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Equmeniakyrkan Borlänge
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

Det är alltid med ett visst mått av 
förundran som jag plötsligt ser att 
nu har de kala björkarnas toppar 

börjat skimra i rosa. Det första ropet om 
att våren är på väg är inte gröna små blad 
utan att bergen, dungarna börjar skimra i 
rosa. 

Jag har också förstått att för somliga är 
första tecknet att pollenallergin gör sig 
påmind och det kan ju inte vara helt lätt 
att veta att månader av kli eller rinn är på 
gång. Men det är ju ändå något med att 
få hitta några minuter i solen, gärna i lä, 
vända sig mot värmen och bara få känna 
sig genomstrålad. Det kan också vara en 
tung period, all ork är slut efter en lång 
mörk, grå vinter. Med denna vinters isga-
tor har det inte blivit många promenader, 
och nu ska jag känna mig pigg och fräsch 
också. Nej, så behöver det inte vara, för-
sök att bara njuta för en stund. Jorden 
snurrar ändå, solen värmer och smälter 
isen ändå. 

Jag var iväg på retreat onsdag till sön-
dag vecka 8, så tacksam att jag får vara 
i en församling som ger mig den möj-
ligheten, och där fick jag bara sitta ner, 
utan att känna att det skulle vara läsning 
och tankearbete till nytta. Jag skulle inte 
dela något, inte bidra, ha en ny idé eller 
infallsvinkel utan fick bara ta emot. Och 
lite förvånad får jag nog konstatera att 
ett av de ord som dröjer sig kvar är från 
psalm 147 som vi bad i en av dagsrytmens 
böner. Psalm 147:18 Han sänder sitt ord, 

och isen smälter, han andas, och vattnet 
strömmar. Han sänder sitt ord, han andas, 
då smälter isen och vattnet strömmar. Det 
är Gud som gör det och ännu en gång får 
vattnet, livets vatten, flöda i mig och i dig. 
Samtalet mellan Jesus och den samariska 
kvinnan i Joh. 4:7-30 där kvinnan har en 
is inom sig av andras ord, blickar eller vad 
det är som får henne att gå och hämta vat-
ten mitt på dagen i den stekande solen. 
Och Jesus erbjuder henne livets vatten, 
det vatten som blir en källa inom henne 
med ett flöde som ger evigt liv. Ge mig 
vattnet, svarar kvinnan. Det är jag, den 
som talar till dig (Joh 4:26). Ett av dessa 
Jag Är-ord som anspelar på Guds namn. 
Jesus är den som talar och det blir. Och så 
smälter isen i henne och hon söker upp de 
andra, dem hon har undvikit, och berät-
tar att hon har mött någon som fått isen 
att smälta, vattnet att flöda, med sanning 
och nåd, han har sagt mig allt som jag har 
gjort. Kan det vara Messias? Och berät-
telsen fortsätter i vers 39 att många kom 
till tro av hennes berättelse och ännu fler 
sedan i mötet med Jesus.

Det första tecknet på att något hål-
ler på att hända kan vara att de kala grå 
knopparna färgas rosa, något som hän-
der, som såklart kan förklaras med något 
socker i trädet och solens värme. Men 
det kan också hända 
i oss, i församlingen 
att våren är på gång, 
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Årsmöte med namnbyte

fortsättning på från sid 3

Equmeniakyrkan Borlänge är det nya 
namnet på den frikyrkoförsamling som 
samlas i den gamla tegelkyrkan vid Bor-
ganäsvägen. Vid årsmötet den 18 februari 
godkändes nya stadgar och församlings-
ordning. Under den processen beslu-
tade vi i höstas att från årsmötesdagen 
byta namn på församlingen till Equme-
niakyrkan Borlänge. Sedan det nya sam-
fundsnamnet blev klart 2013 har över 160 
församlingar i Sverige bytt namn på lik-
nande sätt. I Missionskyrkan (namnet på 
byggnaden blir kvar) samlas varje vecka 
grupper av människor till språkcafé, kör-
sång, småbarnsgrupp, bibelstudier, stick-
café, passion för livet-föredrag och sön-
dagsgudstjänster. Lokalerna hyrs också ut 
2-3 dagar i veckan, något som är nödvän-
digt för ekonomin.

