst – med många glädjetårar bland oss 
som deltog.

Jag kan sammanfatta min upplevelse 
av konferensen i delar av en sång som vi 
sjöng på både morgonandakter och guds-
tjänster, med text av Lena Bergström:

”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”

Ann-Britt Andersson

Se gärna gudstjänsterna i efterhand via 
Equmeniakyrkan.se eller via Youtube, 
sök Equmeniakyrkan kyrkokonferens

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

Himmelske Trädgårdsmästare,
i din vård ger jag mitt hjärta.
Gör du med det som du finner bäst, 
men jag tror att det behöver vattnas. 
Det känns torrt och hårt. 
I dess djup är ett underbart frö 
som längtar efter att växa upp och 
blomma.

Käre Mästare, världen är full av 
hjärtan som vill att deras innersta 
längtan ska få slå ut. 
Ta hand om oss alla så att din träd-
gård blir underbart vacker.

Vill du bli medlem i församlingen?
Församlingen är till för alla människor 
som söker dess gemenskap och söker 
stödja dem under livets olika skiften. Vi 
vill vara en kyrka för hela livet.

Församlingen välkomnar var och en 
som bekänner Jesus Kristus som Frälsare 
och Herre. Tron och dopet är vägen in i 
församlingen. Församlingen välkomnar 
även medlem i väntan på dop. Den som 
vill bli medlem i församlingen samtalar 
om tro, dop och gemenskapens ansvar 
med församlingens  pastor. 



76

Kom med
till...

September

13 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

14 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

15 Torsdag 
18.30-20.00 Körövning

16 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

18 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Kören, 
Söndax, kyrkkaffe. Höstupptakt, info.

20 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

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

22 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé

23 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

23-25 
Höstsammankomst God Jord, 
Pingstkyrkan Borlänge

25 Söndag 
16.00 Cafégudstjänst 
Lennart Renöfält

27 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

28 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

29 Torsdag 
18.30-20.00 Körövning

30 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

OktOber 

2 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Per Knutsson, Söndax, 
kyrkkaffe

4 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

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

6 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé 
18.30-20.00 Körövning

7 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

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

11 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

12 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

13 Torsdag 
18.30-20.00 Körövning

14 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

15 Lördag 
10.00-13.00 Barnloppis

16 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe.
11.00-16.00 Regionskonferens Gävle 
(fd regionsfesten) 

18 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

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

20 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé 
18.30-20.00 Körövning

21 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

22 Lördag 
15.00-17.00 Björn Cedersjö ’jag gör 
väl det som känns rätt för mig’

23 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Björn Cedersjö, Kören, 
Söndax, kyrkkaffe. 
Tillsammans med Korskyrkan.

25 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

26 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

28 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

29 Lördag 
10.00-11.30 Barnens födelsedagskalas, 
anmälan.

30 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe

NOvember

1 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön
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2 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården 
18.30-20.00 Mitt i Livet

3 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé 
18.30-20.00 Körövning

4 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

5 Lördag 
Gudstjänst med nattvard och ljuständning. 
Predikan Jessica Elnefred, Kören, 
Söndax, Kyrkkaffe. 
Utgångskollekt Sociala kassan.

8 Tisdag 
10.00 Bibel och bön 

9 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

11 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

13 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikstolsbyte bland BKSRs 
förkunnare, Söndax och kyrkkaffe.

15 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

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

17 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé 
18.30-20.00 Körövning

18 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

19 Lördag 
10.30-12.00 Församlingens 
födelsedagskalas kvartal 3

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

22 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

23 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé Liljegården

24 Torsdag 
18.30-20.00 Körövning

25 Fredag 
09.30-11.00 Blöjröj

27 Söndag 
11.00 1 Adventsgudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Kören, 
Söndax, kyrkkaffe.

29 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

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

Floda Missionshus 100 år
Under lördagen och söndagen 18-19 juni 
var det fest i Floda Missionshus med 
anledning av 100-årsjubileet. Egentli-
gen inföll 100-årsdagen den 14 novem-
ber 2020 men p g a av pandemin flyttades 
firandet fram. Historiken runt Floda Mis-
sionshus går att läsa i föregående Kontakt 
och i det särtryck som Rune Björke och 
Matts Dahlberg tryckt upp. I Floda fanns 
ett gediget material med gamla bilder, 
dokument, programblad mm att titta på 
och bläddra i och det har suttit uppe under 
hela sommaren. Vid fikaborden delades 
minnen och berättelser om stort och smått 
där livet och verksamheten i Flodakretsen 
har haft betydelse. Sista timmen tog för-
samlingens ordförande Rune Björke oss 

uppståndelsekraften och glädjen ur den 
något att glädja sig över - varje dag, luta 
sig mot varje natt.

fortsättning från sid 3

med genom en tidsresa av händelser, män-
niskoporträtt och t ex kyrksalens föränd-
ring genom tiden. Vänner från Betania i 
Sellnäs överlämnade en blomsterkorg.

