
Församlingsblad oktober–december 2018

Lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan. (Ps 90:12)

Vi får många påminnelser om alltings förgänglighet och föränderlighet. I dessa 
dagar genom årstidens växling, men också genom nyheternas återkommande 
rapporter om dödsskjutningar, tidningarnas dödsannonser, någon närståendes 
insjuknande och insomnande, och t.o.m. genom egna nära-döden-upplevelser. 
Trots alla dessa påminnelser så har vi förtvivlat svårt att betänka hur få våra da-
gar är. Många kan förklara det med att livet bara rullar på. Oftast går det bra. Det 
sociala skyddsnätet och den enastående tekniska utvecklingen när det gäller 
att vårda och upprätthålla liv inger en trygghet. Visserligen en falsk sådan, men 
likväl en trygghet. De flesta som dör är gamla. En ung och frisk människa skjuter 
den egna förgängligheten åt sidan. Men så finns det människor som varit nära 
att dö, också unga människor. De drabbas av tanken på hur få våra dagar är. De 
smakar hur skört livet är. Och erfarenheten visar att den besynnerliga förmå-
gan att utvärdera en livsinriktning, att ompröva en värdering, kan infinna sig. I 
dödens närhet blev livet viktigt. Tänk om alla hade den visheten! Man undrar: 
måste vi alla den vägen vandra, att döden måste 
smakas för att livet ska tas på allvar? 
     Det finns dock en annan väg, som Skriften stakar 
ut för oss. Om det är vishet vi frågar efter, så är vishe-
tens början gudsfruktan (Ps 111:10). Det innebär om-
vändelse. Vi behöver vända blicken uppåt. Livet är en 
gåva från Någon som ville vårt liv. Som gav oss hän-
der, fötter, förstånd och hjärta till att utföra hans verk 
på jorden. Som vakar över livet. Som ger allt det där 
som kan kallas för ”livets goda”. Det goda tar vi ofta 
för givet och blir uppmärksamma på det, först när det 
tas ifrån oss. Då blir reaktionen gentemot Gud, om 
han får komma in i bilden, ofta ifrågasättande. Varför 
fick jag det här? Men det svåra och beska i livet är 
inte främmande för Gud. Tvärtom använder han det, 
ja, han ger det. Många kan vittna om att de viktigaste 
insikterna kom när livet var som tuffast. Prövningen 
ledde till uppvaknande. Vishet kom genom tuktan. 



     Om vishetens begynnelse är gudsfruktan så vänder sig ett vist hjärta till Gud 
för att se livets bakslag i Hans ljus. Allt som sker kanske inte har en mening, men 
allt kan få en mening. Också det som verkar vara det meningslösa slutet på allt. 
Att ta emot döden ur Guds hand gör att man kan finna mening med den. Varför 
lät du, Gud, döden komma in i världen? Och ett vist hjärta backar inte för svaret. 
För svaret visar att döden inte bara är orsakad av andras vårdslöshet eller ondska, 
av sjukdomar eller andra olyckliga omständigheter, utan av vår egen inre drivkraft. 
Där vi går vår egen väg, där vi är vår egen lyckas smed, där vi till slut är vår egen 
gud som avgör rätt och fel och vårt framtida öde – där sätter Gud fram sin hand 
och säger: Hit, men inte längre. Vår egen väg slutar i en återvändsgränd. Det är 
en olycksväg. 
     När vi får ett liv som vi kan kalla ”vårt liv” så är det för att först och främst 
lyssna till den Gud som gav oss livet och visat vägen till det verkliga livet. Je-
sus sa: ”Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har 
evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet” 
(Joh 5:24). Den som lyssnar till Jesus har ett vist hjärta. Våra dagar är få. Men 
under våra få dagar talar han till oss. Den som lyssnar övergår från döden till 
livet. Vi dör förvisso, läggs i en grav, men Gud har sänkt ner sin hand. Hit, men 
fortsättning följer. 
     När Jesus hängde på korset bredvid en rövare som var döende, så bad rövaren 
Jesus att tänka på honom. Tänk, vilken visdom! Hela livet hade rövaren gått sin 
egen väg, varit sin egen lyckas smed, själv avgjort rätt och fel och till sist mött den 
oundvikliga (och förutsägbara!) återvändsgränden, för att i det korta livets elfte 
timme lyssna till sin Gud. Frågat efter hans väg. Och vad fick han höra? ”Idag ska 
du vara med mig i paradiset.” Inte för att rövaren lite senare skulle vara död. Utan 
för att Jesus en liten stund senare var död. Han hade tagit hand om rövarens evi-
ga olycka, tagit hela hans röveri med sig in i döden, tagit rövarens förtjänta straff 
och sänkt Guds hand till att vara den välkomnande handen, ja, den hand som 
kunde föra rövaren genom dödens trånga port in i livet. Och rövaren lyssnade till 
Jesus. Med ett vist hjärta somnade han in i döden. Med livet i behåll. 

