
Församlingsblad mars–maj 2019

Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han 
sänder arbetare till sin skörd. (Matt 9:37f)

En av orsakerna till att Missionsprovinsen bildades en gång i tiden var att präst-
kandidater med klassisk ämbetssyn nekades prästvigning i Svenska kyrkan och 
att Guds folk i vårt land därmed förvägrades arbetare som Herren sänt. Som 
om det stod oss fritt att avstå från dem, eller än värre, hade rätt att neka dem 
Herren sänt. Vilka har svenska folket inte gått miste om genom åren? Någon 
konstaterade att Martin Luther, Bo Giertz och självaste Paulus inte hade accep-
terats för prästvigning. Vilken smärta ligger det inte i detta!
     Men Herrens nåd är det att det inte är ute med oss (Klag 3:22). Genom Guds 
försyn har tillströmningen av sända arbetare inte upphört. Arbetarna är dock få. 
Inte bara för att Jesus sa det, utan också för att många runtom i vårt land lider 
av bristen på herdar. Med lite inblick i Missionsprovinsens arbete över landet 
märks också bristen. Utlysta tjänster i både Uppsala och Stockholm har inte 
kunnat tillsättas. Då är det en ofattbar nåd och uppmuntran att skördens Herre 
hör sitt folks böner. Så sent som för några veckor sedan prästvigdes Daniel 
Johansson och det finns ytterligare ett par prästkandidater i Missionsprovinsen 
som kan komma att vigas till tjänst inom kort. 
Om några veckor (27/4) vigs Bengt Ådahl till ny 
missionsbiskop efter Roland Gustafsson. Att så 
många präster dessutom arbetar oavlönat, eller 
med mycket liten avlöning, bekräftar att det är 
Herren som sänder. Hans kallelse är på riktigt. 
   Denna uppmuntran skulle driva oss till för-
nyad bön om att Herren sänder arbetare, detta 
som Jesus lagt på våra hjärtan, men också att 
se arbetarna han sänder, se till att de rustas*, 
vigs, mottas och försörjs**. Arbetarna är värda 
sin lön (1 Tim 5:18), kanske främst för att Her-
ren har omsorg om dem han sänder. Ett sådant 
flitigt engagemang, också utanför den egna för-
samlingen, är att tacksamt lägga märke till att 



skördens Herre inte gett upp hoppet om Sverige. Ännu finns det några kvar i 
hans skörd. 
   Vi ska till sist också komma ihåg varför Jesus la bönen om arbetare på våra 
hjärtan. Han såg på folkmassorna och förbarmade sig över dem, därför att de 
var härjade och hjälplösa som får utan herde (Matt 9:36). När vi tänker på oss 
själva och andra, och ser oss i Jesu blickfång, härjade och hjälplösa som får 
utan herde, så är sända arbetare tecken på Jesu förbarmande. Sända av Jesus, 
för att förmedla det som ligger på Jesu hjärta för just härjade och herdelösa får. 
Han är vår Herde. Hos oss arbetare (präster) fattas det mycket, men hos honom 
fattas intet (Ps 23:1). 

Sv.ps. 419:2,4

Jakob Appell, kyrkoherde

*  Var med och sprid informationen om Församlingsfakultetens teologiska pro-
gram i höst, Bachelor-programmet 3 år och Filippusprogrammet 1 år. Ansökan 
görs senast 31 mars på hemsidan: www.ffg.se
** Missionsprovinsen har en givartjänst för prästlöner, bankgiro 5210-8131.

Så skicka herdar till din hjord
som den i kärlek leder, 
som föder den med livets ord 
och troget för den beder. 
Bevara själv din menighet. 
Låt oss få se din salighet. 
Du, Herre, är vår herde. 

Dem som arbetar i din säd
som dyrbar är och mycken 
med kraft från höjden du bekläd
att de i alla stycken 
må vara dina tjänare
och trogna i sin kallelse 
att säden ej fördärvas. 

