Församlingsblad september–oktober 2019

Missionens kretslopp
Vid församlingsdagen i Hajom i augusti sattes Immanuelförsamlingens mission
och diakoni i fokus. För varje församling är dessa två uppgifter helt centrala, och
de hör ihop, men de behöver också sättas in i sitt större sammanhang. Fem
kända grekiska ord får förklara:
Ekklesia är ordet för kyrka/församling och betyder ordagrant de som Gud kallat
ut ur världen för att vara Guds folk. Luther kunde säga att en sjuåring förstår vad
kyrkan är –människorna som hör den gode Herdens röst. Initiativet är uteslutande Guds. Han talar. Han kallar. Han döper. Han förenar en människa med Kristus
i hans död och uppståndelse.
Leitourgia (liturgi) är platsen för Guds folk att samlas kring sin Herde, i Herrens
hus, vid hans ord och bord, för att få näring och för tron att få djupa rötter. Bara
så kan Guds folk formas till att vara Guds folk i den här världen, bevarade från
det onda, utsända i sina olika kallelser till att frimodigt möta denna världens
människor och troget tjäna dem.
Koinonia är ordet för gemenskap. Vi väljer inte gemenskap utan får den som
uppstår i och genom Kristus: ”ty alla får vi del av ett och samma bröd”. Att stå
samman som benådade syndare är både en välsignelse och en kallelse. Kristi
kropp är gemenskap av många lemmar, gåvor och rikedomar, där vi själva är gåvor till de andra, kallade till tålmodig kärlek och till att sätta andra före oss själva.
Som Jesus själv, han som tvättar vars och ens fötter i gemenskapen.
Diakonia (tjänst) flödar fram av Jesus som är allas vår diakon. Han kom inte
för att bli betjänad utan för att tjäna och visar vari sann storhet består. Diakoni
handlar inte bara om aktiviteter och organiserad verksamhet utan om en livshållning, där jag ser på mitt liv som tjänst. Ett arbete (exempelvis) kan inte bara vara
en fråga om försörjning, vad jag själv har lust till eller bra på, utan är i grunden
diakonia – tjänst för andra.
Martyria betyder vittnesbörd. När vi talar om att ”vi ska vittna om vår tro” så
ska vi komma ihåg att vi redan vittnar om en tro. Människor märker snart vad
som är verkligt viktigt för oss, vad vi i grunden hoppas på, jagar efter. Tjänar

jag mig själv eller tjänar jag andra såsom jag själv blivit betjänad (av Kristus)? Ordet
”martyria” förknippar vi med ett vittnesbörd med livet som insats. Där har alla egenintressen, egna tillflykter och strävanden gjort sitt och kvar finns bara Jesus själv
och hoppet som finns hos honom. Det är en tro värd att vittna om. Men lidandet för
tron ger också vittnesbördet trovärdighet. Tron pekar förbi all ytlig och självcentrerad andlighet mot själva centrum i den kristna tron – den korsfäste Kristus.
Kanske tycker du att det latinska ordet missio fattas? Men är det inte egentligen så att missio är den röda tråden i alla de fem leden ovan? Missio betyder
sända. Guds missio är att i Kristus gripa in i den här världen och kalla till sig ett
folk (ekklesia), rota och rusta dem i hans gudstjänst (leitourgia), samla dem
kring sig som lemmarna i kroppen (koinonia), tvätta deras fötter och visa dem
sann storhet (diakonia), för att detta folk med liv och livshållning ska vittna (martyria) om vem de tillhör och vem som är verksam för dem, i dem och genom
dem. Därigenom är Gud i färd med att kalla andra människor till sitt folk och vi
är tillbaka där vi började (ekklesia). Cirkeln är sluten. Nya människor hör herdens röst och dras in i samma mission som Gud har med oss, vilket är viktigt
att lägga märke till när vi samlas till gudstjänst och gemenskapen utökats – till
välsignelse och som en kallelse till tjänst.
Våra tankar och samtal om mission och diakoni i Tuve (rapport från församlingsdagen i detta församlingsblad) ersätter inte det ovanstående som sker överallt
och hela tiden. Däremot innebär Immanuelkyrkan en särskild kallelse för oss (och
en stor välsignelse!) bland dem som bor och verkar just i närområdet: att tydliggöra vad som faktiskt finns och pågår i deras närhet, ”himlen runt hörnet”.
Jakob Appell, kyrkoherde
O Jesus, oss din Ande sänd,
som liv från ovan föder,
den eld i din församling tänd
som av din kärlek glöder.
Oss alla hjälp, att vi förmår
vad vi av dig för intet får
med fröjd för intet giva.
(Sv.ps. 91:5)
Bilden från fullofeyes.com

Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
8/9 11.00 12 sönd. e. Tref.
Jakob Appell
Kollekt:
Immanuelförsamlingen
Högmässa med dop
Missionsprovinsens kyrkodag i Immanuelkyrkan.
15/9 11.00 13 sönd. e. Tref.
Biskop
Kollekt:
Högmässa
Bengt Ådahl
Israelmissionen (Källan)
Kyrklunch
13.00 Vad betyder att evangelium är avsett ”för juden först”? Avy Snyder
Samtal om förnyad kontakt med kyrka och mission i Israel
Biskop emeritus Roland Gustafsson m.fl.
22/9 11.00 14 sönd. e. Tref.
Niclas Olsson
Kollekt:
Immanuelförsamlingen
Familjehögmässa
29/9 11.00 Helige Mikaels dag
Jakob Appell
Kollekt:
Högmässa
Johannes Lyche Immanuelförsamlingen
4/10 Temakväll för unga i Immanuelkyrkan
5/10 Kvinnodag i Missionsprovinsen
6/10 11.00 16 sönd. e. Tref.
Högmässa

Jakob Appell

Kollekt:
Missionsprovinsen

13/10 11.00 Tacksägelsedagen
Familjehögmässa

Jakob Appell

Kollekt:
Immanuelförsamlingen

18-19/10 Provinskonvent med kyrkodag i Stockholm
20/10 11.00 16 sönd. e. Tref.
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 6-10 år.

Missionsprovinsens kyrkodag
15/9 kl 11.00-14.30
Vad betyder att evangelium är avsett
”för juden först”?
Avy Snyder
Samtal om förnyad kontakt med
kyrka och mission i Israel.
Biskop em. Roland Gustafsson m.fl.

Kalender
28/8
3/9
6/9
9-14/9
13/9
14/9
19/9
20/9
27/9
4/10
5/10
11/10
16/10
17/10
18/10
18/10

15:00-17:30: Kyrkan är öppen (första för terminen, därefter varje onsdag)
09:00: Föräldra-barn-grupp (första för terminen, därefter varje tisdag)
18.00-22.00: Emmausvandrarna (terminsupptakt)
Övernattande STM-studenter
18.00-20.00: Fredagsklubben och Juniorerna (terminsupptakt)
Konferens på FFG: Israel och evangelium om Jesus
17.15-19.00: Bibelstudium (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
18.00-22.00: Emmausvandrarna
18.00-20.00: Fredagsklubben och Juniorerna
18.00-22.00: temakväll med Dana Fagerholm för tonåringar/unga vuxna:
”Kärlek & sex” (Emmausvandrarna)
10.00-17.00: Kvinnodag i Missionsprovinsen
18.00-20.00: Fredagsklubben och Juniorerna
18.30: Kyrkoråd
17.15-19.00: Bibelstudium (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
Missionsprovinsens provinskonvent i Stockholm; kyrkodag dagen efter, 19/10
18.00-22.00: Emmausvandrarna

Temakväll för unga fredagen den 4 oktober kl 18.00-22.00
Kvinnodag i Missionsprovinsens regi lördagen den 5 oktober kl. 10.00-17.00.
Talare: Dana Fagerholm