Kostnader kring kyrkans drift med 
el och fjärrvärme stiger kraftigt. Sänkt 
rumstemperatur har i vinter varit nödvän-
digt och vi ser nu att både el- och fjärr-
värmeförbrukningen har sjunkit. Tack alla 
som hjälpt till. Kyrkobyggnaden kräver 
också mycket underhåll. Bland annat har 
renovering/målning av de största fönstren 
genomförts. Våren 2023 ska åtgärder på 
kyrktaket göras.

Församlingens sty-
relse har nio ledamöter 
med Rune Björke som 
ordförande. 

Av församling-
ens 173 med-
lemmar fanns 
vid årsmötet 

cirka 40 personer på plats i Liljegården. 
”Vad känner vi tacksamhet över och vilka 
är utmaningarna framåt” var frågor som 
det samtalades om under eftermiddagen. 
Nedskrivna idéer och förslag bearbe-
tas nu i styrelsen. Vi kommer också att få 
hjälp av pastor Per Knutsson från Region 
mitt.

Rune Björke

att vi får möta fler människor som söker 
något i livet som bär, som värmer, som 
bekräftar, som älskar, som talar om nåd. 

Jag ska precis till att börja läsa en bok, 
Förundran och Förväntan, av Jesper 
Svartvik. Inledningsorden är Detta är en 
bok som är för något. För att understryka 
detta har alla kapitelrubriker i boken det 
gemensamt att de börjar med de tre bok-
stäverna f-ö-r. Alldeles för ofta har teo-
login varit en motbok, begränsande och 
förbjudande. Och jag tänker att vi får vara 
en församling, för livet, så som det blev, i 
förväntan på framtiden, kanske i att vissa 
saker kan bli bättre eller helare. Så vänd 
ditt ansikte upp och ta emot solens strålar, 
vänd ditt hjärta till Gud som vänder sitt 
ansikte till dig. Vi får finnas här för Bor-
länge, för varandra i väntan och i läng-
tan. Och tillsammans påminna oss om att 
Jesus Kristus är för livet och att det är sant 
att så älskade, älskar, Gud världen att han 
gav den sin enfödde Son, för att vi ska få 
liv.

Välsignelse över dig och genom dig.
Jessica Elnefred

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 Equmeniakyrkan 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 Falun
Gunilla Sehlin
023-49 28 57
072-143 26 13
gunilla.sehlin@regiondalarna.se

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

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!

Mait Hedberg
(Älskad trots allt)
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Kom med
till...

19 Söndag
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe. Bön- och insamlingsdag för 
diakon- och pastorsutbildningen.

21 Tisdag 
10.00 Bibel och bön

22 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé 
19.00-20.00 Mitt i livet

23 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé 
18.00 BKSR årsmöte Korskyrkan 
18.30-20.00 Körövning

26 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan P-O Byrskog, regional 
kyrkoledare, Söndax, kyrkkaffe

28 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

29 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé

30 Torsdag 
18.30-20.00 Körövning

APRIL
2 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe

4 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

5 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé 
19.00-20.00 Mitt i livet

6 Skärtorsdag 
13.30-15.30 Stickcafé 
19.00 Getsemanesamling nattvard, 
plats: Korskyrkan

7 Långfredag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, 
musik Christer Paulsson, kyrkkaffe

9 Påskdagen
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Kören, 
Söndax, kyrkkaffe. 
Tillsammans med Korskyrkan

12 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé 

13 Torsdag 
14.00 Passion för livet: Balansera mera. 
Arbetsterapeut Ulrika Storerkers.

16 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Ninna och Moises Lopez. 
Plats: Korskyrkan