6/3  Församlingens årliga städ- och fixardag



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen

3/3 11.00 Fastlagssöndagen
Fam gtj med dop

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

  

6/3 18.00 Askonsdagsmässa Jakob Appell

10/3 11.00 1 sönd i Fastan
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Församlingsfakulteten

17/3 11.00 2 sönd i Fastan
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

24/3 11.00 Jungfru Marie beb.dag
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

31/3 11.00 Midfastosöndagen
Familjehögmässa

Jakob Appell Kollekt: Församlingens
diakonala kassa

7/4 11.00 5 sönd i Fastan
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

14/4 11.00 Palmsöndagen:
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Nordiska Lutherhjälpen

Nordiska Lutherhjälpen bjuder på kyrkkaffe

   4/3 17.00  Passionspredikan på Församlingsfakulteten. Timo Laato

 11/3 17.00  Passionspredikan på Församlingsfakulteten. Jakob Appell

18/3 kl 17.00  Passionspredikan på Församlingsfakulteten. Daniel Johansson

 25/3 17.00  Passionspredikan på Församlingsfakulteten. Torbjörn Johansson

   1/4 17.00  Passionspredikan på Församlingsfakulteten. Rune Imberg

6/3  Församlingens årliga städ- och fixardag

    8/4 17.00  Passionspredikan på Församlingsfakulteten. Bengt Birgersson

           13.00  Nordiska Lutherhjälpen i ord och bild. Gunnar Brycke, m.fl.
Nordiska Lutherhjälpens årsmöte



18/4 18.00 Skärtorsdagsmässa Jakob Appell

 19/4 
14.00
15.00

17.00

Långfredagen
Stilla stund
Huvudgudstjänst

Aftonsång

Bengt Birgersson

Jakob Appell
Erik Åsberg

20/4 22.30 Påsknattsmässa Jakob Appell

21/4 11.00 Påskdagen
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

22/4 11.00 Annandag påsk
Gudstjänst

Jakob Birgersson Kollekt: 
ELM-BV:s utlandsmission

28/4 11.00 1 sönd e Påsk
Högmässa

+Roland Gustafsson, 
m.fl.

Kollekt: 
Missionsprovinsen

5/5 11.00 2 sönd e Påsk
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

12/5 11.00 3 sönd e Påsk
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

19/5 11.00 3 sönd e Påsk
Familjehögmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

26/5 11.00 Bönsöndagen
Högmässa

 

Jakob Appell Kollekt: 
Norea

30/5 11.00 Kristi himmelfärdsdag
Gudstjänst

Joacim Brandt-
Erlandsson

Kollekt: 
Församlingsfakulteten

2/6 11.00 6 sönd e Påsk
Familjehögmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

9/6  11.00 Pingstdagen
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

Enklare måltid

20/4  Församlingsutflykt till Uddevala och Mariakyrkan

Påskens sånger! Sångstund efter kyrkkaffet

27/4  13.00  Biskopsvigning i Missionsprovinsen

Församlingsstämma efter kyrkkaffet

Förstärkt kyrkkaffe
            13.00  Norea, mediamission och de svårnådda folken. David Castor

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 terminen26/5.



Kalender
25/2-2/3 Övernattande STM-studenter
1/3  18.00-20.00: Fredagsklubben
5/3  09.00: Föräldra-barn-grupp (varje tisdag under terminen)
6/3  15.00-17.30: Kyrkan är öppen (varje onsdag under terminen)
6/3  18.00: Askonsdagsmässa
7/3  17.15-19.00: Bibelstudium 
  (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
8/3  18.00-22.00: Emmausvandrarna
13/3  18.30-21.00: Kyrkoråd
15/3  18.00-20.00: Fredagsklubben
22/3  18.00-22.00: Emmausvandrarna
29/3  18.00-20.00: Fredagsklubben
5/4  18.00-22.00: Emmausvandrarna
6/4  09.00-14.00: Städ- och fixardag
11/4  17.15-19.00: Bibelstudium 
  (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
12/4  18.00-20.00: Fredagsklubben
20/4  13.00: Församlingsutflykt till Uddevalla och Mariakyrkan
26/4  18.00-20.00: Fredagsklubben
27/4  13.00:  Biskopsvigning i Immanuelkyrkan
28-29/4 Biskopsmöte i Immanuelkyrkan
3/5  18.00-22.00: Emmausvandrarna
10/5  18.00-20.00: Fredagsklubben
16/5  17.15-19.00: Bibelstudium 
  (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
17/5  18.00-22.00: Emmausvandrarna
22/5  15.00-17.30: Kyrkan är öppen (sista för terminen)
24/5  18.00-20.00: Fredagsklubben
25/5  Kvinnobrunch med heldagsutfärd till Eva Rundqvist i Säffle
28/5  09.00: Föräldra-barn-grupp (sista för terminen)
29-31/5 Emmausvandrarna inbjudna till läger i St Pauli-gården
6/6  17.15-19.00: Bibelstudium 
  (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)



Information
Föräldra-barn-gruppen fortsätter på tisdagar från kl.09.00 (andakt 09.30) fram 
t.o.m. 28 maj.

Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15-17.30 fram till och med 22 maj.
 
Fredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt fortsätter varannan fredag 
under våren, liksom Emmausvandrarnas tonårssamlingar. Se kalendern ovan.

Bibelstudium, valda torsdagar kl. 18.00-19.00 hemma hos Maria och Bengt Bir-
gersson på Kornknarrsgatan 13. Det är Joacim Brandt-Erlandsson, en av för-
samlingens veniater, som leder studier över Lukasevangeliet. Det finns enkelt 
fika från kl. 17.15 och det blir möjlighet till samtal efter bibelstudiet. 
7/3: ”Sakarias i templet” (Luk 1:5-25)
11/4: ”Jungfrun i Galileen” (Luk 1:26-56)
16/5: ”Johannes Döparens födelse” (Luk 1:57-80)
6/6: ”Jesu födelse” (2:1-21 + 3:23-38)

Församlingens städ- och fixardag lördagen den 6 april kl. 9.00-14.00. Andakten 
kl. 9 påbörjar vår stora städ- och fixardag i Immanuelkyrkan. Denna dag är det bättre 
ju fler vi är. Arbete och gemenskap i kombination gläder! Några kan putsa fönster, 
somliga kan måla, andra kan ordna trädgården, osv. Enklare lunch serveras.



Församlingsutflykt till Uddevalla påskafton 20 april. Mariakyrkan i Uddeval-
la bjuder in Immanuelförsamlingen till gemenskapsdag. Först till musikalen 
Passionsspelet på Uddevalla torg kl. 13.00 och sedan efterföljande påsklunch 
i Mariakyrkan. Anmälan till lunchen senast 7 april på lista i Immanuelkyrkan 
eller till info@immanuelforsamlingen.se

Biskopsvigning i Missionsprovinsen lördagen den 27 april kl. 13.00. Bengt 
Ådahl vigs till ny missionsbiskop efter Roland Gustafsson. Efter biskopsvig-
ningen, som äger rum i Immanuelkyrkan, följer mässa som leds av den nye 
missionsbiskopen. Vid ett enkelt ”mingel” efteråt ges några hälsningar, med-
an festmåltiden intas på Scandic Backadal ca kl. 18-21. Hela församlingen 
är välkommen att vara med på högtiden i Immanuelkyrkan. Mer information 
kommer.  I anslutning till biskopsvigningen blir det nordiskt biskopsmöte i 
Immanuelkyrkan 28-29 april, med ett antal internationella gäster.
 
Församlingsstämma efter högmässan 12 maj. Röstberättigade vid stämman 
är medlemmar fyllda 18 år.

Kvinnobrunch med heldagsutfärd lördagen den 25 maj. En dag för kvinnor, 
med utflykt till Eva Rundqvist och hennes vackra trädgård i Säffle, och med ett 
litet program. Mer information kommer, men anteckna datum. 

Kyrksöndag med Norea Bönsöndagen 26 maj. Efter högmässan blir det ett 
förstärkt kyrkfika inför David Castors presentation av Norea, mediemissionen 
och de svårnådda folken. Det tas upp kollekt till Norea i högmässan. 

Tjänster. Inom ramen för kyrkoherdetjänsten i Immanuelförsamlingen är Ja-
kob Appell av missionsbiskopen utsedd till regionledare för region väst och 
av konsistoriet till rekryteringssekreterare i Missionsprovinsen. Ytterligare en 
del av det gemensamma (och regionala) ansvaret för Missionsprovinsen som 
vår församling står med i yttrar sig i att Bengt Birgersson är fortsatt tillför-
ordnad kyrkoherde i Uddevalla. Förhoppningen är att en ny kyrkoherde ska 
kunna tillsättas i Mariakyrkan under första halvan av 2019. Utöver kommi-
nistertjänsten i församlingen har Niclas Olsson ett vikariat på LM Engströms 
gymnasium som går ut till sommaren, vilket gör att hans arbetssituation inför 
hösten är oklar. Daniel Johansson har i samband med prästvigningen kallats 
att vara biträdande pastor i vår församling, men hans primära tjänst är att vara 
biskopens adjunkt med ansvar för Läronämnden och prästutbildningsfrågor. 
Daniel är sedan tidigare anställd på Församlingsfakulteten och reser mycket i 
sin tjänst. Maria Birgersson är ideellt verksam som diakonissa i vår församling 



och i övrigt personlig assistent på deltid. Det kan också nämnas att Miriam 
Göransson från Immanuelförsamlingen invalts som suppleant i Missionsrådet. 

