
Församlingsblad för juni–augusti 2019

Missionsuppdraget fortsätter tills Jesus kommer tillbaka. Slutet kommer inte 
förrän evangeliet förkunnats för alla folk (Matt 24:14). Av de onådda måste som-
liga sökas upp i fjärran länder, och ibland genom väldigt specifika insatser, vil-
ket vi påmindes om när mediemissionsorganisationen Norea gästade oss. Vi får 
fortsätta att stå med i utlandsmissionens arbete. Andra kommer dock till oss, 
inflyttade från länder där evangeliet inte nått fram till dem. I Tuve har nybyggna-
tionen exploderat de senaste åren, med många nyinflyttade i Immanuelkyrkans 
grannskap. En del ansatser har gjorts för att tydliggöra vår församlings närvaro 
i Tuve, men mer kan göras för att åtminstone göra det känt för grannarna att 
något av evighetsvärde pågår i kyrkan på söndagsförmiddagar. Vi hoppas kunna 
lyfta frågan om Guds vägar till människorna i Tuve vid Immanuelförsamlingens 
terminsupptakt efter sommaren (information om tid/plats kommer inom kort). 
Missa inte detta! 
   Värt att lägga märke till är Paulus ord om ”juden först”. En stor del av värl-
dens judar bor idag i Israel, med en häpnadsväckande tillströmning till landet 
efter andra världskriget. Här lever och verkar till stora delar det folk som Jesus 
kallade ”de förlorade fåren av Israels hus”, det folk vars framtid Paulus så gåt-
fullt talar om i slutet av Romarbrevet. Kyrkan i Israel utgörs till största delen av 
icke-judar, inte minst i de gamla kyrkosamfunden, men en liten, växande grupp 
Jesus-troende judar finns idag i Israel. Vägen för Jesus-troende judar in i Kristi 
kyrka ser emellertid brokig ut. Den lutherska kyrkans närvaro i Israel är inte sär-
skilt stor, även om det finns en betydande mission i landet, understödd av kyrkor 
utomlands. Immanuel Ministries är en paraplyorganisation för ett antal (främst 
nordiska) missionsorganisationer, bland annat Källan som tagit upp Israelmissio-
nen i sin verksamhet efter att Svenska Israelmissionen avvecklades för några år 
sedan. 
   Också Israelmissionen får vi fortsätta att stötta. Immanuel Ministries når judar 
med evangeliet, vilket har lett till att det idag finns judiska män som bär på en kal-
lelse till Ordets tjänst. Missionen står inför utmaningen att utveckla kyrkan så att 
infödda judiska män kan insättas i prästämbetet lokalt. En av dessa unga män, 
Sahar Sadlovsky Gold, har av olika skäl fått nära förbindelser med Missionspro-

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning 
för var och en som tror, juden först men också greken. (Rom 1:16)



vinsen och därtill begärt att få sin prästkallelse prövad av Missionsprovinsen.     
   Detta är ett av flera skäl till att Missionsprovinsen fördjupar kontakterna med 
kyrka och mission i Israel. Sahar predikar i Immanuelförsamlingens gudstjänst 
21 juli och berättar efter kyrkkaffet om sin väg till tro på Jesus som Messias och 
delar tankar om hur vi tillsammans står i missionen till ”de förlorade fåren av Is-
raels hus”. Kontakten med kyrka och mission i Israel fördjupas också genom en 
spännande konferens 14 september på FFG och Missionsprovinsens kyrkodag 
i Immanuelkyrkan dagen efter, då det också blir ett samtal om vad det konkret 
skulle kunna innebära för oss att fördjupa kontakterna med kyrka och mission i 
det heliga landet. Missa inte detta!  
   ”Jag skäms inte för evangeliet” skriver Paulus. Kanske är det ofta så det 
känns, att vi skäms i relation till icke-kristna. Vi tappar frimodigheten. Men kraf-
ten till frimodighet ligger inte i oss själva, utan i evangeliet som är GUDS kraft. 
Också för oss själva. Och genom oss till andra. När vi tänker på missionsuppdra-
get ska vi inte glömma att vi var och en är föremål för Guds mission, vilket allra 
tydligast tar sig uttryck i att han vecka efter vecka, år efter år, sträcker sig ner till 
oss i vår kyrka med evangelium, Guds kraft, i ord och sakrament. Där utför han 
sitt verk i oss, för att också kunna göra det genom oss i våra kallelser och möten 
med människor. 