18 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

19 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé 
19.00-20.00 Mitt i livet

20 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé
18.30 Träff Ansvarsgrupper

23 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe

25 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

26 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé

30 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe 
19.30 Vi sjunger in våren 
Floda Missionshus, servering, korv

MAJ
2 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

3 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé 
19.00-20.00 Mitt i livet

4 Torsdag 
13.30-15.30 Stickcafé
18.30-20.00 Körövning

7 Söndag
16.00 Gudstjänst med nattvard och 
taizésånger, Jessica Elnefred, kyrkkaffe

9 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

10 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé

11 Torsdag
18.30-20.00 Körövning

13 Lördag 
10.00-16.00 Gemenskapsdag 
Plats: Gullnäsgården

14 Söndag 
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, 
kyrkkaffe

16 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

17 Onsdag 
13.00-15.00 Språkcafé 
19.00-20.00 Mitt i livet

18 Kristihimmelsfärdsdag 
Gökotta. Bjud in till ditt paradis, 
skriv på lista i kyrkan.
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20 Lördag
10.00-13.00 Loppis, brödbord, servering, 
Floda Missionshus

21 Söndag 
11.00 Gudstjänst Predikan Lars-Gunnar 
Skogar, Söndax, kyrkkaffe

23 Tisdag 
10.00 Bibel och Bön

25 Torsdag
18.30-20.00 Körövning

28 Pingstdagen
11.00 Gudstjänst 
Predikan Jessica Elnefred, Kören, 
Söndax, kyrkkaffe

JUNI
4 Söndag 
10.00 Gudstjänst 
Tonårsgruppen, Lovika Jansson mfl, 
Jessica Elnefred, kyrkkaffe

11 Söndag
10.00 Gudstjänst 
Predikan Gunilla Sehlin, sjukhuspastor, 
kyrkkaffe

18 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard 
Predikan Jessica Elnefred, kyrkkaffe

25 Söndag 
18.00 Midsommarandakt 
Jessica Elnefred, kyrkkaffe

Nya, miljövänliga 
städrutiner 
På miljökvällen den 21/2 presenterades 
det nya upplägget för städning av för-
samlingens lokaler. Förändringen inspire-
rades av Nybrokyrkan i Falun som gjort 
en utrensning av alla kemikalier för städ-
ning. Vi använde oss av deras koncept och 
gjorde en egen städrutin som bygger på 
ättika, diskmedel och vatten, samt mira-
keltrasor. 

Nu finns det speciella lådor för de olika 
städområdena med innehåll anpassat för 
den städning som krävs på varje ställe. 
Titta gärna in i ”städskrubben” även om 
du inte brukar städa i kyrkan. Där hittar du 
bl.a. recept på de olika blandningarna som 
används. Kanske blir du nyfiken och vill 
prova hemma? 

Om du undrar över något så vänd dig till 
Johanna Eriksson, Birgit Gustafsson eller 
Carina Nolåkers.

Ensro ihop 28 juni -2 juli
Följ med på ett läger för alla åldrar på 
Ensro.

Under några år har regionen bjudit in till 
läger på Ensro lägergård utanför Rättvik 
med boende i stugor eller eget tält/hus-
vagn. Det har hetat bl.a. Skapelseläger, 
Skaparläger och nu kallas det Ensro ihop 
– just för att vi gör lägret ihop. Det du vill 
göra och bidra med är med och formar 
lägret. Vill du springa och träna, dra med 
de andra. Vill du sitta under trädet och 
samtala om tro, slå dig ned och dela din 
väg. Är du sugen på att paddla kanot, stäm 
möte vid flytvästarna eller vill du spela 
och sjunga, ta med instrument. Vilket är 
ditt bästa pyssel? Borde fler få testa… Ja, 
du förstår, vi gör det tillsammans. 