Jakob Appell, kyrkoherde

Lär mig, du skog, att vissna glad
en gång som höstens gula blad:
en bättre vår snart blommar, 
då härligt grönt mitt träd skall stå
och sina djupa rötter slå
i evighetens sommar. 

O Jesus Krist, som ur din grav
stod upp med evigt liv och gav
det ut åt världen vida,
giv mig ditt liv, att även jag 
må efter bitter långfredag
min påskdagsmorgon bida. 

Sv.ps. 304:1,4



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen

14/10 11.00 Tacksägelsedagen
Högmässa

Bengt Birgersson
 

Kollekt: 
Missionsprovinsen

21/10  11.00 21 sönd e Tref 
Familjehögmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

28/10 11.00 22 sönd e Tref
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt:  
Immanuelförsamlingen

3/11 11.00 Alla helgons dag
Minnesgudstjänst

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

4/11 11.00 Sönd e Alla helgons d
Högmässa

Bengt Birgersson
Henrik Vestergård

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

11/11 11.00 24 sönd e Tref 
Familjehögmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Församlingsfakulteten

17/11  18.00 Musikandakt
Actus tragicus av 
J.S. Bach

Daniel Johansson

18/11  11.00 Sönd f Domsöndagen
Högmässa

Jakob Appell
Jan Bygstad

Kollekt: Israelsmission
(genom Källan)

25/11  11.00 Domsöndagen
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

2/12    11.00 1 sönd i Advent
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

9/12 11.00 2 sönd i Advent
Högmässa

Jakob Appell
Johannes Lyche

Kollekt: 
Missionsprovinsen

16/12 11.00 3 sönd i Advent
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

23/12 11.00 4 sönd i Advent
Familjehögmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

13/10          Provinskonvent i Missionsprovinsen på Lärjungagården

20/10          Kvinnodag i Immanuelkyrkan, Missionsprovinsens regi

9-10/11       Dubbeldagar på Församlingsfakulteten som firar 25-årsjubileum

17-18/11     Temahelg om kyrka & mission med bl. a. Jan Bygstad och John Pless

Bibeltimme efter kyrkkaffet: Från Eden till det himmelska Jerusalem, J. Bygstad

8/12  10.00  Stilla dag i Immanuelkyrkan                      Jakob Appell

14/12 17.30  Julfest med advents- och julandakt         Jakob Appell



24/12  11.00 Julafton
Samling kring krubban

Jakob Appell

25/12 11.00 Juldagen
Högmässa

Jakob Appell Kollekt:  
Immanuelförsamlingen

26/12 11.00 Annandag jul
Gudstjänst

Joacim Brandt-
Erlandsson

Kollekt: 
Open Doors

30/12 11.00 Sönd e jul
Högmässa

Bengt Birgersson
Johan Åström

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

1/1     11.00 Nyårsdagen
Gudstjänst

Daniel Johansson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

6/1        11.00 Trettondedag jul
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Nordisk Östmission

13/1   11.00 1 sönd e Trett
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

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. Sista samlingen för höstterminen16/12 
och första för vårterminen 13/1.

16/10 09.00: Föräldra-barn-grupp (varje tisdag under terminen, t.o.m. 11/12)
17/10 15:00-17:30: Kyrkan är öppen (varje onsdag under terminen, t.o.m. 12/12)
19/10 18.00-22.00: Emmausvandrarna
20/10 10.00-16.00: Kvinnodag i Missionsprovinsen
26/10 18.00-20.00: Fredagsklubben
2-4/11 Emmausvandrarna inbjudna till Örtagårdens ungdomsläger (se särskild info)
9/11 18.00-20.00: Fredagsklubben
9-10/11 Församlingsfakulteten firar 25 år
12-17/11 Övernattande STM-studenter
16/11 19.00: Emmausvandrarna i Ytterby församlingshem 
17/11 11.00-19.00: Temahelg om kyrka och mission i den yttersta tiden, med musikandakt
23/11 18.00-20.00: Fredagsklubben
30/11 18.00-22.00: Emmausvandrarna
7/12 18.00-20.00: Fredagsklubben
8/12 10.00-13.00: Stilla dag i Immanuelkyrkan
14/12  17.30: Immanuelförsamlingens julfest
15/1  09.00: Föräldra-barn-grupp (varje tisdag under terminen)
16/1 15:00-17:30: Kyrkan är öppen (varje onsdag under terminen)

Kalender



Information
Tjänster. Bengt Birgersson har utsetts till tillförordnad kyrkoherde för Maria-
kyrkans församling i Uddevalla, vilket begränsar Bengts närvaro i församlingen 
under hösten. Detta får ses som en del av det regionala ansvar som Immanuel-
församlingen står i och som kommer att aktualiseras ytterligare när Missionspro-
vinsens arbete med regionindelning träder i kraft. 

