
 

 

Meddelande Immanuelförsamlingen 2020-11-19 

När vintermörkret kring oss står, då gryr på nytt vårt kyrkoår med nåd och tröst från världens ljus, från 

konungen av Davids hus. (Sv.ps. 421:1) 

Nya bestämmelser med anledning av Covid-19  

Vintermörkret kryper närmare och blir detta år tätare än någonsin för många. Regeringens 

åtgärder för att kraftigt minska smittspridningen närmaste veckorna (bl.a. restriktion om högst 8 

personer vid offentliga sammankomster) slår hårt - socialt, psykiskt, ekonomiskt – samtidigt som 

åtgärderna just nu är för att, om möjligt, kunna lätta på restriktionerna till jul. Det ligger i allas 

intresse att kurvan vänder snart, inte minst för dem som är särskilt sårbara vid ev. smitta och för 

dem som arbetar i vården. Efter samråd i pastorsråd har Immanuelförsamlingen därför beslutat att 

pausa verksamhet tills vidare, för att minska risken för smittspridning och för att förmedla för oss 

själva och andra vikten av att begränsa sociala kontakter för en tid. Fredagsklubben, Juniorerna och 

Emmausvandrarna pausar därför fr.o.m. idag, 19/11. 

Domsöndagen 22 november 2020 

Restriktionen om max 8 personer vid sammankomst träder i kraft på tisdag 24/11, av allt att döma 

också i Västra Götalandsregionen (bestämmelser förändras/förtydligas hela tiden, varför 

nedanstående information står med reservation). Det kan därför mycket väl vara så att vi på 

söndag firar våra sista gudstjänster som församling i Immanuelkyrkan på ett tag. Det stämmer till 

eftertanke att det också är kyrkoårets sista söndag, Domsöndagen. Herren är nära! Det blir 

söndagsmässa kl. 9 och gudstjänst kl. 11 (direktsänds), med max 50 personer vid varje samling. 

Ingen söndagsskola eller fördjupning i bekännelsen mellan gudstjänsterna.    

Ord och sakrament ibland oss    

En gudstjänst är en omistlig del av det enskilda och gemensamma livet som Guds barn, men en 8-

gräns gör det praktiskt nästintill omöjligt att samla församlingen till gudstjänst som vi trots allt 

kunde göra under ”den första vågen” av smittspridning i våras. Genom Guds försyn finns digital 

teknik som förmår bära Guds levande ord från mun till öra. ”Guds ord bär inte bojor” (2 Tim 2:9). 

Immanuelförsamlingens avsikt är att direktsända gudstjänster kl. 11.00 på helgdagarna även 

framöver och fr.o.m. 1 söndagen i Advent hänvisa alla till dessa sändningar. Om vi var och en möter 

upp framför skärmen vid utsatt tid för att fira gudstjänst, så skulle vi också kunna tänka på att 

bröder och systrar i samma utsatta läge samlats för att höra samma Guds ord, be med i samma 

böner och bekännelser, sjunga tillsammans, och ta emot Guds förlåtelse och välsignelse. Det är inte 

detsamma som att fira gudstjänst i Immanuelkyrkan när den är full, men Herren förenar genom 

sitt levande ord och förmår bevara enhet och samhörighet i Kristus. Det är också vår ambition att 

ta upp kvällsandakterna under adventstid. Kyrkoåret gryr med ”nåd och tröst från världens ljus” i 

vintermörkret när Guds ord bär nåden och trösten till oss.     

När det gäller nattvardsfirande framöver kommer Immanuelförsamlingen att inbjuda till mindre 

nattvardsgångar i Immanuelkyrkan på söndagar (fr.o.m. 29/11), i anslutning till den webbsända 

gudstjänsten. Med början kl. 12.30 kan 8 personer åt gången samlas för ett enkelt nattvardsfirande 

(avlösning + den korta nattvardsliturgin), efter att 11-gudstjänsten följts på nätet. Till en sådan 

nattvardsgång kan man antingen anmäla sig på lista i kyrkan söndagen före eller genom att 



meddela undertecknad (kontaktuppgifter nedan). Präst ombesörjer att rätt antal samlas vid varje 

nattvardsgång och att alla som anmält sig vet vilket klockslag som gäller. De första 

nattvardsgångarna (12.30, 13.00…) fylls upp med enskilda/par och de senare med familjer om 

minst tre personer. 

Något fylligare veckomässor (med beredelseord) firas på onsdagar och fredagar i 

Immanuelkyrkan, med början 2 december. Också till dessa anmäler man sig i förväg för att plats ska 

garanteras. I första hand gäller klockslaget 18.00 för veckomässorna, men det är också möjligt att 

ange dagtid som ett önskemål. Till att börja med finns Jakob Appell tillgänglig under onsdagen 

och Bengt Birgersson under fredagen. 

När vintermörkret på mer än ett sätt tränger på är det inte läge att snåla med den andliga proviant 

som nattvardssamlingarna utgör. En veckomässa blir också till en liten bönegrupp där ”två eller 

tre” kommer överens om att be, med Jesu löfte i åtanke: ”Om två av er här på jorden kommer överens 

om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt 

namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:19-20) Må vi uthålligt stå fasta i bönen och förbönen, där 

biskop Ådahls förbön i Corona-tid nedan kan användas, och inte heller tröttas i omsorgen om 

andra och varandra.    

Bön i Corona-tid  

Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är Fadern och Sonen och den Helige Ande. Vi prisar dig för 

din makt och din härlighet. Vi bär fram all den oro och all den nöd som kommer av Corona-virusets framfart. 

Vi ber: Bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot Corona-viruset. Ge oss vishet i, 

hur vi skall leva ansvarfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga: Var du, Herre, deras trygghet och 

låt dem möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade: Herre, kom med helande och hälsa och läkedom. 

Vi ber för alla gamla och utsatta: Herre, var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka: Var med 

dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade: Låt dem ha trons 

gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare: Hjälp dem 

att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem vishet och led dem. Vi ber för oss alla: Sänd oss dina 

änglars beskydd, dag och natt. Vi ber för vårt folk: Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till 

ett folk, som söker dig och följer ditt Ord. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.  

 

Mölndal, dag som ovan 

 

Jakob Appell, kyrkoherde 

Tel: 073-618 23 09 

E-post: jakob.appell@missionsprovinsen.se 
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Diakonissa Maria Birgersson, 0709-46 41 00, maria.birgersson@missionsprovinsen.se 

Ordförande Daniel Johansson, 0723-25 94 80, daniel.johansson@missionsprovinsen.se 

 