Jakob Appell, kyrkoherde

Liksom ett träd i sol och regn, 
så låt min själ i Andens hägn 
få växa alla dagar 
den sommar som av nåd jag får. 
Gud, låt mig bära frukt i år, 
den frukt som dig behagar.

Behåll mig till ditt paradis, 
och låt mig på de trognas vis 
i dina gårdar grönska. 
Låt mig få tjäna dig allen, 
i trohet sann, i kärlek ren, 
så vill jag mer ej önska. 

Sv.ps. 200:7-8

Spontanutflykt till Hisingsparken efter mingelfikat (om vädret tillåter)

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. Uppehåll under somma-
ren, första samlingen för höstterminen 1 september.



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
9/6 11.00 Pingstdagen

Högmässa
Jakob Appell Kollekt: 

Immanuelförsamlingen

16/6  11.00 Heliga Tref. dag
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Nordisk Östmission

23/6 11.00 Johannes döparens d.
Högmässa

Jakob Appell Kollekt:  
Immanuelförsamlingen

30/6 11.00 2 sönd. e. Tref.
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Missionsprovinsen

7/7 11.00 3 sönd. e. Tref.
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

17/7 11.00 4 sönd. e. Tref.
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

21/7  11.00 Apostladagen
Högmässa

Jakob Appell
Sahar Sadlovsky Gold 

Kollekt: 
Israelmissionen (Källan)

28/7 11.00 6 sönd. e. Tref.
Högmässa

Bengt Birgersson
Henning Alsaker

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

4/8 11.00 Kristi förklarings dag
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt:
Församlingsfakulteten 

11/8 11.00 8 sönd. e. Tref.
Högmässa

Niclas Olsson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

18/8 11.00 9 sönd. e. Tref.
Högmässa

Bengt Birgersson Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

25/8 11.00 10 sönd. e. Tref.
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Missionsprovinsen

1/9 11.00 11 sönd. e. Tref.
Högmässa

Niclas Olsson
Johan Åström

Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

8/9 11.00

14/9  9:30 

12 sönd. e. Tref.
Högmässa

Jakob Appell Kollekt: 
Immanuelförsamlingen

15/9 11.00 13 sönd. e. Tref.
Högmässa +Bengt Ådahl Kollekt: Israelmissionen 

Spontanutflykt till Hisingsparken efter mingelfikat (om vädret tillåter)

Kyrkkaffe följt av presentation av Sahar, om hans väg till tro på Jesus som 
judarnas Messias, och tankar kring evangelisering av judar idag.  

Konferens på FFG: ”Israel och evangelium om Jesus” 

Kyrklunch följt av föredrag av Avy Snyder:  Vad betyder att evangelium är avsett 
”för juden först” (Rom 1:16, 2:9-11)? 
Därefter samtal om förnyad kontakt med kyrka och mission i Israel. 

Kyrkodag i Missionsprovinsen                



Döpta i vår församling
Fiona Johansson, dotter till Erik och Mia Fay Johansson, döpt 3/3 2019 i 
Immanuelkyrkan.

Avlidna i vår församling
David Lindqvist, född 22/4 1941, avliden 21/3 2019, begravning 17/4 2019 i 
Uppståndelsens kapell i Borås.

Vigningar för kyrklig tjänst
Daniel Johansson, prästvigd 9/2 2019 för tjänst som stiftsadjunkt i Missions-
provinsen och biträdande präst i Immanuelförsamlingen.
Bengt Ådahl, biskopsvigd 27/4 2019 för tjänst som missionsbiskop i Missions-
provinsen, med övergripande tillsynsansvar och biträdd av biskop Lars Artman i 
tillsynen av Immanuelförsamlingen.