Kollekter. Kyrkorådet har beslutat att kollekter vid fyra olika tillfällen under 
året ska tas upp till följande missionsändamål: ELM-BV:s yttremission (bl.a. 
i Peru, Kenya, Främre Asien), Norea Sverige (mission genom olika medier, 
bl.a. i svårnådda länder), Nordisk Östmission (som bl.a. stödjer STM-studen-
ter och Corpus Christi-deltagare från Östeuropa) och Israelsmission genom 
organisationen Källan. Syftet är å ena sidan att stötta mission i olika former 
och å andra sidan att stå i regelbunden kontakt med ett mångskiftat mis-
sionsarbete som står oss nära. Sedan tidigare tas också kollekter upp till 
Missionsprovinsen, Församlingsfakulteten, Nordiska Lutherhjälpen, samt 
Open Doors. Mer information om dessa kollektmottagare kommer. På an-
slagstavlan hänger nyhetsbrev och tidskrifter från dessa och en del andra 
organisationer.

Inredning. En inredningsgrupp har arbetat med förändringar i kyrkan. Syftet 
har varit att ge mer utrymme åt gudstjänstfirare och serveringen. Ett antal 
stolsrader finns nu att använda under gudstjänst i ”sidoavdelningen”, men i 
gengäld finns inte lika många sittplatser för kyrkkaffet. Dock hoppas vi att fler 
nyttjar kyrkfikat till mingel vid de mingelbord som finns i entrén och i serve-
ringssalen. Inredningsgruppen kommer jobba vidare med övriga utrymmen i 
kyrkan under hösten. 
När det gäller fastighetsskötsel har Bertil Svensson efter lång och trogen 
tjänst trätt tillbaka som huvudansvarig. Eric Rundqvist har av kyrkorådet ut-
setts till sammankallande i fastighetskommittén (se kontaktuppgift till Eric i 
kontaktlistan längst bak). 

Församlingsfakulteten firar 25 år 9-10 november med bl.a. en temadag om 
Augsburgska bekännelsen, festmåltid på restaurang Hos Anna (anmälan), 
och tillbakablickar och framåtblickar för fakulteten. Fakulteten inbjuder också 
under hösten till öppna kvällsföreläsningar med Torbjörn Johansson, kvällsfi-
ka samt efterföljande samtalsforum i regi av Nätverk för teologi och samhälle. 
Ämnena för hösten är Kristen människosyn och politiska ställningstaganden? 
(29/10 kl. 18) och Guds rike och Svea rike (3/12 kl. 18). Till dessa arrange-
mang är alla varmt välkomna. Information finns på kyrkans anslagstavla och 
på fakultetens hemsida: www.ffg.se



Mission Tuve. En donation har inkommit till Immanuelförsamlingen i syfte att 
bl.a. stödja arbetet med att nå ut till människor i Tuve. Kyrkorådet arbetar med 
frågan om mission i Tuve och bl.a. blir det en inspirerande temahelg om kyrka och 
mission i den yttersta tiden 17-18 november. (Se infobladet på nästa sida)

Stilla dag i Immanuelkyrkan 8 december kl. 10-13. Det står om Jesus att han emel-
lanåt drog sig undan för avskildhet och bön. Under en lördagsförmiddag i Advent 
ges möjlighet till avskildhet och bön i organiserad form i Immanuelkyrkan. Advent 
betyder ”väntan” (dvs. på Kristi ankomst och födelse som firas vid jul) och advents-
tiden är sedan gammalt en fastetid. Den stilla halvdagen vill vara till hjälp för enskild 
andakt i en period på året som gärna blir hektisk och som tenderar att ta ut julen i 
förskott. Den stilla dagen inleds kl. 10 med morgonandakt (laudes) som följs av en 
bibelmeditation, vilken förbereder deltagarna för egen betraktelse under tystnad. 
Kl. 12 erbjuds betjäning, dels av präst som finns tillgänglig för bikt, samtal, smörjel-
se av olja för sjuka (efter löftet i Jak 5:14), och dels av person som finns tillgänglig 
för förbön. Stilla dagen avslutas kl. 13. 