Information
Från kyrkorådet. Från 1 september kommer det att krävas parkeringstillstånd för
parkeringen bakom kyrkan, utom just på söndagar. Detta för att komma till rätta
med flertalet bilar som olovligen står parkerade på Immanuelkyrkans parkering.
Bengt Birgersson kommer under hösten att vara tjänstledig, befriad från uppgifter i Immanuelförsamlingen (och andra sammanhang). Vi har redan under
året fått vänja oss vid att Bengt varit upptagen med andra uppgifter, såsom
tillförordnad kyrkoherde i Mariakyrkan, Uddevalla, vilket gör att inga större åtgärder kommer ske vad gäller tjänster inför hösten. Niclas Olsson är för närvarande arbetssökande men tjänar fortsatt på 20% i Immanuelförsamlingen,
med bl.a. undervisningsansvar i nystartade gruppen Juniorerna.
Från församlingsdagen. Samtalen om mission och diakoni, med särskilt fokus
på närområdet i Tuve, mynnade bl.a. ut i följande konkretisering:
• en grundläggande informationssatsning för att göra Immanuelkyrkan/församlingen känd i Tuve. Nya skyltar, plakat, foldrar, annonser o dyl ska syfta till att
uppmärksamma människor i Tuve om vad som faktiskt pågår i Immanuelkyrkan.
• en mera utåtriktad satsning hösten 2020, där delar av befintlig verksamhet
görs mera tillgänglig för utomstående och där några extra arrangemang ordnas,
med informationssatsning i förväg. Liknande satsningar ska återkomma, i syfte
att förstärka Immanuelförsamlingens närvaro i Tuvebornas medvetande. Några
ansatser kommer göras för att bättra fånga upp människor som kommer nya till
Immanuelkyrkan, kanske också genom en form av ”mellanstationer” (hemgrupper, studiegrupper, etc) för dem som är mera ovana vid gudstjänst och kristen tro.
• det är en stor fördel när Immanuelförsamlingens eget folk bor i, eller flyttar
till, Tuve. På så vis ökar kännedomen om människorna i området och de naturliga kontaktytorna förstärks. Just de naturliga kontaktytorna i Tuve är något
som kommer fortsätta att arbetas med.

Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15.00-17.30 med början 28 augusti.
Föräldra-barn-gruppen på tisdagar från kl.09.00 (andakt 09.30) med start den 3
september. Möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans.
Fredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt. Startar fredagen den 13 september kl. 18.00-20.00.
Juniorerna, nystartad grupp för barn från årskurs 5 och uppåt. Startar också fredagen den 13 september kl. 18.00-20.00. Medtag egen bibel (om du har).
Se separat informationsblad för utförligt program för båda grupperna.
Emmausvandrarna är Immanuelförsamlingens tonårssamlingar, varannan fredag kl.
18.00 med början 6 september. Se separat informationsblad för utförligt program.
Bibelstudium, valda torsdagar kl. 18.00-19.00 hemma hos Maria och Bengt Birgersson på Kornknarrsgatan 13. Det är Joacim Brandt-Erlandsson, en av församlingens veniater, som fortsätter att leda studier över Lukasevangeliet. Det finns
enkelt fika från kl. 17.15 och det blir möjlighet till samtal efter bibelstudiet.
19/9: ”Jesus i templet”		
17/10: ”Guds ord till Johannes”
21/11: ”Jesu dop & ökenvandring” (Jakob Appell leder studierna)
12/12: ”Jesus i synagogorna”
Övernattande STM-studenter i Immanuelkyrkan 9-14 september.
Missionsprovinsens kyrkodag i Immanuelkyrkan söndagen den 15 september
om mötet med kyrka och mission i det heliga landet. Kyrkodagen börjar kl.
11.00, med högmässa som leds av biskop Bengt Ådahl, följt av kyrklunch och
föredrag med den Jesus-troende juden Avy Snyder: Vad betyder att evangelium
är avsett ”för juden först”? Kyrkodagen avslutas med ett samtal om Missionsprovinsens fördjupade relationer till kyrka och mission i Israel. Samtalet leds av
biskop emeritus Roland Gustafsson.
Avy Snyder växte upp i ett konservativt judiskt hem i New York och kom till tro
på Jesus 1977. Sedan 1978 har han tjänstgjort i organisationen Jews for Jesus.
Han bor i Budapest och leder Jews for Jesus arbete i Europa och det tidigare
Sovjetunionen. 2017 gav han ut boken Jews Don’t Need Jesus & Other Misconceptions. Snyder, tillsammans med Norska Israelmissionens generalsekreterare
Rolf Gunnar Heitmann, medverkar också på den konferens som FFG och Källan
samarrangerar på lördagen (14/9 på FFG): ”Israel och evangelium om Jesus”.

