Församlingsblad januari–februari 2020

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med
hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.
(Klag 3:22f)
Det är inte svårt att tacka för Guds barmhärtighet och tänka på hans
trofasthet när man tar emot fred och välstånd, arbete och fritid, familj
och vänner, överflöd på allt, kyrka och fri tillgång till Guds ord och bön. Å
andra sidan tas det lätt för självklart och så visar det sig svårt ändå att just
tacka för barmhärtigheten och värdera trofastheten. Nu är det inte så att
Gud skulle behöva ett ”tack” för sin egen skull, även om vår tacksägelse
är det enda rimliga, men en gles tacksägelse utgör en stor fara för oss,
både andligt och mänskligt sett. Det är något med själva gudsfruktan
som vacklar. Både biblisk historia och kyrkohistoria ger exempel på hur
avtagande gudsfruktan är början på nedåtgående kurvor både för den
enskilde och för människor tillsammans.
Det är värd en djup begrundan att tänka på i vilket sammanhang bibelordet är hämtat. Den kommer som en kulmination – på vaddå? Ett av de
mörkaste vittnesbörden i hela Bibeln! ”Jag är mannen som har sett elände genom Guds vredes ris” börjar vittnesbördet (3:1) och så kommer en
lång och häpnadsväckande beskrivning av hur hårt Gud tuktat honom.
”Du har drivit min själ bort från friden, jag har glömt vad lycka är” skriver
han mot slutet. Och som om det inte vore tillräckligt bekänner han ”Det
är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren.” (3:17-18) Då, ja, när
det var slut med hans hopp till Herren, tog han bibelordet ovan till hjärtat.
”Därför har jag hopp: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss.”
Det är inte förrän det är ute med oss som hoppet är över. Mannen kunde
konstatera att han var vid liv. Så länge det finns liv finns det nåd (nådatid).
Och så länge det finns nåd finns det hopp. I sitt mörker hade han glömt
vad lycka var, men fick genom Guds nåd hjälp att se att Guds barmhärtighet och trofasthet inte lämnat honom. Och så blev det hans lycka i

olyckan. Hans hopp i hopplösheten. Det blev fröet till en tacksägelse
som slocknat för längesedan. Kanske till en början i välgångsdagarna,
när allt kunde tas för självklart, och så i en stadig nerförsbacke tills
insikten växte fram att inget alls kan tas för givet. Där, på botten, väcktes tacksamheten på nytt. Guds nåd är det att det inte är ute med oss.
Guds barmhärtighet är varje morgon ny. Varje år ny. Också 2020. Inte
bara för att vi kan konstatera att ett nytt år gått in, utan framförallt för
att evangeliet om Jesus Kristus ännu är med oss. Till slut är det som
psalmisten skriver, att nåd är bättre än liv (63:4). Evangeliet ger oss
Jesus, den korsfäste och uppståndne. På Golgata hängde Jesus övergiven av Gud i mörkret – utan det som klagovisan till slut klamrade sig
fast vid i sitt mörker. Det led Jesus för våra synders skull (hela vidden
av blek gudsfruktan och ljum tacksägelse!) för att ge och förankra oss
i den nåden att Gud INTE överger, att han skonat från det mörker som
Jesus genomled – därför att alla våra synder blivit omhändertagna,
förlåtna. Och där synden är förlåten, där är liv, även i döden. Nåd är
bättre än liv. För Guds nåd ger liv, i döden, och efter döden. Där vid
Jesus kors, vid hans tomma grav, väcks den slocknade eller slumrade tacksägelsen till nytt liv. Och det finns, som reformatorerna kunde
säga, ingen större ära att visa Gud än att hos Jesus söka och ta emot
syndernas förlåtelse – Guds främsta och värdefullaste gåva. Ett nytt år
och ny nåd att ta vara på, bedja och arbeta för i Guds församling.
3. Fast Guds församling bristfull är och ingen ren vi finner,
har Herren dock sin vingård
kär och sitt förbund i minne.
Med ord och Ande här han bor,
han frälsar alla dem som tror.
Han söker sina vänner
där man sin brist bekänner.

4. Din äran är, vår Herre huld,
för om du vakt ej hölle
och ej förläte all vår skuld
allt snart i spillror fölle.
Trots all vår synd och stora brist
har du, o Herre Jesus Krist,
dej inte från oss dragit,
ditt ljus ej från oss tagit.

Sv.ps. 401:3-4, bearbetning av Andreas Holmberg
Jakob Appell, kyrkoherde

Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
12/1 11.00 1 e Trettondedag
Jakob Appell
Högmässa med dop

Kollekt:
Missionsprovinsen

19/1 11.00 2 e Trettondedag
Högmässa

Kollekt:
ELM-BV:s utlandsmission

Jakob Appell
Daniel Ringdahl

Daniel Ringdahl är missionsledare för ELM-BV. Efter kyrkkaffet ges inblickar
i ELM:s utlandsmission, som Immanuelförsamlingen regelbundet tar upp
kollekt till.
26/1 11.00 3 e Trettondedag
Bengt Birgersson Kollekt:
Familjehögmässa
Immanuelförsamlingen
Biblar för barn delas ut till församlingens fyraåringar
2/2 11.00 Kyndelsmässodagen Jakob Appell
Kollekt:
Högmässa
Immanuelförsamlingen
9/2 11.00 Septuagesima
Högmässa
16/2 11.00 Sexagesima
Högmässa

Niclas Olsson

Kollekt:
Missionsprovinsen

Bengt Birgersson 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. Första samlingen för
vårterminen 12/1.