Praktikant. Under tre veckor i vår kommer Erik Åsberg, teologistuderande på 
Församlingsfakulteten, att göra praktik i Immanuelförsamlingen. Erik finns 
med i olika verksamheter och ger bidrag vid valda tillfällen, bl.a. med betrak-
telse på Långfredagens aftonsång. Erik kommer från en icke-kyrklig bakgrund 
i Värmland, kom till tro i en frikyrklig kontext under tonåren, men har funnit sig 
väldigt väl till rätta i evangelisk-luthersk teologi på FFG och har synts till några 
gånger på gudstjänst i Immanuelkyrkan. Jakob Appell är handledare och prak-
tiken gäller för perioden 15/4-5/5.  



Kollekter. Utöver återkommande kollekter till Missionsprovinsen och Försam-
lingsfakulteten tar vi under året upp kollekter till en rad ändamål, som upp-
märksammas enligt nedan:

• Open Doors har nyligen presenterat sin årliga World Watch List, där det bl.a. 
framgår att Nordkorea, Afghanistan och Somalia är de länder där förföljelsen 
av kristna är som värst. På Annandag jul togs upp kollekt till Open Doors, 4340 
kr.

• Nordisk Östmission har övertagit förvaltningen av stödet till Mongoliet (efter 
Missionsföreningen Evangeliet Till Alla) och mottog kollekten från Trettonde-
dag jul som uppgick till 5241 kr.

• ELM-BV:s utlandsmission har på sistone informerat om nysatsningar i Främ-
re Asien. I Peru finns förutom familjen Unosson nu också familjen Ekström. 
På Annandag påsk tas upp kollekt till ELM-BV:s utlandsmission. 

• Israelmissionen (Källan) aktualiseras i Immanuelförsamlingen söndagen den 
21 juli, då vi får besök av en Jesus-troende jude från Israel, Sahar Sadlovsky 
Gold, verksam i Immanuel Ministries i Tel Aviv som Israelmissionen stöttar. 
Kollekt upptogs till Israelmissionen 18 november, 3714 kr.

• Norea och mediamissionen i svårnådda länder, uppmärksammas i vår för-
samling söndagen den 26 maj då vi får besök av David Castor, missionsledare 
för Norea. Han berättar om Norea efter kyrkkaffet och det tas upp kollekt till 
Norea. 

• Nordiska Lutherhjälpen blir återigen kollektändamålet på Palmsöndagen 14 
april, som avslutning på en traditionsenlig fasteinsamling. Under fastetiden 
inbjuds vi på ett särskilt sätt att betänka att vi ingenting har som inte blivit 
oss givet. Genom fasteinsamling ges hjälp till att avstå från eget överflöd för 
andras skull som lider nöd. På Palmsöndagen bjuder Nordiska Lutherhjälpen 
på kyrkkaffe, presenterar sitt arbete, och har årsmöte som alla är välkomna 
att vara med på. 

• Immanuelförsamlingens diakonala kassa är kollektändamålet på Midfasto-
söndagen 31 mars, där det ges möjlighet att öronmärka gåvor för specifikt 
diakonala ändamål.



Fastetiden kännetecknas av att vi avstår från sådant som lätt binder oss, av 
sådant som tar mycket av vår tid och våra resurser (som istället kan användas 
till medmänniskans tjänst), men luthersk tradition har också betonat intaget 
av det enda nödvändiga, nämligen Guds ord och särskilt det som lyfts fram i 
fastetiden: Jesu lidande och död. Årets passionspredikningar erbjuds på För-
samlingsfakulteten nedanstående måndagar kl. 17.00. Det finns möjlighet till 
en kopp kaffe efteråt kl. 17.40 och även att vara med på öppna kvällsföreläs-
ningar kl. 18.00-20.30 (med kvällsfika 19.00-19.30). Vid fakultetsföreläsning-
arna är det möjligt att delta i efterföljande samtal i regi av Nätverk för Teologi 
& Samhälle. Fyrklöverns föreläsningar fördjupar Jesu ord om att älska Gud av 
hjärtat, själen, förståndet och kraften (Mark 12:30) – ett passande tema för 
fastetiden. Ingen avgift, ingen anmälan. För mer information: www.ffg.se