Temakväll för tonåringar och unga vuxna fredagen den 4 oktober kl. 18.0022.00. Sexualitet, kärlek och relationer är områden som vi dagligen måste förhålla oss till. Den bild som ges i samhället står ofta i skarp kontrast till Guds
tanke. Immanuelkyrkan inbjuder till en temakväll för tonåringar och unga vuxna
med fokus på Guds goda tankar om sexualitet, kärlek och relationer.
Dana Fagerholm från Finland står för undervisningen. Dana har i många år arbetet med kristet ungdomsarbete, samtalsstöd och inte minst vägledning i frågor
som rör kärlek och sex. Hon har bl.a. skrivit inlägg på ungdomsbloggen Ung i
tro (www.ungitro.fi). Temakvällen är helt öppen (ingen avgift, ingen anmälan)
och det ges tillfälle att ställa frågor, också anonymt. En fin möjlighet att bjuda
med andra intresserade.
Kvinnodag i Missionsprovinsens regi lördagen den 5 oktober kl. 10.00-17.00.
Dana Fagerholm från Karleby i Finland kommer åter till Immanuelkyrkan för
kvinnodag med tematiken Guds fadershjärta – om vår längtan, våra sår och vår
Far. Utförligt program på separat blad.
Provinskonventet i Missionsprovinsen fredagen den 18 oktober är förlagt till Stockholm, i anslutning till en kyrkodag på lördagen den 19 oktober. Förhandlingarna är öppna för alla intresserade. Församlingens två röstberättigade ombud utses av kyrkorådet.
Från Församlingsfakulteten inbjudes till en rad olika arrangemang. Kvällsbibelskolan på måndagskvällar kl. 18.00 börjar 9 september. Vid tre tillfällen
öppnas det upp för så kallade
fakultetsföreläsningar och i höst
undervisar Mats Eskhult om
gudsbilden i Gamla testamentet
följande måndagar kl. 18: 30/9,
21/10, 25/11 (ingen anmälan, ingen avgift). Israelkonferensen 14
september omnämns ovan och
därutöver kan dubbeldagarna i
november noteras: Ledd för att
leda är temadagen om ledarskap
fredagen den 15 november och
dagen efter är det fakultetens
dag, det årliga ”öppet hus”, med
bl.a. Agne Nordlanders föredrag
om vad som är tidlöst i Rosenius själavård. Mer information på
www.ffg.se

Ekonomi
Kyrkorådet har, efter församlingsstämmans önskemål, beslutat att öka det
ekonomiska stödet till Missionsprovinsen genom fler kollekter (primärt) och
kraftigt reducerad hyresintäkt för provinsens expedition. Med detta finns förhoppningen att övriga kollektor, gåvor och intäkter till församlingen inte ska
minska utan, om möjligt, öka när vi nu dras med de högsta amorteringskostnaderna under hela avbetalningsperioden för kyrkan. Glädjande nog kan konstateras att halva kyrkan kommer att vara betald under 2019.
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

Kontakt
Kh Jakob Appell (på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30) 0736-18 23 09
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Km Bengt Birgersson
031-22 28 23, 0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se (tjänstledig hösten 2019)
Km Niclas Olsson
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria Birgersson
maria@trevlig.se

0732-55 66 70
031-22 28 23, 0709-46 41 00

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