Tack
Med anledning av att Roland Gustafsson trädde tillbaka som missionsbiskop 
uppvaktade Immanuelförsamlingen honom med en gåva, och i nedanstående 
hälsning uttrycker han sitt tack: 

Kära Bröder och Systrar i Jesus Kristus!
Varmt tack för hälsningen och den fina gåvan 
som jag mottog i samband med biskopsvig-
ningen i Göteborg den 27 april 2019, tillfället då 
jag också “lade ner min stav”. Med tacksamhet 
till HERREN tänker jag tillbaka på tjänsten som 
missionsbiskop i Missionsprovinsen, vilket 
också inkluderar den relation jag fick till Er för-
samling. Vill härmed tacka Er för gemenskap 
och gott samarbete. Med tillönskan om Guds 
fortsatta välsignelse i liv och tjänst. ”Men Gud 
vare tack som ger oss segern genom vår Herre 
Jesus Kristus! Stå därför fasta och orubbliga, 
mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet 
för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte 
är förgäves” (1 Kor. 15:57-58).

+ Roland Gustafsson, biskop emeritus

Från kyrkoboken



Information
Verksamheter under veckan (föräldra-barn-gruppen, öppen kyrka, fredagsklub-
ben, Emmausvandrarna, bibelstudier) har uppehåll under sommaren. Informa-
tion om när verksamheterna återupptas kommer i nästa församlingsblad och 
via vår hemsida/pålysningar i kyrkan. Niclas Olsson har semester 17/6-21/7 och 
Jakob Appell 22/7-18/8.

Från församlingsstämman 12 maj. Vid församlingsstämman invaldes Jonas An-
dersson i kyrkorådet efter Kristin Birgersson. Daniel Johansson omvaldes som 
ordförande, vilket ger följande kyrkorådssammansättning: Daniel Johansson 
(ordf), Jakob Appell (vice ordf), Eric Rundqvist (sekr), Henny Johansson (vice 
sekr), Robert Holmqvist (kassör), Henrik Andersson, Daniel Giselsson, Magnus 
Göransson, Jonas Andersson. Till revisorer valdes Johannes Lyche och Johan 
Åström, med Fredrik Andersson som ersättare. Valberedningen utgörs av Karin 
Åström, Sigrid Eliasson, Joacim Brandt-Erlandsson och Erik Johansson (nyval). 

Ny gudstjänstagenda och häfte om symboliken i 
Immanuelkyrkans gudstjänstrum. 
Pingstdagen 2019 börjar den nya gudstjänstord-
ningen användas. Under en tid har vi arbetat med att 
förbättra gudstjänstagendan, delvis med anledning av 
Missionsprovinsens direktiv för församlingarna gäl-
lande högmässoordning. Agendan har utökats med 
kommentarer som är avsedda att hjälpa nytillkomna 
att bättre följa med och förstå gudstjänstens innehåll 
och form, men också för gamla gudstjänstfirare till 
att fördjupas i medvetande om vad som händer varje 
gång vi firar gudstjänst. Utöver ordning för högmässa 
finns också ordning för dop och för bikt. Förändringar-
na i gudstjänstordningen är inte så många. Vi sjunger 
Halleluja efter evangeliet, bönen i nattvardsfirandet har 
förkortats och formulerats i enlighet med kyrkohandboken, och vid högtidsdagar 
ges möjlighet till utökad lovprisning vid nattvardsfirandet och till att sjunga Fader vår. 
Gudstjänsten firas inte i ett tomrum utan i ett gudstjänstrum. Genom åren har inred-
ningen vuxit fram. Vid övertagandet av Lyktan kunde korets prägel förändras så att 
våra tankar i gudstjänsten leds till det allra heligaste i templet, där vi får vara innanför 
förlåten, med portarna öppnade in till den levande Gudens närhet och nådastolen. 
Det lilla häftet ”Att vara i Guds hus” är sammanställd som en introduktion till symbo-
liken i Immanuelkyrkans gudstjänstrum. Häftet är gratis och får spridas till dem som 
vill veta mer om interiören i Immanuelkyrkan (finns också som pdf).



