
Församlingsblad mars–maj 2020

”Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider” (Sv.ps. 135)

Ett syfte (men inte det enda) med att fasta är att säkerställa att man inte är 
osunt beroende av något, att man i praktiken inte är slav under något. Traditio-
nell fasta handlar om att avstå från mat under en längre period, som Jesus un-
der sina 40 dagar i öknen. För många är maten inte bara det basala i livet, utan 
i princip det enda, och fastetid blir en övning i att inte bara leva av bröd utan av 
allt det som utgår ifrån Guds mun. (Matt 4:4) När Jesus gav bröd åt 5000 män 
så visade det sig dagen efter att bröd var det enda som var intressant med Je-
sus. När Jesus började tala om det eviga livets bröd, om sig själv, sitt kött och 
sitt blod, så slutade det med att folket tog anstöt och lämnade Jesus (Joh 6). Då 
avslöjades att de levde bara av bröd och inte av det som utgick från Guds mun. 

Om man utvidgade detta till en rad andra saker i livet, som man anar har ett 
starkt grepp om en, som man anar att man inte kan avstå ifrån, så kommer 
fastetiden som en årlig besiktning av hjärtats kondition. Här får var och en göra 
sin egen individuella prövning. En del fastar från sociala medier (eller ”skärmar” 
helt och hållet), eftersom många upplever att de fastnat just där. En ”lyckad” 
fastetid ger en känsla av frihet. Andra märker att det inte gått så bra. Man kän-
ner igen sig i Paulus ord ”Ni drogs oemotståndligt till de stumma avgudarna” 
(1 Kor 12:2). Och med sina föresatser måste man säga ”Det goda som jag vill 
gör jag inte” (Rom 7:19). Fastetiden blir då en påminnelse om vad man inte för-

mår, inte vad man faktiskt förmår, 
och blicken riktas bort ifrån en själv 
till Honom som allt förmår och det 
eviga livets bröd. Och det är faste-
tidens egentliga syfte. Så var det 
faktiskt för Jesus själv under hans 
40-dagars-fasta.

När Jesus hade fått se himlen öpp-
nad vid sitt dop och hört de kraft-
fulla orden från Guds mun att han 
var Guds älskade Son, som Fadern 



hade sin glädje i, så kastades han (ordagrant enligt Mark 1:12) ut i öknen av 
Anden för att frestas. Han skulle frestas. Och allt skulle kretsa kring de ord Je-
sus just fått att ”äta”. De första två frestelserna började med orden ”Om du är 
Guds Son, så…”? Vaddå ”om”? Det hade ju Gud sagt. Så lyder Herrens ord! De 
40 dagarna utan mat gjorde att Jesus ”till sist blev hungrig”, kraftigt försvagad, 
sårbar för de mest försåtliga angrepp. Men frestaren kunde i Jesu svagaste 
stund ändå inte locka fram något annat än trohet, ett hjärta som funnit vila i de 
orden från Gud: Du ÄR min Son, den älskade. Då anar vi att det viktigaste för 
oss, inte minst under tider av frivillig (eller ofrivillig!) fasta, under svaghet och i 
frestelser, i närkamp med de egna ”demonerna” och ”de stumma avgudarna”, 
är ord och löften från Gud som vi lever av och bärs utav. I synnerhet de ord som 
bär Jesus till oss, som pekar på hans trohet i vår trolöshet. ”Är vi trolösa, han 
förblir trofast” (2 Tim 2:13). Och allra mest de ord som ger Jesu lidande och död 
för oss och i vårt ställe. En tredjedel av Johannesevangeliet handlar om Jesus 
i ”den stilla veckan”. Jesus i Jerusalem är huvudärendet. I luthersk tradition 
har just orden om Jesu lidande och död uppfattats som huvudsaken med hela 
fastetiden, därav seden med passionspredikningar. Man kan förstå varför, för 
där möter vi Jesus som vår överstepräst, ”inte en överstepräst som ej kan ha 
medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men 
utan synd.” Det är mot den bakgrund som uppmaningen kommer till oss, var 
och en, inför det att vi träder in i heliga fastetider: ”Låt oss därför frimodigt gå 
fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” 
(Hebr 4:15-16).   

Jakob Appell, kyrkoherde

När ögat jag låter dröja
vid purpurmanteln du bär,
dess blodiga färger röja, 
vem rätte syndaren är.
Mig tvådde du ren med ditt dyra blod
och plånade ut den handskrift
vars vittnesbörd mot mig stod. 

Ack, kunde jag bättre följa
min Frälsares plågostig!
Ty ännu täckelser dölja
hans pina och död för mig.
Mitt sinne till jordiska ting jag vänt,
men sällan himlarnas Herre
min bön och min tanke jag sänt.

