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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 

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 5

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

Få har nog missat att det byggs en ny 
högskola i kvarteret, det både låter 
och vibrerar, parkeringsplatser på 

Ovanbroparkeringen har blivit busshåll-
platser och gågatan är delvis avspärrad. 
Utefter dessa höga staket sitter det insyns-
skydd eller om det är reklam för byggfirma 
och högskolan. På en av dessa är texten: 
’Tillgänglig och attraktiv med miljöprofil. 
En hållbar mötesplats för framtidens kom-
petens.’ Nu får jag hoppas att det där inte 
är några skyddade ord för jag skulle näm-
ligen vilja säga att det borde vara kyrkan 
som det handlar om. Miljöprofil för håll-
bara liv, både hur livet upplevs och efter-
smaken. Att kyrkan, som byggnad och 
som församlingens liv uppfattas som till-
gänglig och attraktiv som något som finns 
där, närvarande och en plats och gemen-
skap att längta till, vilja prioritera. Att för-
samlingen är en mötesplats - för livet så 
som det blev. För framtiden, i nutiden när-
varande, grundat på dåtiden men alltid 
siktande framåt. Det är bara ordet kom-
petens som hänger lite löst… tillsammans 
kan vi nog komma på något.

När Josef och Maria kom till Betle-
hem och det var tid för Maria att föda står 
det i Lukasevangeliet 2 att det inte fanns 
plats för dem inne i härbärget (Luk 2:7). 
Antagligen fullt eftersom det var skatt-
skrivning men även i tolkningen att de 
var utanför normen, de platsade inte, pas-
sade inte in. Det fick bli stallet istället. 

Jesus ägnade sedan sitt liv åt att bjuda in 
de utstötta, vidga gemenskapen, skapa 
hållbara mötesplatser där livet ryms och 
berätta i handling om en älskande närva-
rande Fader. Och så andas Jesus på lär-
jungarna och säger ta emot helig Ande, 
min frid ger jag er, jag sänder er som 
Fadern har sänt mig (Joh 20:20-22). Så 
får vi fortsätta Jesu verk att inbjuda, göra 
plats för dem som känner sig utanför, som 
inte upplever att de platsar. Dela gemen-
skap och livet – det här livet som aldrig 
riktigt går ihop, det finns inget livspus-
sel i betydelsen alla bitar finns och passar, 
men det finns nåd och den heliga Anden 
som ger kraft och mod, hopp och vägled-
ning och som kan göra något vackert. Mitt 
kaos kan bli något vackert i Guds hand, 
ditt liv kan bli något ljuvligt i Guds när-
varo. Församlingen håller på att besluta 
om nya stadgar, för att bli en öppnare och 
större mötesplats, för att människor inte 
ska behöva uppleva att det inte finns plats 
för dem, det får bli så att säga krogen istäl-
let att känna sig sedd. Men kyrkan är ju 
mer än en byggnad, det är ju församlingen 
som behöver finnas här och ta emot, ge 
utrymme, ta emot och gestalta närvaron. 
Om vi vill vara en mötesplats behöver för-
samlingen finnas här och möta, ge vidare 



54

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

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.

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

Församlingens årsmöte
Lördagen den 18 februari 2023 kl 16.00 
Förhandlingar och framtidssamtal.

Valberedning
Valberedningen startar inom kort sitt 
arbete inför årsmötet, om du vill gå in i 
en ny funktion så anmäl dig till Ingemar 
Frej, tel 070-7246060.

De senaste månaderna pekar progno-
ser på kraftigt ökade elpriser. För-

samlingen betalar redan närmare 200.000 
kr för el och fjärrvärme. Vi är dessutom 
med på samfundets klimatnödläge och vill 
ta klimatfrågorna på 
allvar. Styrelsen plus 
fastighetsrådet har 
därför beslutat att 
pröva med att sänka 
inomhustemperatu-
ren i kyrksalen till 
cirka 17 grader och i 
Liljegården till cirka 
18 grader. Vår 28 år 
gamla ventilations-
anläggning är inte 
helt enkel att styra 
exakt till dessa grad-
tal. Vi tror ändå att vi 
har behov av kyrko-

rummet vid gudstjänsterna. Planera därför 
vilka plagg du vill ha på dej till kyrkan i 
vinter.

Även all belysning har inventerats och 
vissa lågenergilampor har kommit på 

plats. MEN nu gör vi 
som hemma – tänker 
noga vilka utrym-
men som behö-
ver vara påslagna 
och HUR LÄNGE. 
Också detta kan 
spara en hel del el.

Välkomna till den 
varma församlingen 
i den lite svalare 
kyrkan.

Rune Björke

Kallare inomhus – klä dej varmt

det vi själva har tagit emot, erbjuda rese-
sällskap på livets vandring. Ordet kom-
petens, från ovan nämnda byggslogan, 
kanske ska vara något i stil med steg, 
vandring, liv. Vi behöver varandra och 
Borlänge behöver mötesplatser med Jesus 
i centrum.

Välsignelser över dig och genom dig
Jessica

fortsättning på från sid 3
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6 Fredag
15.00 Trettondagsfest tema: Kafferep, ta 
med din favoritkopp.

