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Vi är bedrövade, men altid glada (2 Kor 6:9)Vi är bedrövade, men altid glada (2 Kor 6:9)

  Få bibelböcker beskriver dubbelheten i det kristna livet så mycket som 2 
Korintierbrevet. I både kapitel fyra och sex ger Paulus utförliga listor på trons 
paradoxer. Vi är bedrövade men alltid glada, rådvilla men inte rådlösa, förföljda 
men inte övergivna, döende men lever, utblottade på allt men äger allt, osv. 
Både och. Samtidigt. Och det är inte meningen att spänningen som uppstår 
måste utjämnas. Den typ av ”framgångsteologi” som utesluter bedrövelse och 
utblottelse i det kristna livet tar inte bara miste utan missar också något av 
välsignelsen med lidandet, de dolda skatterna i mörkret (Jes 45:3). Gud hör alla 
våra böner, svarar med mirakulösa bönhörelser, men ger också långt mer än 
allt vi ber om eller tänker (Ef 3:20). Han förmår att ge något gott också genom 
det vi aldrig skulle be om och som vi önskar att vi slapp att utstå. Många kan 
vittna om insikt och mognad som en följd av svårigheter av olika slag. Det gick 
att upptäcka en annan glädje i bedrövelsen, andra råd (Guds!) i rådlösheten, en 
sannare rikedom (2 Kor 8:9) genom utblottelse i olika former. Det är bönhörelse 
utöver vad vi ber om eller tänker. 
  Vi sörjer inte som de som inte har något hopp (1 Tess 4:13), skriver Paulus. 
Vi får många skäl att sörja i den här världen och kan likt Jesus vara bedrövade 
i själen ända till döds (Matt 26:38), men inte utan hopp. Det gör den stora skill-
naden. Bedrövelsen måste inte bort för att Guds välsignelse åter ska få komma 
in i livet, utan det går att lägga märke till en oväntad välsignelse i smärtan, en 
glädje som inga sorger tar ifrån en, nämligen glädjen i Herren. Den glädjen finns 
i att Jesus delar lidandet, inte skyr det, utan kände det i sin egen kropp – som i 
Getsemane. Den glädjen ser att Jesus just i svagheten frestades som vi, men 
utan att falla igenom. Det gjorde han inte bara för sin egen skull utan också 
för vår skull, för att ha handen utsträckt för dem som faller och tappat all ork i 
frestelserna. Den glädjen ser Jesus i Golgata mörker, den bedrövelse som inte 
rymmer någon glädje alls, nämligen att han var övergiven av Gud i vårt ställe 
och för våra synders skull. Ingen av våra bedrövelser är så djupa att det inte 
finns plats för denna ljusstrimma, att Gud för Kristi skull håller sitt ord: Jag skall 
aldrig lämna dig eller överge dig (Hebr 13:5), även om det inte känns så. Den 
glädjen förstärks av Jesu uppståndelse efter tre dagar i den mörka graven, vil-
ket visar på att tron ibland måste vänta på att få se Guds handlande, se skatten 



som dolts i mörker, se utvägen ur trångmålet för att härda ut (1 Kor 10:13). Till 
sist handlar glädjen i Herren om att se hur Jesus gått före till himlen, målet för 
vår färd och Guds handlande med oss här i världen. Genom lidandet vill han 
frälsa den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra (Job 36:15). 
Ett lyhört öra för Guds goda vilja är till slut den största glädje, som ingen efter 
avslutat lopp kommer att sörja över, även om vägen till Guds rike gick genom 
många sorger (Apg 14:22). 
  Att här och nu kasta alla bekymmer på Honom som har omsorg om oss (1 Pet 
5:7) handlar inte bara om att komma ur sin nöd, utan att bjuda in honom att dela 
nöden och handla med oss i och genom nöden. Han önskar inget hellre. Han 
som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle 
han kunna annat än också skänka oss allt med honom? (Rom 8:32)

1. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala!
Glömmer du alldeles bort vad du har:
Frälsarens vänskap,
nåd och gemenskap,
ännu han lever, densamme han var.

3. O vilka under helgonen äro:
leva i salighet, sucka så tungt,
äro så höga,
se det så föga,
bo i Guds borg, men ha sällan det lugnt.

2. Gud är i Kristus ännu din Fader,
Sonen är ännu din Broder, som dog.
Trofaste Anden
ännu vid handen
städse dig leder - är detta ej nog?