Kalender
14/1
20/1
24/1
27/1
29/1
31/1
3/2
7/2
10/2
14/2
19/2

09:00: Föräldra-barn-grupp (i regel varje tisdag)
18.00-20.00: Fyrklövern på FFG (Skapelsen med Torbjörn Johansson)
18.00-22.00: Emmausvandrarna
18.00-20.00: Fyrklövern på FFG (Syndafallet med Jakob Appell)
15:00-17:30: Kyrkan är öppen (i regel varje onsdag)
18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna
18.00-20.00: Fyrklövern på FFG (Återlösningen med Timo Laato)
18.00-22.00: Emmausvandrarna
18.00-20.00: Fyrklövern på FFG (Nyskapelsen med Rune Imberg)
Sportlov
18.30: Kyrkoråd

Information
Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15.00-17.30 fr.o.m. 29/1.
Föräldra-barn-gruppen på tisdagar från kl. 09.00 (andakt 09.30) fr.o.m.
14/1. Möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans.
Fredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt. Udda veckors fredag
kl. 18.00-20.15 fr.o.m. 31/1. Se separat informationsblad för utförligt program.
Juniorerna, nystartad grupp för barn från årskurs 5 och uppåt. Udda veckors fredag kl. 18.00-20.15 fr.o.m. 31/1. Se separat informationsblad för
utförligt program.
Emmausvandrarna är Immanuelförsamlingens tonårssamlingar, jämna
veckors fredag kl. 18.00-22.00 fr.o.m. 24/1. Se separat informationsblad
för utförligt program.
Missionssöndag 19 januari då vi får besök av missionsledaren för ELMBV, Daniel Ringdahl. Kollekt tas regelbundet upp till ELM-BV:s utlandsmission, så också denna söndag. Daniel predikar i högmässan (med venia
från missionsbiskopen) och efter kyrkkaffet ger han inblickar i utlandsmissionen.
Biblar för barn till församlingens fyraåringar i samband med familjehögmässan 26 januari.

Vänförsamlingsutbyte med församlingen i Bergen genom att Bengt Birgersson medverkar på deras bibelhelg 1-2 februari och Jan Bygstad predikar i Immanuelförsamlingens högmässa 13 mars.
Församlingsfakulteten inbjuder till en fördjupningsserie i fyra delar öppen för alla intresserade. Seriens tema ”Den stora berättelsen” handlar om Bibelns svar på några av de mest existentiella frågorna: Varifrån
kommer jag? Vad är det som är fel med tillvaron? Vad är min lösning?
Vart är jag på väg? Måndagar kl. 18.00-20.00 med början 20/1.
Fakulteten inbjuder också till fördjupning på måndagskvällar i fastetid
(start 24/2) med passionspredikningar kl. 18.00 och föreläsningar kl.
19.00 med det sammanhållande temat Försoningen.
Mer information på hemsidan: www.ffg.se

Från kyrkorådet. Kyrkorådet har beslutat att ta över kyrkbänkar som erbjudits av en församling i Halland och inom kort transportera och ställa i
ordning dem i Immanuelkyrkan. Bänkarna bedöms som ändamålsenliga
och passande för kyrkorummet medan nuvarande stolar börjat bli ganska slitna. Ny spis med varmluftsugn har införskaffats till köket medan
diskmaskinens livslängd kunnat förlängas genom en enklare åtgärd.
Pastorala kursen. Joacim Brandt-Erlandsson, Henrik Andersson, Haoyin
Cheng och Anders Svensson – samtliga prästkandidater i Missionsprovinsen – deltar i vårens pastoralkurs på Lutherstiftelsen, som är det
sista momentet inför prästexamen. Någon av kandidaterna kommer att
medverka i en av vårens gudstjänster i Immanuelförsamlingen.
Kyrkkaffet. Som säkert noterats dricker allt fler kyrkkaffe efter gudstjänsterna, vilket är glädjande! Samtidigt är det färre personer uppsatta
på fikalistan, vilket gör serveringen mera mödosam. Om någon kan tänka sig att ansluta till skaran av personer som ordnar med fika, kontakta Kristin Jönsson. Hjälp med efterarbetet kan man enkelt erbjuda vid
vilket kyrkkaffe som helst. Det finns också en städlista som behöver
en viss utökning, om städning passar någon bättre (kontakt: Hannah
Olsson).

Ekonomi
Ekonomi. Till de goda nyheterna hör att halva (!) kyrkan var betald när
vi firade det nya kyrkoårets inträde. Till det som skulle kunna uppfattas
som sämre nyheter hör att 2020 kommer utgöra året med allra högst
amorteringsbörda. Å andra sidan är detta väl förberett, men inför det
nya året påminns vi om det gemensamma ansvaret för Immanuelkyr-

kan och behovet av att upprätthålla, och om möjligt öka, den redan
höga insamlingsnivån (som hör till de goda nyheterna!). Ett bra sätt att
bidra är att ansluta till skaran av månadsgivare (stående överföring till
församlingen/givartjänsten).
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

Missionsprovinsens ekonomi bygger på gåvor. Givandet kan ske dels
till Missionsprovinsen ospecificerat, dels till Missionsprovinsens givartjänst vilket innebär stöd till prästlön och församlingsverksamhet. Praktiska möjligheter att ge är följande:
Missionsprovinsen allmänt: Plusgiro: 11 36 63 – 9
stående överföring: 9960 420 1136 639
Missionsprovinsens givartjänst: Bankgiro: 5210-8131

Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell
0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30)
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Komminister Bengt Birgersson
		
0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Komminister Niclas Olsson
0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria Birgersson
0709-46 41 00
maria.birgersson@missionsprovinsen.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