 Dagarna har en rytm av frukost, mor-
gonandakt, aktiviteter, lunch, aktiviteter, 
middag, storsamling och diverse fika och 
kvällshändelser. Med möjlighet att delta 
i det som passar och avstå. Det finns två 
ansvariga i köket men vi får hjälpa till med 
dukning och disk och avslutande städning 
av det gemensamma. Ansvariga för plane-
ring är bl.a. Rebecca Brodin och Jessica 
Elnefred tillsammans med fler från regio-
nens församlingar. 

Vi tror att det här blir en toppenvecka 
och hoppas att du vill följa med. Anmä-
lan och priser kommer snart ut på regio-
nens hemsida https://equmeniakyrkan.se/
ensro-ihop/  eller sök på ensro ihop region 
mitt. 

Sommarens gudstjänster
Under några år har vi firat gudstjänst kl 
10.00 eller kl 18.00 under sommarmåna-
derna och ofta kallat kvällssamlingarna 
för sommarandakt. 

I år kom det en inbjudan från Pingstkyr-
kan och Kvarnforskyrkan att delta i deras 
ekumeniska gudstjänster under somma-
ren tillsammans med Korskyrkan. Verk-
samhetsrådet sa ja till att delta under sön-
dagarna i juli månad, då också Jessica är 
iväg på läger och har semester. 

I nästa Kontakt kommer tider och plat-
ser för sommarens gudstjänster och då är 
det respektive inbjudande församling som 
har bestämt tiden. Det verkar som att de 
andra församlingarna oftast har fortsatt 
med 11-gudstjänst även på sommaren. 
Du får alltså läsa programmet och notera 
tid och plats och möjlighet att besöka de 
andra tre kyrkorna och den gudstjänstfi-
rande församlingen. 

Den 9 juli är gudstjänsten hos oss i Mis-
sionskyrkan och Jessica predikar. Vi hop-
pas att detta samarbete också får berika 
vår gudstjänst och fördjupa tillbedjan.

Jessica Elnefred
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Intervju med Majid Sediqi

Majid Sediqi kom till Sverige från Afgha-
nistan 2017 och har haft en seg kamp med 
Migrationsverket som till slut landade i 
ett uppehållstillstånd. Medlem i försam-
lingen sedan 2019.
Han har just flyttat till en lägenhet på 
Hagalund och läser nu till undersköter-
ska och håller på med att ta körkort. Vid 
sidan av heltidsstudierna arbetar han 
inom hemtjänsten nästan alla helger.

Vilka förväntningar har du på försam-
lingen?

Först vill jag nog säga att vi har det bra i 
församlingen och just de nära relationerna 
tycker jag är bra och som i mitt fall att vi 
hjälper varandra och det är inte enbart det 
”religiösa” utan mycket annat som det 
praktiska. Jag har mottagit mycket hjälp 
och är mycket tacksam för allt.

Det är jätteskönt att gå till kyrkan där 
man har sina bröder och systrar och man 
tänker att det är vårt ”hus”. Det som är sär-
skilt bra är att det är öppet för alla och att 
alla är välkomna. Men en sak jag tänker 
på är framtiden, nästa generation, vi måste 
be och min generation måste ta ansvar och 
föra fanan vidare. Jag önskar så mycket 
att vi hade ett stödprogram eller aktivitet 
för ungdomar. Jag vet inte riktigt hur men 
jag tänker inte bara för våra ungdomar 
utan även för de utanför kyrkan så att vi 
kan göra något så de kan komma till kyr-
kan. Vi är ju helt beroende för framtiden 
av ungdomarna som ju är nästa generation 
och på det sättet får vi lite mer energi.

Majid leder en liten bibelgrupp. Berätta 
vad ni gör?

