
För mig har en viss mättnad infunnit sig när det gäller firandet av reformationsju-
bileet. Kanske att det beror på en överdos av Luther-dokumentärer och en flod av 
åsikter om Luther och hans betydelse i dag. Men det slår mig att den första av de 
95 teserna handlar om att hela livet är en omvändelse. Reformationens ärende slu-
tar inte med begynnelsen av det 501:a året efter tesernas fastspikande. När kung 
Josia fann Skriften, efter att lagboken legat gömd och bortglömd i åratal (2 Kung 
22), blev det början på en reformation i hela landet. Josia och många med honom 
insåg att deras hjärtan och liv kommit på långa avvägar från Guds uppenbarade vilja.
      När vi, med kärlek och viss stolthet, förvaltar det reformatoriska arvet gör vi det 
med den egna omvändelsen i fokus. Med Josia öppnar vi Skriften på nytt och söker 
rannsakande efter våra blinda fläckar och efter de områden i livet där våra hjärtan och 
liv kommit på avvägar. Vi ska komma ihåg tre hinder som vi själva sätter upp för Guds 
Andes verk till omvändelse i våra liv. Först, vi fokuserar på andras synder och brister. 
Andras fel tycks förminska våra egna. Omvändelse vänder blicken. Egen skuld är 
alltid det större bekymret, och bekymmer för andra sker i ljuset av den egna skulden. 
För det andra fokuserar vi på egna, goda och rätta gärningar som liksom ska kompen-
sera för de mörka fläckarna i vårt eget liv. Omvändelse innebär alltid nöd för de egna 
mörka fläckarna. De blir inte mindre för att vi står upp för det ”rätta” och ”goda”. 
Och för det tredje förtränger vi våra egna brister med bortförklaringar. Omvändelse 
innebär en misstänksamhet mot de egna ursäkterna. Sann omvändelse gör oss alltid 
små. Fattiga i anden. ”Vi är tiggare”, för att återge reformatorns andliga testamente 
(skrivet på lappen som återfanns i Luthers hand efter att han insomnat).
    Det är tack vare reformationens huvudärende, rättfärdiggörelsen genom tron, 
som omvändelsen inte behöver hållas på distans som vore den det största 
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nederlaget. Vem vill vara tiggare? Jo, den kan vara fattig som mottagits med 
öppna armar av den levande Guden. Barnaskapet hos Gud är den största rike-
domen. Vem orkar vara liten? Jo, den som ser att Jesus orkade lida också för 
de mörka fläckar hos oss själva som vi inte orkar se eller bära. Rättfärdighet 
tillräknas av nåd, och förblir tillräknad, när omvändelsens väg upptäcker mer och 
mer av syndens omfattning. Med rättfärdigheten som en sköld kunde Paulus, 
och vi med honom, till slut säga att han var den störste av syndare (1 Tim 1:15).
      Fastetiden kommer hastigt på i år och kallar oss på nytt till omvändelsens 
väg. Omvändelsens väg är att hålla det reformatoriska arvet i ära och så sälla sig 
till skaran som kan kallas ”reformationens barn”. Och till den skaran sällade sig 
redan kung Josia. Över 2000 år före Luther! Om vi ska hoppas på reformation 
2018 (eller någonsin!), så väntar vi inte på andra utan på den reformation som 
måste börja med oss själva. Kom, helig Ande!

Jakob Appell, kyrkoherde

Gudstjänster i Immanuelförsamlingen

14/1 11.00 2 sönd e Trett
Familjehögmässa

Jakob Appell
 

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

21/1 11.00 3 sönd e Trett 
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

28/1 11.00 Septuagesima 
Högmässa

Jakob Appell
Johannes Lyche

Kollekt: 
Missionsprovinsen

4/2 11.00 Kyndelsmässodagen 
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

11/2 11.00 Fastlagssöndagen
Familjehögmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

14/2 18.00 Askonsdagsmässa
(Lukas vecka 1)

Bengt Birgersson

18/2 11.00 1 sönd i Fastan 
Högmässa

+Lars Artman
Jakob Appell 

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

21/2 18.00 Passionsgudstjänst
(Lukas vecka 2)

Torbjörn 
Johansson

25/2 11.00 2 sönd i Fastan 
Högmässa

Niclas Olsson
Patrik Saviaro

Kollekt: 
Församlingsfakulteten

Biblar för barn delas ut till församlingens 4-åringar



28/2 18.00 Passionsgudstjänst
(Lukas vecka 3)

Timo Laato

4/3 11.00 3 sönd i Fastan 
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

7/3 18.00 Passionsgudstjänst
(Lukas vecka 4)

Jakob Appell

11/3 11.00 Midfastosöndagen 
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: Diakonala kas-
san i församlingen

