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Se, jag gör allting nytt! (Upp 21:5)

Sommarens långvariga torka och många bränder har skakat om oss. Vi blir små inför 
naturens okontrollerbara krafter. Egentligen är det märkligt att detta inte är vår normala 
utgångspunkt. Vi behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att bli påminda om människors 
stora respekt för det okontrollerbara i tillvaron. Självtillräckligheten hade en gräns. Vi är 
små. För många var hoppet till skapelsens Herre högst angelägen. 
Hur blir vår respons på den gångna sommarens skeenden? En förstärkt klimatångest? 
Skarpare domar över dem som borde vetat bättre, borde agerat annorlunda? Politisk 
aktivism inför det förestående valet? Eller insikt om vår egen litenhet, ett erkännande av 
vår långt gångna självtillräcklighet, ett rop om förbarmande till Honom som håller hela 
skapelsen i sin hand? Inte i första hand om bättre väder, utan om nåd och förbarmande? 
Över vårt folk? Över oss själva? Det värsta som kan hända är inte att de värsta farhå-
gorna om global uppvärmning besannas, utan att Herren flyttar sin ljusstake ifrån oss. 
När Guds folk vänder sig till Herren och bekänner ”Det är Herrens nåd att det inte är 
ute med oss” (Klag 3:22), så når Herrens ljus fortfarande fram till oss. Kyrkans portar i 
Immanuelkyrkan öppnas för ännu en termin, och det som Jesus sa är verklighet. Han 
gör allting nytt. Han kallar oss till sig, och där finns både nåd och en väg ut ur självtill-
räcklighetens mörker. Hos honom finns ett hopp som består. Kanske var sommarens 
skeende bara en föraning om vad som ska komma? Vårt hopp står inte till framtiden, att 
den ska bli bättre, utan till Gud som i Kristus gett oss en framtid och ett hopp – oavsett 
vad som händer. Jesus sa att när vi ser den sista tidens vedermödor – som mänskligt 
sett gör oss hopsjunkna, rådlösa, oroliga – så ska vi räta på oss. ”För er befrielse närmar 
sig” (Luk 21:28) 
Det hopp som vi äger i Kristus kallar oss till att troget ta oss an uppgiften att vara kyrka, 
till att fira gudstjänst, vårda Immanuelkyrkan, fostra det uppväxande släktet och till allt 
annat som ligger framför oss denna termin. Inte bara för vår egen skull utan också för 
dem som står utanför, för dem som söker ett hopp som består och som faktiskt finns 
i vår omgivning, men också för dem som ännu inte frågar efter det – att det ska finnas 
hopp för dem när de frågar efter det. För det ska komma en dag då människor i sin oro 
och ångest ska ”söka efter Herrens ord, men inte finna det.” (Amos 8:12) 
Därför är det vår kallelse att värna kyrka och mission på andra orter och i andra länder. Vi 
står med i arbetet med församlingsplantering och prästrekrytering i Missionsprovinsen 
och deltar i valet av missionsbiskop i höst. Ansvaret är stort, men vi har fått löftet att 
Herren ska ”leda dem där de går bedjande fram.” (Jer 31:9)

Pris vare dig, att hoppet är oss givet, att ock vårt namn i livets bok är skrivet;
pris vare dig, uppståndelsen och livet, o Jesus Kristus! (Sv.ps. 306:3)

Jakob Appell, kyrkoherde



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen

12/8   11.00 11 sönd e Tref
Högmässa

Jakob Appell
 

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

19/8 11.00 12 sönd e Tref 
Högmässa

+Lars Artman Kollekt: 
Missionsprovinsen

26/8 11.00 13 sönd e Tref
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: Församlingens 
diakonala kassa

2/9   11.00 14 sönd e Tref
Högmässa

Jakob Appell
Gunnar Andersson

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

9/9   11.00 15 sönd e Tref
Högmässa

Bengt Birgersson
Bengt Ådahl

Kollekt: 
Missionsprovinsen

16/9 11.00 16 sönd e Tref
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

23/9 11.00 17 sönd e Tref
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

30/9 11.00 Hel. Mikaels dag
Familjehögmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

7/10 11.00 19 sönd e Tref
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

14/10   11.00 Tacksägelsedagen
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Missionsprovinsen

8/9                Musikdag i Immanuelsförsamligen

Kyrkkaffe serveras i regel efter varje gudstjänst. Söndagsskola erbjuds i regel vid varje 
gudstjänst för barn i åldrarna 3-5 år och 6-9 år. Första samlingen för terminen 2/9.