4. Vandra i trone, se honom icke,
detta är regeln, det bliver därvid.
Korta minuter
känslan åtnjuter
vad vi i sanning dock äga alltid.

5. Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta,
glöm icke alldeles bort vad du har!
Även den timma
tätaste dimma
solen fördöljer, är solen dock kvar. 

(Sv.ps. 572)

Jakob Appell, kyrkoherde



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
23/823/8 11 sönd. efter Trefaldighet11 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 9.00  Högmässa m. nattvard     Jakob Appell
 Kl. 10.30 Fördjupning i bekännelsen*      Daniel Johansson
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Jakob Appell

Kollekt: Immanuelförsamlingen

30/30/88 12 sönd. efter Trefaldighet12 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 9.00  Gudstjänst   Daniel Johansson
 Kl. 10.30 Fördjupning i bekännelsen* Daniel Johansson 
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Daniel Johansson

Kollekt: Immanuelförsamlingen

2/92/9 Veckomässa kl. 18.00Veckomässa kl. 18.00

6/6/9 13 sönd. efter Trefaldighet9 13 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 11.00  Gudstjänst*  Biskop em. Lars Artman

Kollekt: Missionsprovinsen
 Församlingsstämma efter gudstjänsten (ingen gudstjänst kl. 9 eller  
            fördjupning kl. 10.30)

1313/9 14 sönd. efter Trefaldighet/9 14 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 9.00  Högmässa m. nattvard  Jakob Appell
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Jakob Appell

Kollekt: Immanuelförsamlingen

20/20/9 15 sönd. efter Trefaldighet9 15 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 9.00  Högmässa m. nattvard  Jakob Appell
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Jakob Appell

Kollekt: Immanuelförsamlingen

23/23/9 Veckomässa kl. 18.009 Veckomässa kl. 18.00

27/27/9 16 sönd. efter Trefaldighet9 16 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 9.00  Gudstjänst   Henrik Andersson
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Henrik Andersson

Kollekt: Immanuelförsamlingen

4/10 Den helige Mikaels dag4/10 Den helige Mikaels dag
 Kl. 9.00  Högmässa m. nattvard  Jakob Appell
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Jakob Appell

Kollekt: Immanuelförsamlingen



11/10 Tacksägelsedagen11/10 Tacksägelsedagen
 Kl. 9.00  Gudstjänst (ev. med nattvard) Henrik Andersson
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Henrik Andersson

Kollekt: Källan (Israelmission)

1717/10 Missionsprovinsens provinskonvent i Alvesta/10 Missionsprovinsens provinskonvent i Alvesta

1818/10 19 sönd. efter Trefaldighet/10 19 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 9.00  Högmässa m. nattvard  Jakob Appell
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Jakob Appell

Kollekt: Missionsprovinsen

21/121/10 Veckomässa kl. 18.000 Veckomässa kl. 18.00

2525/10 20 sönd. efter Trefaldighet/10 20 sönd. efter Trefaldighet
 Kl. 9.00  Gudstjänst  Biskop em. Roland Gustafsson
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*  Biskop em. Roland Gustafsson

Kollekt: Immanuelförsamlingen

31/10 Alla helgons dag31/10 Alla helgons dag
 Kl. 11.00  Gudstjänst*  Oscar Wessman

Kollekt: Immanuelförsamlingen

1/11 Sönd. efter Alla helgons dag1/11 Sönd. efter Alla helgons dag
 Kl. 9.00  Gudstjänst (ev. med nattvard) Henrik Andersson
 Kl. 10.20-50 Söndagsskola/Fördjupning i bekännelsen*
 Kl. 11.00  Gudstjänst*   Henrik Andersson 

Kollekt: Immanuelförsamlingen

* Direktsändning på Immanuelförsamlingens Youtube-kanal* Direktsändning på Immanuelförsamlingens Youtube-kanal

När högmässa firas gäller följande riktlinjer vid kommunionen: När högmässa firas gäller följande riktlinjer vid kommunionen: 
• Den som går till nattvarden knäfaller med ett avstånd på 1,5 meter till 

nästa kommunikant. Liknande hänsyn vid ev. köbildning till nattvarden. 
Äkta makar/familjer kan knäfalla tätare bredvid varandra. 

• Det första duklaget är avsett för dem som önskar att inte dricka ur den 
gemensamma bägaren. Prästen (inte den enskilde) doppar brödet i vinet 
och räcker brödet så att det kan tas emot med fingertopparna. Enskild 
intinktion är inte tillåten. 