Ack, värdes, Jesus, bevara
mitt hjärta, som dig hör till,
att frestaren med sin snara
ej lockar mig, dit han vill.
Ja, hjälp mig att leva, från synden död,
att dö såsom den där levat
av eviga livets bröd. (Sv.ps. 440:2,4,7)



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen

23/2 11.00 Fastlagssöndagen
Familjehögmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

  

26/2 18.00 Askonsdagsmässa Niclas Olsson

1/3 11.00 1 sönd i Fastan
Högmässa

Jakob Appell
Haoyin Cheng

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

8/3 11.00 2 sönd i Fastan
Högmässa

+ Lars Artman Kollekt: 
Missionsprovinsen

15/3 11.00 3 sönd i Fastan
Högmässa

Jakob Appell
Jan Bygstad

Kollekt: 
Församlingsfakulteten

22/3 11.00 Jungfru Marie beb.dag
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Källan

29/3 11.00 5 sönd i Fastan
Familjehögmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

5/4 11.00 Palmsöndagen:
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Nordiska Lutherhjälpen

9/4 18.00 Skärtorsdagsmässa Bengt Birgersson

   24/2 18.00  Passionspredikan I på Församlingsfakulteten. Jakob Appell

   2/3 18.00  Passionspredikan II på Församlingsfakulteten. Torbjörn Johansson

9/3 kl 18.00  Passionspredikan III på Församlingsfakulteten. Göran Landgren

 16/3 18.00  Passionspredikan IV på Församlingsfakulteten. Timo Laato

   23/3 18.00  Passionspredikan V på Församlingsfakulteten. Daniel Johansson

28/3  Städ- och fixardag i Immanuelkyrkan kl 9.00-14.00

    30/3 18.00  Passionspredikan VI på Församlingsfakulteten. Rune Imberg

Avtackning av församlingens biskop Lars Artman

Föredrag efter kyrkkaffet. Kristus och påsken. Sahar Sadlovsky Gold



10/4
15.00
17.00

Långfredagen
Huvudgudstjänst
Aftonsång

Jakob Appell

Jakob Appell

11/4 22.30 Påsknattsmässa Jakob Appell

12/4 11.00 Påskdagen
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

13/4 11.00 Annandag påsk
Gudstjänst

Joacim Brandt-
Erlandsson

Kollekt: 
Norea

19/4 11.00 1 sönd e Påsk
Familjehögmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

26/4 11.00 2 sönd e Påsk
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Missionsprovinsen

3/5 11.00 3 sönd e Påsk
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

10/5 11.00 4 sönd e Påsk
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

17/5 11.00 Bönsöndagen
Högmässa

+Lars Artman Kollekt: 
Missionsprovinsen

21/5 11.00 Kristi himmelfärdsdag
Gudstjänst

Henrik Andersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

24/5 11.00 6 sönd e Påsk
Familjehögmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

31/5  11.00 Pingstdagen
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Församlingsfakulteten

  1/6  12.05 Annandag pingst
Gudstjänst på FFG

Jakob Appell

 

Påskens sånger! Sångstund efter kyrkkaffet

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 terminen 31/5.



Kalender

19/2 18.30: Kyrkoråd
21/2 18.00-22.00: Emmausvandrarna
24/2 15.30-21.00: Fördjupning på FFG med bl.a. Olof Edsinger
25/2  09:00: Föräldra-barn-grupp (i regel varje tisdag t.o.m. 26/5) 
26/2  15:00-17:30: Kyrkan är öppen (i regel varje onsdag t.o.m. 27/5)
28/2 18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna
2/3 18.00-21.00: Fördjupning på FFG med Torbjörn Johansson
6/3 18.00-22.00: Emmausvandrarna
9/3 15.30-21.00: Fördjupning på FFG med bl.a. Magnus Persson
13/3 18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna
14/3 10.00-12.00: Kvinnofrukost i Immanuelkyrkan
16/3 15.30-21.00: Fördjupning på FFG med bl.a. Knut Alfsvåg
20/3 18.00-22.00: Emmausvandrarna 
23/3 18.00-21.00: Fördjupning på FFG med Daniel Johansson
27/3 18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna
28/3 09.00-14.00: Städ- och fixardag i Immanuelkyrkan
30/3 18.00-21.00: Fördjupning på FFG med bl.a. Fredrik Brosché
3/4 18.00-22.00: Emmausvandrarna 
17/4 18.00-22.00: Emmausvandrarna
24/4 18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna
1-2/5 Emmausvandrarnas vårläger på Lärjungagården, Torestorp
7/5 17.15-19.00: Bibelstudium 
           (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
8/5 18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna
15/5 18.00-22.00: Emmausvandrarna
4/6 17.15-19.00: Bibelstudium 
           (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
5/6 18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna



Information
Föräldra-barn-gruppen fortsätter på tisdagar från kl. 09.00 (andakt 09.30) fram t.o.m. 26 maj.

Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15-17.30 fram t.o.m. 27 maj. 

Fredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt. Udda veckors fredag kl. 
18.00-20.15. Se separat informationsblad för utförligt program och lovveckor.

Juniorerna, nystartad grupp för barn från årskurs 5 och uppåt. Udda veckors fredag 
kl. 18.00-20.15. Se separat informationsblad för utförligt program och lovveckor. 

Emmausvandrarna är Immanuelförsamlingens tonårssamlingar, jämna veckors 
fredag kl. 18.00-22.00. Se separat informationsblad för utförligt program.

Bibelstudium, valda torsdagar kl. 18.00-19.00 hemma hos Maria och Bengt Bir-
gersson på Kornknarrsgatan 13. Det är prästkandidaten Joacim Brandt-Erlands-
son som fortsätter att leda studier över Lukasevangeliet. Det finns enkelt fika 
från kl. 17.15 och det blir möjlighet till samtal efter bibelstudiet. 
7/5: Luk 5:1-16 - ”Jesus möter syndiga människor”
4/6: Luk 5:17-39 - ”Brudgummen & hans brud”

Prästkandidat medverkar i högmässan 1 mars. När pastoralkursen på Luther-
stiftelsen går mot sitt slut genomför de fyra prästkandidaterna på kursen var sin 
gudstjänst, som ett slags examensprov. Haoyin Cheng predikar i Immanuelför-
samlingens gudstjänst 1 mars. Haoyin är föreståndare för kinesiska församling-
en i Göteborg, som omnämnts tidigare. 

Avtackning av församlingens biskop 8 mars. Lars Artman har haft tillsynsansvar 
för Immanuelförsamlingen och har återkommande både besökt och predikat i 
våra gudstjänster. Under våren lägger biskop Lars ner sin stav och det uppmärk-
sammas med en avtackning denna söndag.   

Kvinnofrukost lördag 14 mars kl. 10.00-12.00 i Immanuelkyrkan. 

Vänförsamlingsbesök 15 mars. 3 söndagen i Fastan predikar Jan Bygstad i hög-
mässan. Bygstad är präst i vänförsamlingen DELK-Bergen och medverkar vid 
FFG:s bibelkonferens 13-14 mars.  

Kyrksöndag 22 mars. På Jungfru Marie bebådelsedag får vi besök återigen 
av den Jesus-troende juden Sahar Sadlovsky-Gold och hans vägledare Robert 
Roegner, präst i LCMS och missionär utsänd till Israel. Efter högmässan håller 
Sahar ett föredrag om Jesus som uppfyllelsen av den judiska påsken. Kollekt 
tas upp till Källan och arbetat med evangelium till det judiska folket. 

Församlingens städ- och fixardag lördagen den 28 mars kl. 09.00-14.00. 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. 



Kollekter. Utöver återkommande kollekter till Missionsprovinsen och Försam-
lingsfakulteten tas under året upp kollekter till en rad ändamål, som uppmärk-
sammas enligt nedan:

   • Open Doors mottog kollekten från Annandag jul som uppgick till 1 810 kr.

  • Nordisk Östmission mottog kollekten från Trettondedag jul som uppgick 
till   3 180 kr.

   • ELM-BV:s utlandsmission mottog kollekten från 2 sönd. efter Trettondeda-
gen som uppgick till 5 012 kr. 

   • Källan mottog kollekten från 13 sönd. e. Trefaldighet som uppgick till 5 610 
kr. Vid kyrksöndagen 22 mars tas återigen upp kollekt till Källan som stöder 
arbete med evangelium till det judiska folket. 

   • Norea mottog kollekten från Bönsöndagen som uppgick till 5 565 kr. Kollekt 
till mediamissionen genom Norea tas upp på Annandag påsk.  
  • Nordiska Lutherhjälpen blir återigen kollektändamålet på Palmsöndagen 5 
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. Kollekten som upptogs Palmsöndagen 2019 uppgick till 5 711 kr. 

Döpta i vår församling
Theodor Andersson, son till Chris och Martin Andersson, döpt 8 september 
2019 i Immanuelkyrkan

Emmy Andersson, dotter till Annie och Fredrik Andersson, döpt 3 november 
2019 i Den gode herdens församlings kyrka i Kinna

Maja Eriksen, dotter till Sara och Sveinung Eriksen, döpt 15 december 2019 i 
Immanuelkyrkan

Borghild Vennberg, dotter till Gunvor och Fredrik Vennberg, döpt 12 januari 
2020 i Immanuelkyrkan

Begravning
Moa Wessman (dotter till Marie och Oscar Wessman), född och avliden 2/10 
2019, begravning 18 oktober 2019 i Björsäters kyrka. 