8 Söndag
11.00 Gudstjänst Predikan Jessica 
Elnefred, kyrkkaffe 

10 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

11 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30-20.00 Mitt i livet

12 Torsdag
13.30-15.30 Stickcafé

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

17-20 Ekumeniska bönedagar med 
samlingar i respektive kyrka:
Bön för Borlänge

17 Tisdag
10.00 Missionskyrkan,
11.00 Pingstkyrkan,
18.00 Sellnäs

18 Onsdag
10.00 Korskyrkan,
18.00 Jakobs kapell

19 Torsdag
18.30 Kvarnforskyrkan

20 Fredag
10.00 Efs (Jakobs kapell)

DECEMBER
1 Torsdag
13.30-15.30 Stickcafé

3 Lördag
11.00-15.00 ’Julmarknad’ glögg, 
pepparkaka, försäljning 

4 Söndag
11.00 Gudstjänst med nattvard Predikan 
Jessica Elnefred, Söndax, kyrkkaffe.  
Utgångskollekt Sociala kassan.
15.00-15.45 Övning inför Lucia

6 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

7 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé

8 Torsdag
14.00-16.00 Julblommefest
18.30-20.00 Körövning

10 Lördag
15.00 Luciafest med fika m.m.

11 Söndag
11.00 Gudstjänst Predikan Jessica 
Elnefred, Söndax, kyrkkaffe

13 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

15 Torsdag
18.30-20.00 Körövning

18 Söndag
11.00 Gudstjänst sjunga in julen, Jessica 
Elnefred, församlingens musiker och 
solister, kyrkkaffe

24 Lördag Julafton
10.00 Samling runt krubban för 
stora och små. Jessica Elnefred 
m.fl.

26 Annandag jul
11.00 Gudstjänst med 
missionstema, kyrkkaffe

28 Onsdag
18.00 Grötfesten i Floda missionshus. 
Flodakretsen, familjen Elnefred m.fl.

JANUARI
1 Söndag
18.00 Ekumenisk gudstjänst i Stora Tuna 
kyrka

18 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
19.00-20.15 Temakväll: Miljö 

19 Torsdag
18.30-20.00 Körövning

22 Söndag
11.00 Gudstjänst Predikan Jessica 
Elnefred, Söndax, kyrkkaffe

24 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

25 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30-20.00 Mitt i livet

26 Torsdag
13.30-15.30 Stickcafé

29 Söndag
11.00 Gudstjänst mission Predikan 
Agneta Bennstam, Missionsgruppen, 
Söndax, kyrkkaffe.
Insamlingsperioden för Mission i andra 
länder avslutas.

31 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

FEBRUARI
1 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé

2 Torsdag
18.30-20.00 Körövning

Kom med
till...
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5 Söndag
11.00 Gudstjänst Jessica Elnefred, 
Söndax, kyrkkaffe

7 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

8 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30-20.00 Mitt i livet

9 Torsdag
13.30-15.30 Stickcafé
18.30-20.00 Körövning

12 Söndag
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Jessica Elnefred, Söndax, kyrkkaffe. 
Utgångskollekt till Sociala kassan

14 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

15 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé

16 Torsdag
14.00 Passion för livet-föreläsning: MC-
ambulanser till Kenya. Hans Rönnegård 
från mctouring.se berättar, visar bilder 
och filmklipp.
18.30-20.00 Körövning

18 Lördag
16.00 Församlingens årsmöte

19 Söndag
11.00 Gudstjänst Årshögtid Predikan 
Jessica Elnefred, Kören, Söndax, 
kyrkkaffe

21 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
19.00-20.15 Temakväll: Miljö

22 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30-20.00 Mitt i livet

23 Torsdag
13.30-15.30 Stickcafé

26 Söndag
11.00 Sånggudstjänst Göran Klemetz, 
Söndax, kyrkkaffe

28 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

MARS 
1 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé

5 Söndag
16.00 Gudstjänst med nattvard och 
Taizesånger. Jessica Elnefred m.fl. 
Utgångskollekt till Sociala kassan.

7 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

8 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30-20.00 Mitt i livet

9 Torsdag
13.30-15.30 Stickcafé
18.30-20.00 Körövning

11 Lördag
15.00-17.00 Bilder från 
Kongo. Eivor Nolåkers 
bilder från åren i Kongo. 
Pastor Josef Nsumbo, 
Eskilstuna.

12 Söndag
11.00 Gudstjänst Predikan 
Josef Nsumbo, Söndax, 
kyrkkaffe

14 Tisdag
10.00 Bibel och Bön

15 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé

16 Torsdag
14.00 Passion för livet-
föreläsning: Hörselsmart 
Marianne Cronberg 
Willman, Hörselskadades 
riksförbund.
18.30-20.00 Körövning

19 Söndag
11.00 Gudstjänst Predikan 
Jessica Elnefred, Kören, 
Söndax, kyrkkaffe. Bön- och 
insamlingsdag för diakon- 
och pastorsutbildningen.
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Kyrkokonferensen för Equmenia-
kyrkan utlyste klimatnödläge 
och kyrkoledarna skriver i Hand-

lingsplan för klimatnödläge: ’Att utlysa 
klimatnödläge är inte så svårt. Men ord 
behöver följas av handling, nya arbetssätt, 
resurser och en tid av omställning.’