Den här gruppen träffas varannan ons-
dag och de har som jag en muslimsk bak-
grund. De vet redan om Gud men ur en 
annan synvinkel som de redan har en 
koppling till. Gud betyder inte på samma 
sätt som vi tänker. De har oftast en felak-
tig bild om kristendomen, det var faktiskt 

i förrgår kväll som det kom en ny kille. 
När jag frågade vad vet du om kristendo-
men så trodde han att Jesus var en profet 
och att vi hade flera Gudar. Här är det en 
brist på information. Jag berättade om den 
treenige Guden som klär sig som män-
niska och vad som är syftet. Han blev väl-
digt nyfiken och ville veta mer.

I gruppen har vi Bibeln som utgångs-
punkt som vi läser och jag tänker det är 
den bästa vägen och hjälpen. I Bibeln hit-
tar man alla svaren och det är den bästa 
boken i världen. Om man tänker på Nya 
Testamentet så kan man säga att det är 
första demokratiboken. Jag tänker sär-
skilt på att man får inte slå någon, man 
måste visa kärlek och respektera alla. Alla 
dessa saker har sin grund i Bibeln i vårt 
moderna regelväsende. Jesus har lärt oss 
demokrati, respekt och kärlek. 

I gruppen läser vi en del från Bibeln 
men inte alltid. Jag tycker det är viktigt 
att bygga med mina meningar en förebild 
för dem så att de ska förstå kristendomen 
så att det blir en vidare grund för delta-
garna i gruppen vad är verklighet och hur 
vi tänker.

Själv har Majid gått en kurs i kristen 
tro som heter Al Massira* som översätts 
bäst till ”resan” eller ”väg”. En kurs som 
gav mig mycket information och betytt 
mycket för mig och är en grund för att 
föra det kristna budskapet vidare.

Vad har du för dröm om församlingen 
om du tänker fem år framåt i tiden?

Om församlingen blir lite större än vi 
är nu och hittar nya medlemmar som blir 
mer intresserade av kristendomen då är vi 
på rätt väg. Jag känner en sådan glädje i 
min kropp och i mina tankar och hoppas 
att fler ska få upptäcka det. Kristendomen 
tvingade mig aldrig in i något men den 
kärleken som kommer från Gud skick-
ade mig på rätta vägar. Jag gör ibland fel 
som nog de flesta gör ibland men då kom-
mer inom mig en ”larmsignal” och man 
kan förstå varför man känner oro och får 
då be om förlåtelse till Gud och försöka 
inte upprepa misstaget igen. Från den 
tiden jag blivit kristen har jag inte kun-
nat hata någon för den kärlek som finns 
i mig är en fantastisk känsla. Man måste 
hela tiden försöka ha en kärlek till varan-
dra och hjälpa varandra. Det är en av de 
bästa syftena med vår religion. Kristendo-
men räddar inte bara oss efter döden utan 
redan här i detta liv.

Är du nyfiken på att var med i Majids 
bibelgrupp att ta kontakt med församling-
ens pastor Jessica för vidare information.

* Om du är nyfiken på att lära dig om 
Guds frälsningsplan och hans syfte för 
ditt liv, och vill göra det genom profeter-
nas ögon, från Adam till Messias – då kan 
en Al Massira-grupp vara det du letar 
efter.
Vidare information https://almassira.org/

Matts Dahlberg



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.

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

Gemenskapsdag den 13 maj

Under några år har vi i verksamhetsrådet pratat om att vi skulle vilja ha ett för-
samlingsläger, att vi alla träffas, har roligt, är tillsammans, har tid, gör något 
ihop. Många av oss minns olika former av läger. Men vilken tid och vilken plats 
och hur ska alla kunna komma med… så nu föreslår vi en gemenskapsdag. 
Lördagen den 13 maj på Gullnäsgården, Falun mellan kl 10.00 och 16.00.

10.00 samling, fika, info, start aktiviteter 
 (aktiviteter är allt mellan stillasittande och högpuls)
11.30 Lunch egen matlåda
13.00 Aktiviteter
15.30 Avslutning och korvgrillning

Anmälan och mer info kommer.
Alla är välkomna med!