Arbetsdag lördagen den 15 juni med fokus på att rusta upp fasaderna. Vi målar 
och byter ut undermåliga brädor. Den som kan hjälpa till anmäler sig till försam-
lingsmailen eller till Eric Rundqvist: eric.rundqvist88@hotmail.com 

Immanuelförsamlingens vänförsamlingar. I 
sommar reser tre av församlingens ungdomar 
– Emanuel Lyche, Matteo Micella och Mar-
kus P Johansson – till USA för att bl.a. delta 
i Christ Academy vid seminariet i Fort Way-
ne. Under resan besöker de vänförsamlingen 
Epiphany Lutheran Church i Indianapolis, som 
också sponsrar pojkarnas resa. I vänförsam-
lingen DELK-Bergen arrangeras konferensen 
”I sjelesorg hos Jesus” där vi hoppas att nå-
gon från Immanuelförsamlingen deltar. Från 
vänförsamlingen får vi själva besök 28 juli, då 
en av församlingens äldste, Henning Alsaker, 
medverkar i vår gudstjänst. Vi fortsätter att stå 
samman i förbönen. 

Kyrka och mission i det heliga landet. 
Vid tre tillfällen i sommar fördjupas kontakten med kyrka och mission i Israel: 

• Sahar Sadlovsky Gold predikar i högmässan 21 juli och berättar efter kyrkkaf-
fet om sin väg till tro på Jesus som Messias, samt delar tankar om vägar till 
tro för det judiska folket. Kollekt till Israelmissionen (Källan).

• 
• Konferens på Församlings-
fakulteten 14 september: ”Israel 
och evangelium om Jesus”. Rolf 
Gunnar Heitmann och Avy Sny-
der medverkar. 
• 
• Missionsprovinsens kyrko-
dag 15 september. Biskop Bengt 
Ådahl leder högmässan, Avy Sny-
der medverkar med föredrag, och 
samtal om förnyad kontakt med 
kyrka och mission i Israel. Kollekt 
till Israelmissionen (Källan).



Tips på fördjupning och gemenskap under sommaren

Kyrkliga förbundets midsommarläger i Hjortsberga 21-23 juni med tema ”Född 
på nytt till ett levande hopp”

Örtagårdens familjeläger 12-14 juli med tema ”Gemenskapen i Kristus”  
Corpus Christi, internationell konferens för unga vuxna i Göteborg 22-26 juli med 
tema ”Truth and Love”

Sommarbibelskola för alla intresserade på FFG 1-3 augusti med tema 
”En god förvaltare i en ond tid”

Bibelskola för unga (16-25 år) på FFG 8-10 augusti

Bibeldagar på Olsnäsgården i Siljansnäs 9-11 augusti med tema ”På apostlars 
och profeters grund”

Lutherska fördjupningsdagar i vår vänförsamling DELK-Bergen 29/8-1/9 med 
tema ”I sjelesorg hos Jesus”

Missionsprovinsens kyrkodag i Skövde lördagen den 31 augusti. Som en del av ett 
regionalt ansvar stöder Immanuelförsamlingen satsningen på en kyrkodag i Skara-
borg, med förhoppning om att gudstjänstverksamhet ska kunna växa fram på sikt. 
I Skara finns Oscar och Marie Wessman som var med i vår församling tidigare. 
Kyrkodagen är för alla intresserade, och det är värdefullt om några kan vara med 
från Immanuelförsamlingen. Kyrkodagen äger rum i Elimkyrkan i Skövde och har 
tema ”En, helig, allmännelig kyrka”. Dagen börjar kl. 10.00 med mässa som leds av 
biskop Bengt Ådahl, följt av lunch, bibelföredrag med Rolf Pettersson, och ett anfö-
rande om Missionsprovinsen av biskop Bengt som följs av samtal. 



Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell                                               0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30 fr.o.m. 28/8) 
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
maria@trevlig.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. (Sommaruppehåll fram till 28/8)
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se 
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook och som Podcast

Glädjande nog har vi fått ännu en hyresgäst, Mattias Block, som också finns med 
i den gudstjänstfirande församlingen. Vid församlingsstämman ställde sig för-
samlingen positiv till att avsätta ännu mer medel för det gemensamma ansvaret 
i Missionsprovinsen, genom att bl.a. låta hyran för provinsens kontorsrum utgå. 
Må Gud, som förmår att ge i överflöd och så att det alltid finns över till att ge till 
allt gott verk (2 Kor 9:8), fortsätta att ge givandets glädje. 

     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
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