4/3 Kl. 17.00: Passionspredikan 
(Joh 17:1-19) Timo Laato

Kl. 18.00: Fakultetsföreläsning: 
Kyrka och stat i lyckliga, och mindre 
lyckliga, föreningar. Rune Imberg

11/3 Kl. 17.00: Passionspredikan 
(Joh 18:1-11) Jakob Appell

Kl. 18.00: Fyrklövern: av hela ditt 
hjärta. Jakob Appell

18/3 Kl. 17.00: Passionspredikan 
(Joh 18:12-14) Daniel Johansson

Kl. 18.00: Fyrklövern: av hela din själ
Daniel Johansson

25/3 Kl. 17.00: Passionspredikan 
(Joh 18:15-27)
Torbjörn Johansson

Kl. 18.00: Fyrklövern: av hela ditt 
förstånd. Torbjörn Johansson

1/4 Kl. 17.00: Passionspredikan 
(Joh 18:28-40) Rune Imberg

Kl. 18.00: Fakultetsföreläsning: 
Religionsfrihet, islam och det offent-
liga rummet. Rune Imberg

8/4 Kl. 17.00: Passionspredikan 
(Joh 19:1-16) Bengt Birgersson

Kl. 18.00: Fyrklövern: av hela din 
kraft. Fredrik Brosché 

Fördjupning i fastetid



Palmsöndagen 14 april
11.00 Vägen till korset. Högmässa: Niclas Olsson
 Kollekt: Nordiska Lutherhjälpen. Söndagsskola.
12.30 Nordiska Lutherhjälpen bjuder på kyrkkaffe
13.00 Nordiska Lutherhjälpen idag, Gunnar Brycke, m.fl.
 Nordiska Lutherhjälpens årsmöte

Skärtorsdagen 18 april
18.00 Det nya förbundet. Skärtorsdagsmässa: Jakob Appell
 Altarets avklädande under en stund av stillhet

Långfredagen 19 april
14.00 I Jesu fotspår. Stilla andaktsstund i kyrkan 
            som övergår i gudstjänsten kl. 15.
15.00 Korset. Långfredagens gudstjänst vid Jesu dödstimme: 
            Bengt Birgersson
16.15 Enklare måltid
17.00 Jesu begravning. Långfredagens aftonsång: 
            Jakob Appell, Erik Åsberg

Påskafton 20 april
13.00 Församlingsutflykt till passionsspelen i Uddevalla och 
            påsklunch med Mariakyrkans församling
22.30 Genom död till liv. Påsknattsmässa: Jakob Appell

Påskdagen 21 april
11.00 Kristus är uppstånden! Högmässa: Niclas Olsson
 Kollekt: Immanuelförsamlingen. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
 Påskens sånger! Gemensam sångstund avslutar påskdagsfirandet.

Annandag Påsk 22 april
11.00 Möte med den uppståndne. Gudstjänst: Jakob Birgersson
 Kollekt: ELM-BV:s utlandsmission. Mingelkaffe.

Påskens firande i Immanuelförsamlingen 2019



Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell                                               0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30) 
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                                    0730-72 52 61
Barn- och ungdom Henny Johansson                           0702-51 96 98

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
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook och som Podcast

De kommande tre åren går vi in i den tuffaste amorteringsperioden i av-
betalningen på Immanuelkyrkan, som hittills gått över förväntan och några 
extra avbetalningar på lånen har kunnat göras. Kyrkorådet har därför beslutat 
att ligga lågt med resurskrävande renoveringar/förändringar och prioritera in-
täkter, exempelvis hyresintäkter framför utökad egen användning av Imma-
nuelkyrkans rum. Sedan tidigare arbetar dessutom kyrkorådet med frågan 
om ökat ansvar för Missionsprovinsens ansträngda ekonomi, en fråga som 
kommer dryftas på församlingsstämman i maj. Såsom läget är skulle ett utö-
kat givande välkomnas. Må Han, som förmår att ge i överflöd och så att det 
alltid finns över till att ge till allt gott verk (2 Kor 9:8), också skänka givandets 
glädje. 

        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 39

Ekonomi