Kalender

29/9            Församlingsdag: Immanuelförsamlingen och kallelsen i 
                   Missionsprovinsen

13/10           Missionsprovinsens provinskonvent på Lärjungagården

24/8 18.00: Emmausvandrarna (terminsupptakt)
28/8 09:00: Föräldra-barn-grupp (första för terminen, därefter varje tisdag)
29/8 18.30: Kyrkoråd
31/8 18.00-20.00: Fredagsklubben (terminsupptakt)
5/9 15:00-17:30: Kyrkan är öppen (första för terminen, därefter varje onsdag)
7/9 18.00: Emmausvandrarna
8/9 Musikdag (info kommer)
10-15/9 Övernattande STM-studenter



14/9 18.00-20.00: Fredagsklubben
21/9 19.00-23.00: Emmausvandrarna i Ytterby
28/9 18.00-20.00: Fredagsklubben
29/9 Församlingsdag: Immanuelförsamlingen och kallelsen i Missionsprovinsen    
 (info kommer)
5/10 18.00: Emmausvandrarna
13/10 Missionsprovinsens provinskonvent på Lärjungagården i Torestorp  
 (prästmöte 11-12/10)

Från kyrkorådet. Efter församlingsstämman tidigare i vår består kyrkorådet av 
Daniel Johansson (ordförande), Jakob Appell (vice ordförande), Robert Holm-
qvist (kassör), Magnus Göransson (sekreterare), Henny Johansson, Henrik An-
dersson, Kristin Birgersson, Daniel Giselsson och Eric Rundqvist.  

Kollekt till församlingens diakonala kassa. 13:e söndagen efter Trefaldighet, 
med temat ”Medmänniskan”, upptas kollekt till församlingens särskilda kassa 
för diakonala behov. Den diakonala kassan används till hjälp för människor som 
kommer i vår väg och som har akuta behov. 

Kvällsbibelskola. Församlingsfakulteten erbjuder gedigen fördjupning genom 
”kvällsbibelskolan”. Måndagar kl.18.00-20.30 med start 3 september. Tema för 
hösten är ”Vår tro” (1 Joh 5:4). Anmälan senast 20/8 till FFG:s expedition, 
info@ffg.se eller 031-778 35 40. 

Föräldra-barn-gruppen fortsätter på tisdagar från kl.09.00 (andakt 09.30) med 
start den 28 augusti. Möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans. 

Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15-17.30 med början 5 september. Observera 
ändrad sluttid!

Fredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt. Startar fredagen den 31 au-
gusti kl.18.00-20.00.  Mer information kommer.

Emmausvandrarna är Immanuelförsamlingens tonårssamlingar, varannan fredag 
kl. 18 med början 24 augusti. Se separat informationsblad för utförligt program.

Musikdag 8 september. Planeringen pågår för musikdag i vår församling. Mu-
sikdagen ger tillfälle att använda sina musikaliska gåvor, både vad gäller sång 
och instrument, och till att involveras i församlingens gudstjänstliv framöver. 
Detaljerad information kommer. 
 
Församlingsdag lördagen den 29 september kl. 10.00: Immanuelförsamlingen 
och kallelsen i Missionsprovinsen. Vid denna församlingsdag dryftar vi frågar 
om församlingens ansvar för Missionsprovinsen som helhet, exempelvis för 
ekonomi, prästkallelser, församlingsplantering, och gemenskap mellan för-
samlingar. I höst förestår biskopsval och beslut om antalet biskopar (förslag att 

Information



Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell                                               0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30, f.o.m. 5/9) 
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Komminister Bengt Birgersson              031-22 28 23, 0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Komminister Niclas Olsson                                            0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria Birgersson                  031-22 28 23, 0709-46 41 00
maria@trevlig.se
Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson 0723-25 94 80
Kassör Robert Holmqvist                                               0708-54 20 72
Föräldra-barn-grupp Hannah Olsson                             0737-23 09 17
Fastighetsfrågor Bertil Svensson                                    031-54 19 85

Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Öppettider: Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen 
onsdagar kl. 15-17:30
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se 
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se

minska ner antalet från tre till två). Viktiga framtidsfrågor för provinsen tas upp 
och församlingens röstberättigade i konventet får möjlighet att samråda med 
församlingen inför val och beslut vid provinskonventet.  

Provinskonventet i Missionsprovinsen lördagen den 13 oktober är förlagt till 
Lärjungagården i Torestorp. Förhandlingarna är öppna för alla intresserade. 
Församlingens två röstberättigade ombud utses av kyrkorådet och represen-
terar församlingen i det biskopsval som äger rum vid konventet. Gunnar An-
dersson, Rolf Pettersson och Bengt Ådahl är nominerade till valet. Konventet 
börjar med morgonmässa kl. 8.30, följt av förhandlingar, lunch, kort-föredrag, 
och avslutas med biskopsval. 

Ekonomi. Tillflödet till församlingskassan och givartjänsten är jämnt och sta-
digt, men det är en återkommande förhoppning om att kunna verka för Guds 
rikes tillväxt genom både utåtriktat arbete i närområdet och stöttning av för-
samlingsplantering på annan ort, där försörjning av Ordets tjänare både inom 
och utan församlingen är en avgörande faktor. ”Gud har makt att ge er all nåd 
i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje 
gott verk.” (2 Kor 9:8)

Immanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:
Bankgiro: 225-9026. Ange om du vill ge gåva till ”församlingen” eller ”givartjänst”.
Gåvor till församlingen: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 430-4, Swedbank
Gåvor till givartjänsten: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 433-8, Swedbank
Swish: 123 085 78 3