Föräldra-barn-gruppen fortsätter på tisdagar från kl.09.00 (andakt 09.30) fram till 
och med 11 december och återupptar verksamheten 15 januari. 

Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15-17.30 fram till och med 12 december och åter-
upptar öppettider 16 januari.
 
Fredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt fortsätter varannan fredag 
under hösten, liksom Emmausvandrarnas tonårssamlingar. Se separata infor-
mationsblad för utförliga program.

Övernattande STM-studenter i Immanuelkyrkan 12-17 november. 

Ekonomi. Gåvoflödet till församlingen är så pass stabilt att några större amorte-
ringar, utöver de planerade, kunnat göras under året. Detta som en uppmuntran 
till uthållighet i det frikostiga givandet. Många minnesgåvor inkom till försam-
lingen med anledning av Anne-Maj Alldéns begravning. Under hösten framtogs 
ett informationsblad om hur man kan ge en minnes- eller jubileumsgåva till 
församlingen, liksom ett blad med vår uthyrningspolicy. Båda bladen finns i vårt 
folderställ i entrén. Tillflödet av hyresintäkter är kontinuerligt vilket är betydel-
sefullt för församlingens ekonomi. Dels från hyresgästerna Joacim Brandt-Er-
landsson, Anton Andréasson och Missionsprovinsen, och dels från enskilda hy-
restagare (ofta omkringliggande hyresgästföreningar som har sina årsmöten i 
serveringsrummet). 



Kanske är vi i det skedet att 
evangeliet predikas för de allra 
sista innan slutet kommer. Hur 
ser kyrkans mission ut i den sista 
tiden? Vad är våra kallelser? Un-
der temahelgen 17-18 november 
i Immanuelkyrkan vid kyrkoårets 
skymning får evangeliet tala till 
oss och visa hur det talar till alla 
när denna världen går mot sin 
skymning.
Medverkar gör bl.a. Jan Bygstad, 
präst i DELK-Bergen, Immanuelförsamlingens vänförsamling, och John Pless, 
lärare i pastoralteologi vid det lutherska prästseminariet i Ft Wayne, USA. 
Immanuelförsamlingen har också den stora glädjen att för första gången 
framföra en Bach-kantat i egen regi, Actus Tragicus. J.S. Bach skrev troligen 
denna uttrycksfulla kantat för kör, solister och instrumentalister med anled-
ning av en väns begravning. 

Lördag 17 november 
10.45 Inledning. Jakob Appell
11.00 Att fira gudstjänst som mission. Jakob Appell
12.00 Italiensk buffé (anmälan senast 11/11)
13.30 Att söka stadens bästa (Jer 29) som mission. Jan Bygstad
15.00 Att stå i sina vardagskallelser som mission. John Pless
 Föredrag på engelska, tolkning erbjuds 
16.00 Kaffe
16.30 Att söka efter de förlorade som mission. John Pless
       Föredrag på engelska, tolkning erbjuds
18.00 Musikandakt: Actus Tragicus. Daniel Johansson ger en betraktelse   
 över kantatens innehåll och leder helgmålsbön. Ungefärlig sluttid kl. 19.
 Anmälan till lunchen senast 11/11. 
 Program för barn erbjuds under eftermiddagen. 

Söndagen före Domsöndagen, 18 november
11.00  Högmässa: Vaksamhet och väntan. Jakob Appell och Jan Bygstad
12.30 Kyrkkaffe (den som behöver lunch ordnar på egen hand)
13.30 Bibeltimme: Från Eden till det himmelska Jerusalem. Jan Bygstad
14.30 Slut

Evangelium om riket ska predikas för alla folk. 
Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14)

Temahelg om kyrka och mission 17-18 november.



Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell                                               0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30, uppehåll 19/12–9/1) 
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 Eric Rundqvist                                    0730-63 52 61

Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Öppettider: Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen 
onsdagar kl. 15-17:30 (uppehåll 19/12–9/1)
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se 
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se

 

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

Döpta i vår församling under 2018
   Vilhelm Andersson, son till Rebecca och      
    Henrik Andersson – 17 juni
   Ingrid Olsson, dotter Hannah och Niclas                
    Olsson – 26 augusti

Begravningar i Immanuelkyrkan under 2018
Georg Johansson, far till Susanne Johansson – född 22/2 1935, avliden 9/8 
2018,  begravningsgudstjänst 7/9 2018. 
Anne-Maj Alldén – född 30/6 1928, avliden 26/8 2018, begravningsguds-     
tjänst 14/9 2018.

Konfirmerad under 2018
    Hjalmar Skilling på Fridhem, Vännäs, 21 juli.

Från kyrkboken