Gudstjänsten på söndagen firades med 
Anders Strömberg som predikade och 
berättade om vikten av att få tillhöra, där 
bla en pojke som ställt till med hyss und-
rade om han kunde få komma tillbaka. 
Värsta straffet skulle vara att få höra att 
han inte var välkommen. Maria Anders-
son sjöng sånger som hon förknippade 
med Floda och arbetet där. Johannes Elne-
fred spelade och festligheterna avslutades 
med kyrkkaffe och tårta. Vi önskar väl-
signelse över den fortsatta verksamheten 
i Floda Missionshus, över möten med var-
andra och Gud.

Jessica Elnefred
foto: Helena Henriks

Guds välsignelse till glädje över dig och 
genom dig!
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Familjen Brodin inledde årets sommarse-
mester med att åka till ”Tillsammansläger 
– en helg för alla åldrar” som anordnades 
av församlingen i Örbyhus det här året, 
annars av Region Mitt. Vi hade några här-
liga dagar och vill gärna dela det med er! 

Torsdag 30 juni
Småstressade och med trötta barn i en 
fullpackad bil åkte vi till Ensro på efter-
middag den 30 juni. Vid ankomsten väl-
komnades vi med fika och en känsla av 
lugn infann sig medan vi tog en kopp 
kaffe i solen. Ensro ligger vid sjön Ensen 
utanför Rättvik i en vacker tallskog med 
sand, barr och blåbärsris. 

Här finns blandat boende i form av stor-
stugor, småstugor och en långstuga. På 
platsen finns även ett vackert kapell och 
en lada för aktiviteter på kvällarna. Vi 
blev tilldelade en liten rödmålad 6-bädds-
stuga där sängarna snabbt fick bli bäd-

dade till förmån för ett dopp i sjön Ensen 
av otåliga barn. 

Redan innan middagen serverades hade 
Carl hittat nya kompisar som ville leka i 
sandlådan, perfekt placerad utanför mat-
salen och de stora fönstren för uppsikt. 
Första dagen avrundades med en fin 
kvällsandakt i det lilla kapellet med utsikt 
över sjön som speglade sig i kvällssolen. 
Magiskt vackert. 

Fredag 1 juli
Vi vaknade till regn och fick ta stora para-
plyet ner till frukosten. Kl 10 hölls en kort 
och barnvänlig gudstjänst med mycket 
sång och musik. Barnen trotsade regnet 
och badade som om solen strålade och ter-
mometern inte alls visade 18 grader.

Eftermiddagen tog vi barnen på en 
kortare promenad genom skogen till en 
utsiktsplats. De vuxna njöt av utsikten, 
barnen fann trappen upp till utkiksplat-
sen roligast. Innan kvällsandakten började 
bjöds det på lek och sång som både vuxna 
och barn deltog i. 

Lördag 2 juli
Nu började vi finna lite rutin med frukost, 
lite lek och efterföljande kort gudstjänst. 
Förmiddagen bjöd på pyssel då solen inte 
riktigt ville visa sig från sin bästa sida 
idag heller. Lunchen passerades och efter-
middagen skulle bjuda på utflykt till den 
närliggande Styggforsen. 

Samtliga deltagare, som bestod av en 
jämn fördelning av småbarnsfamiljer och 
de med vuxna barn satte sig i fordon och 
körde den 20 min långa färden till Stygg-
forsen. Väl på plats var det en liten prome-
nad uppför det som sedan visade sig vara 
kanten på det meteoritnedslag som ska-
pat Siljan. Vattenfallet var spännande att 
se och efterföljande fika var välförtjänat.

 

Söndag 3 juli 
Dagen för hemförd. Under hela helgen 
har samtliga deltagare hjälpt till med 
bestyren att driva ett läger efter förmåga 
och tid. Nu hjälptes samtliga åt att städa ur 
och rengöra alla ytor inför att en tysk för-
samling skulle ta över driften av gården 
de kommande två veckorna. 
Två sovande barn och två glada föräldrar 
lämnade Ensro för denna gång men med 
säkerhet att vi återkommer. 

Rebecca och Oscar Brodin

Tillsammanshelg på Ensro



Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
(åk 7-9, gymnasiet)
Fredagar 19.30-22.30
Plats: Korskyrkan
Kontaktperson:
Lovika Jansson 070-542 62 69
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 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

BARNLOPPIS 
MISSIONSKYRKAN

BORLÄNGE 
 

ÄNTLIGEN TILLBAKA! 

Lördag 15 oktober 

kl .10-13

 

Missionskyrkan Borlänge, Borganäsvägen 22

Barnloppis i Missionskyrkan, Borlänge

Kontakt: barnloppismissionskyrkan@hotmail.com

Barnkläder, barnskor, leksaker, mammakläder mm
Betala med Swish, kort eller kontant.