Så, hur följer vi upp vårt upprop 
med handling, här? Miljögruppen i 
församlingen har tagit fram en folder, ett 
utkast till en miljöpolicy som kommer 
att vara under ständig utveckling, det 
som kallas ett levande dokument. 
Fastighetsgruppen har också varit på 
alerten, sedan glödlampor togs bort från 
marknaden, bytt till lågenergilampor, 
styrt upp sopsorteringen och arbetar nu 
på styrelsens uppdrag med att sänka 
energiåtgången i kyrkan genom att sänka 
värmen, som du kan läsa om i en text av 
Rune Björke. Miljö och klimat handlar 
också om hållbarhet. Sedan många år är 
församlingens värdepapper kontrollerade/
placerade där de inte sponsrar krig, 
vapen, exploatering av varken miljö eller 
människor.

Under hösten har vi bjudit in till två 
temakvällar om miljö. Den första om 
bostaden – kyrkan, där vi främst pratade 
energiåtgång, lampor, temperatur och den 

andra handlade om att städa utan förö-
dande kemikalier som tar död på djurliv 
i vattendrag. Att städa med vatten, ättika 
och bikarbonat sparar in både pengar och 
utrymme på städhyllan. Till våren fortsät-
ter vi med att planera kyrkans städhylla 
som förhoppningsvis kommer att resul-
tera i en ny städplan.

Senare räknar vi med att bjuda in till 
temakvällar om mat, kläder och annat var-
dagligt som har betydelse för hur vi väljer 
och konsumerar.

Tanken är att det vi pratar om som kyr-
kans gemensamma riktning också ska 
inspirera oss till att göra det vi kan hemma 
och det vi läser om kan vi få dela med oss 
av till varandra för att leva hållbart. Det är 
bättre att ta små steg långsiktigt än radi-
kala förändringar vi inte orkar med och 
som ger bakslag. Välkommen med på 
temakvällar där ord får följas av handling, 
för ett hållbart liv. Jonas Gardell skrev 
den 11 november på Instagram, angående 
finansministerns kommentar om miljömå-
len 2030: ’I alla tider har människan varit 
beredd att offra sig själv för att hennes 
barn och barnbarn ska få det lite bättre. 
Vi är den första generation som gör precis 
tvärtom.’ Nu gäller det jorden. 

Miljögruppen

År 1859 bildades vår församling. 
Namnet blev Stora Tuna Mis-
sionsförening som kom att hänga 

kvar till 1946. Församlingen växte mycket 
från 1870-talet. Efter delningen med EFS 
1894 byggdes den stora Immanuelskyr-
kan 1896. Redan 1904 byttes namnet till 
Missionskyrkan för att inte förväxlas med 
Emanuelskyrkan – Metodist. 1878 bilda-
des Svenska Missionsförbundet som först 
2003 bytte namn till Svenska Missions-
kyrkan.

1944 bildades Borlänge Stad och inom 
två år ändrades församlingens namn till 
Borlänge-Stora Tuna Missionsförsam-
ling. 1971 skedde sammanslagning av 
Borlänge och Stora Tuna kommuner och 
församlingsnamnet ändrades till Borlänge 
Missionsförsamling. 2011 slogs tre sam-
fund samman under parollen ”Gemensam 
framtid”. 2013 antogs vid kyrkomötet 
namnet Equmeniakyrkan. Idag har sam-
fundet cirka 600 församlingar. Över 160 
av dessa har bytt namn till Equmeniakyr-
kan + ortsnamn. Nu blir också en sådan 
namnändring genomförd hos oss i sam-
band med att ny Församlingsordning och 
nya Stadgar antas den 18 februari 2023. 
Equmeniakyrkan Borlänge är redan ett 
etablerat namn bland våra kyrkogrannar i 
kommunen.

Några årtal angående församlingens 
ungdomsverksamhet. Från starten 1859 
har söndagsskolor bedrivits. 1898 bilda-

des Stora Tuna ungdomsförening främst 
för personer från 14 år och äldre. 1942 
startade Våra Pojkar och 1943 Våra 
Flickor för yngre skolbarn. 1956 till-
kom SMU – Svenska Missionsförbundets 
Ungdom i Borlänge – Stora Tuna Mis-
sionsförsamling. 2007 bildades Equmenia 
nationellt av tre samfunds ungdomsorga-
nisationer vilket drev på samfundsbild-
ningen. 2020 tog styrelsen för Equmenia 
i Borlänge paus och barn-/ungdomsfrå-
gorna hanteras nu inom styrelsen.

Rune Björke

Namnbyte på församlingen



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

6 jan  Fredag 15.00 Trettondagsfest tema: Kafferep, ta med din favoritkopp.
Välkommen på fest på Trettondagen, det blir kafferep, ta med din favoritkopp och drick 
ditt kaffe eller te ur den. 
/Trettondagsfestgruppen. Ja, du får med din kopp hem.
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Foto Göran Hedlund