14/3 18.00 Passionsgudstjänst
(Lukas vecka 5)

Rune Imberg

18/3 11.00 Jungfru Marie beb.d. 
Familjehögmässa

Bengt Birgersson 
Jakob Birgersson

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

21/3 18.00 Passionsgudstjänst
(Lukas vecka 6)

Daniel Johansson

25/3 11.00 Palmsöndagen 
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: Nordiska 
Lutherhjälpen

29/3 18.00 Skärtorsdagsmässa Bengt Birgersson

30/3
14.00
15.00

17.00

Långfredagen
Stilla stund
Gudstjänst

Enklare måltid
Aftongudstjänst

Niclas Olsson

Daniel Johansson

31/3 22.30 Påsknattsmässa Jakob Appell

1/4 11.00 Påskdagen 
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

2/4 11.00 Annandag påsk 
Gudstjänst

Joacim Brandt-
Erlandsson

Kollekt: ELM-BV:s mis-
sion i Peru

8/4 11.00 1 sönd e Påsk 
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

Nordiska Lutherhjälpen bjuder på kyrkkaffet och presenterar sitt arbete.

Påskens sånger! Sångstund efter kyrkaffet.

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 terminen 21/1.



Tjänster. Jakob Appell är åter i tjänst som kyrkoherde (50%) efter föräldraledig-
heten. Bengt Birgersson återgår till sin komministertjänst (ideellt). Niclas Olssons 
komministertjänst (20%) fortsätter parallellt med föräldraledighet. Sveinung Eriksen 
avslutade sitt vikariat (40%) vid årsskiftet. Maria Birgersson arbetar numera som per-
sonlig assistent på halvtid, men finns kvar i diakonisstjänsten (ideellt) i församlingen.  

Föräldra-barn-gruppen återupptar verksamheten 9 januari, tisdagar från kl. 
09.00 (andakt 09.30) med möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans.

Fredagsklubben återupptar verksamheten 2 februari, med samlingar för barn 
7-11 år, varannan fredag kl. 18-20.

Emmausvandrarna återupptar verksamheten 26 januari, med samlingar för 
tonåringar varannan fredag kl. 18-21.

Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15-18, med början 31 januari. Kvällsbön kl. 17.50-
18.00, med undantag i fastetid då det är passionspredikningar kl. 18.

Övrigt. Övernattande STM-studenter i Immanuelkyrkan 25 februari - 3 mars.  

Vänförsamlingen i Bergen gästas av Bengt och Maria Birgersson vid deras 
bibelhelg 2-4 februari.

Patrik Saviaro gästpredikar 25/2. Under studietiden i Göteborg fanns Patrik 
med i vår församling. Sedan dess har Patrik prästvigts för vårt systerstift i Fin-
land och tjänar S:t Jakobs församling i Jakobsstad. Patrik är gift med Johanna, 
född Sundström, som också fanns med i vår församling, och de har barnen 
Miriam (5 år), Noomi (3 år) och Gabriel (8 mån).

Församlingsdag med arbetsgemenskap 7 april. Andakten kl. 9 påbörjar vår 
stora städ- och fixar dag i Immanuelkyrkan. Denna dag är det bättre ju fler vi är. 
Arbete och gemenskap i kombination gläder! Några kan putsa fönster, somliga 
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kan måla, andra kan ordna trädgården, osv. Enklare lunch serveras. Notera da-
tumet, mer information kommer.

Fördjupning i fastetid. För många är fastetiden en tid att avstå något (t ex mat, 
kaffe, Facebook, etc) för att istället använda frigjord tid och resurser till något 
gott. I luthersk tradition har betoningen legat på att under bön begrunda Guds 
ord och i synnerhet Jesu lidandes historia. Därför inbjuder Immanuelförsamling-
en till passionsgudstjänster, där predikningarna vecka för vecka utlägger Jesu 
lidande, i år enligt Lukasevangeliet. Också i år har vi glädjen att välkomna lärare 
från Församlingsfakulteten till att predika. Passionsgudstjänsterna i Immanuel-
kyrkan är på onsdagar kl. 18, och första tillfället utgörs av Askonsdagsmässan 
den 14 februari som låter passionshistoriens första vecka utgöra evangelieläs-
ning. För den som har svårt att komma just på onsdagskvällar hålles passions-
gudstjänster på Församlingsfakulteten måndagar kl. 12.05, med början 12 fe-
bruari.
Församlingsfakulteten inbjuder också denna termin till kvällsbibelskola, med te-
mat ”Jag vill bekänna: bekännelse som livsväg i bibel, kyrkohistoria och samtid” 
och därtill till den årliga bibelkonferensen 23-24 februari (numera förlagd till våren), 
med ett tema som ur kyrkoårssynpunkt passande nog behandlar försoningen.