Kyrklig tjänst
Sveinung Eriksen, tidigare vikarierande präst i Immanuelförsamlingen, instal-
lerades som kyrkoherde i Mariakyrkan, Uddevalla, 19 januari 2020.

Kyrkboken



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

Nya kyrkbänkar pryder kyrkorummet och dessa har kommit församlingen 
till del nästan utan kostnad! Detta får vi ta emot som en gåva ur Guds hand 
som ger i överflöd så att vi ”kan ge i överflöd till varje gott verk” (2 Kor 9:8). 
Låt bänkarna bli till uppmuntran till fortsatt givande!    

     

Ekonomi

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 Missions-
provinsen 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



Fastetiden är en tid för fördjupning. Församlingsfakulteten bjuder återigen in 
till passionspredikningar i fakultetens kapell, Ekmansgatan 3, i anslutning till de 
öppna fördjupningskvällar som erbjuds under fastetiden.

De sex passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu li-
dande och äger rum kl. 18.00 på måndagarna i fastetid (tjuvstart måndagen 
före Askonsdagen). Efteråt ett enkelt fika med möjligheten att vara med på 
öppna föreläsningar kl. 19.00 som under fastetiden har Försoningen som ett 
genomgående tema. Hur försoningen ska förstås är ett ämne för återkomman-
de debatt och i vår tid höjs alltfler röster emot den objektiva försoningsläran 
där Jesu död förstås som Guds vrede och straff över världens synd. Förso-
ningen tycks i Bibelns ljus ha flera sidor, med möjlighet att betona vissa sidor 
mer än andra. Vilka är då dessa sidor? Det är vår förhoppning att dessa fördjup-
ningskvällar ska belysa försoningens innehåll och aktualisera dess relevans in 
i vår tid och till gagn för Kristi kyrka i vårt land. Ingen anmälan, ingen avgift. 
Välkommen!

Vid gästföreläsarnas besök blir det extrainsatta Teologiskt forum på eftermid-
dagarna kl. 15.30–17.00, med fördjupning, samtal och diskussion om viktiga 
ämnen. Öppet för alla intresserade. För mer information: www.ffg.se

Fördjupning i fastetid på Församlingsfakulteten

24/2 Teologiskt forum kl. 15.30: Ledarskap under korset, Olof Edsinger
       Passionspredikan kl. 18.00: Jakob Appell
 Fördjupning kl. 19.00: Försoningen i en narcissistisk kultur, Olof Edsinger 
2/3 Passionspredikan kl. 18.00: Torbjörn Johansson
       Fördjupning kl. 19.00: Gud och det onda, Torbjörn Johansson

9/3 Teologiskt forum kl. 15.30: Härlighetsteologi och korsteologi, Magnus Persson
 Passionspredikan kl. 18.00: Göran Landgren
 Fördjupning kl. 19.00: Försoningen är svaret, men vad är frågan?     
            Magnus Persson 

16/3 Teologiskt forum kl. 15.30: Lösningen på det ondas problem, Knut Alfsvåg
 Passionspredikan kl. 18.00: Timo Laato
 Fördjupning kl. 19.00: Gud övergiven av Gud på korset? Knut Alfsvåg

23/3 Passionspredikan kl. 18.00: Daniel Johansson
 Fördjupning kl. 19.00: Christus Victor: försoningen som seger över  
            fördärvsmakter? Daniel Johansson

30/3 Passionspredikan kl. 18.00: Rune Imberg
 Fördjupning kl. 19.00: Försonad med Gud, sig själv och 
           medmänniskorna, Fredrik Brosché



Palmsöndagen 5 april
11.00 Vägen till korset. Högmässa: Niclas Olsson
 Kollekt: Nordiska Lutherhjälpen. Söndagsskola.

Skärtorsdagen 9 april
18.00 Det nya förbundet. Skärtorsdagsmässa: Bengt Birgersson
 Altarets avklädande under en stund av stillhet. Samling för barn vid    
 påsklandskapet. 

Långfredagen 10 april
15.00 Korset. Långfredagens gudstjänst vid Jesu dödstimme: Jakob Appell
16.15 Kyrkkaffe. Samling för barn vid påsklandskapet.
17.00 Jesu begravning. Långfredagens aftonsång: Jakob Appell

Påskafton 11 april
22.30 Genom död till liv. Påsknattsmässa: Jakob Appell

Påskdagen 12 april
11.00 Kristus är uppstånden! Högmässa: Niclas Olsson
 Kollekt: Immanuelförsamlingen. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Samling för     
            barn vid påsklandskapet.
 Påskens sånger! Gemensam sångstund avslutar påskdagsfirandet. 
Annandag Påsk 13 april
11.00 Möte med den uppståndne. Gudstjänst: Joacim Brandt-Erlandsson
 Kollekt: Norea. Mingelkaffe.

Påskens firande i Immanuelkyrkan