Kollekt i fastetid. Vid två söndagar i fastan ges särskilt tillfälle att ”räcka brödet 
vidare”. Dels tar vi upp kollekt till församlingens diakonala kassa på Midfasto-
söndagen, ”brödets söndag”, och dels tar vi upp kollekt till Nordiska Lutherhjäl-
pen på Palmsöndagen. I svenskkyrklig tradition avslutades den stora fastein-
samlingen till nödlidande på Palmsöndagen, då små kollektbössor med pengar 
till Lutherhjälpen lämnades in, ofta med mycket stora belopp. Lutherhjälpen 
finns inte längre, men genom Nordiska Lutherhjälpens arbete ges vi möjlig-
het att fortsätta denna goda fastetradition. Vi får dessutom besök av Nordiska 
Lutherhjälpen på Palmsöndagen, som inte bara presenterar sitt arbete under 
kyrkkaffet utan också bjuder på kyrkkaffet (frivillig gåva kan lämnas också då). 
Efter kyrkkaffet har Nordiska Lutherhjälpen sitt årsmöte.

Ekonomi
Immanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:
Bankgiro: 225-9026. Ange om du vill ge gåva till ”församlingen” eller ”givar-
tjänst”.
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



Palmsöndagen 25 mars
11.00 Vägen till korset. Högmässa: Jakob Appell
 Kollekt: Nordiska Lutherhjälpen. Söndagsskola. 
 Nordiska Lutherhjälpen bjuder på kyrkkaffet och presenterar sitt arbete

Skärtorsdagen 29 mars
18.00 Det nya förbundet. Skärtorsdagsmässa: Bengt Birgersson
 Altarets avklädande under en stund av stillhet

Långfredagen 30 mars
14.00 I Jesu fotspår. Stilla andaktsstund i kyrkan som övergår i gudstjänsten 15.00
15.00 Korset. Långfredagens gudstjänst vid Jesu dödstimme: Niclas Olsson
16.15 Enklare måltid
17.00 Jesu begravning. Långfredagens aftonsång: Daniel Johansson

Påskafton 31 mars
22.30 Genom död till liv. Påsknattsmässa: Jakob Appell

Påskdagen 1 april
11.00 Kristus är uppstånden! Högmässa: Jakob Appell
 Kollekt: Immanuelförsamlingen. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
 Påskens sånger! Gemensam sångstund avslutar påskdagsfirandet.

Annandag Påsk 17 april
11.00 Möte med den uppståndne. Gudstjänst: Joacim Brandt-Erlandsson
 Kollekt: ELM-BV:s mission i Peru. Mingelkaffe.

Påskens firande i Immanuelförsamlingen 2018



9/1 09:00: Föräldra-barn-grupp (första för terminen, därefter varje tisdag)
26/1 18.00-21.00: Emmausvandrarna (terminsupptakt)
31/1 15:00-18:00: Kyrkan är öppen (första för terminen, därefter varje onsdag)
2/2 18.00-20.00: Fredagsklubben (terminsupptakt)
9/2 18.00-21.00: Emmausvandrarna
16/2 Sportlov
23/2 18.00-21.00: Emmausvandrarna
23-24/2 Församlingsfakultetens bibelkonferens
25/2-3/3 Övernattande STM-studenter
2/3 18.00-20.00: Fredagsklubben
9/3 18.00-21.00: Emmausvandrarna
16/3 18.00-20.00: Fredagsklubben
23/3 18.00-21.00: Emmausvandrarna
30/3 Påsklov
6/4 Påsklov
7/4 09.00-14.00: Församlingsdag med arbetsgemenskap

Kalender



Döpta i vår församling under 2017:
Leonard Andertun, son till Maria och Rickard 
Andertun – 12 februari i Tostareds kyrka
Grace Osei, dotter till Ragnhild Sofie Nyhamn 
och Paul Osei – 26 mars
Lea Wessman, dotter till Marie och Oscar 
Wessman – 30 april
Joel Eriksen, son till Sara och Sveinung Eriksen 
– 2 juli
Vigda till äktenskap:
Sebastian och Rebecca (f. Fon) Birgersson – 7 
oktober i Sandnes kirke, Norge
Avliden:

Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell                                               0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-18, fr.o.m. 31/1) 
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
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 Bertil Svensson                                    031-54 19 85

Adress:
Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Öppettider:
Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen onsdagar kl. 15-18 
(fr.o.m. 31/1)
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se

Kyrkboken

Bengt Bengtsson, make till Barbro Bengtsson – född 8/5 1929, avliden 
31/8 2017, begravningsgudstjänst i Immanuelkyrkan 18/9 2017