Kalender
            18.00   Kvällsandakter på hemsidan (måndag–lördag)
26/8 18.30 Kyrkoråd
2/9 15.00–17.30 Kyrkan är öpen (i regel varje onsdag) 
4/9 18.00-22.00: Emmausvandrarna (jämna fredagar)
25/9 18.00-20.15: Fredagsklubben och Juniorerna (udda fredagar)

• Det andra duklaget är avsett för dem som dricker direkt ur bägaren efter 
att först ha tagit emot brödet genom att sträcka fram handen (direkt i 
munnen är också möjligt).  

• Den som av olika skäl inte önskar ta emot nattvarden kan ändå knäfalla 
och bli välsignad. Denne lägger sin högra hand på vänster axel för att 
uttrycka denna sin önskan.



Information angående COVID-19.Information angående COVID-19. Förbudet mot samlingar med över 50 per-
soner gör att två gudstjänster per söndag kommer att anordnas under hösten, 
kl. 9 och kl. 11, där högmässa med nattvard i regel firas vid första tillfället och 
gudstjänst med direktsändning vid andra. Vi påminner om avståndet i guds-
tjänstrummet (minst 1,5 m) och att umgänge med andra efter gudstjänsten 
företrädesvis sker utomhus. Som tidigare är det viktigt med handhygienen och 
att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Verksamhet för barn och unga drar 
åter igång under hösten med vissa åtgärder för att god hygien och välavvägd 
social kontakt ska upprätthållas. Mer information nedan. 

Informationen i detta församlingsblad gäller med reservation för ändringar. 
Hemsidan, Facebook-gruppen, församlingsmejl och pålysningar i kyrkan är våra 
primära informationskanaler.      
Tjänster.Tjänster.  Kyrkorådet beslutade 24/6 att anställa Henrik Andersson som Niclas Ols-
sons vikarie (20% tjänst) under dennes föräldraledighet i höst. Henrik är prästkan-
didat i Missionsprovinsen. En kallelse har utfärdats till Konsistoriet med begäran 
om prästvigning och missivering till Immanuelförsamlingen, om Henrik i övrigt 
godkänns för prästvigning. Henrik kommer leda gudstjänster och finnas med i ung-
domsarbetet, bl.a. med ansvar för konfirmationskursen som drar igång i höst. 

SöndagSöndagsskola för både barn och vuxnasskola för både barn och vuxna mellan söndagens två gudstjänster. Un-
der höstterminen kommer söndagsskolan äga rum mellan de två gudstjänster-
na, kl. 10.20-10.50 (med början 13/9). Samtidigt, från kl. 10.30, ges undervisning 
för övriga i kyrksalen. Daniel Johansson ger fördjupning i vår kyrkas bekännelse 
och fortsätter genomgången av Augsburgska bekännelsens artiklar: 

16/8:  Om kyrkanOm kyrkan (art. 7)
23/8:  Vad kyrkan ärVad kyrkan är (art. 8)
30/8:  Om dopetOm dopet (art. 9)
6/9:  Ingen fördjupning – församlingsstämma efter gudstjänsten
13/9: Om nattvardenOm nattvarden (art. 10)
20/9:  Om biktenOm bikten (art. 11)
27/9:  Om botenOm boten (art. 12)
4/10:  Om bruket av sakramentenOm bruket av sakramenten (art. 13)
11/10:  Om det andliga ståndet Om det andliga ståndet (art. 14)
18/10:  Om kyrkans religiösa brukOm kyrkans religiösa bruk (art. 15)
25/10:  Om det borgerliga livetOm det borgerliga livet (art. 16)
1/11:  Om Kristi återkomst till domenOm Kristi återkomst till domen (art. 17)

KyrkaKyrkan är öppen onsdagar kl. 15.00-17.30n är öppen onsdagar kl. 15.00-17.30 fr.o.m. 2/9. 

Information



VeckomässaVeckomässa följande onsdagar kl. 18.00: 2/9, 23/9 och 21/10.

WeWebbsända kvällsandakterbbsända kvällsandakter fortsätter under hösten vardagar och lördagar kl. 
18.00 under Bengt Birgerssons ledning, om inget annat anges. Andakterna 
innehåller betraktelser utifrån Johannesevangeliet och kan vid behov ses i 
efterhand på Immanuelförsamlingens Youtube-kanal.   

Föräldra-barn-gruppenFöräldra-barn-gruppen har paus under hösten 2020.

FredagsklubbenFredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt. Udda veckors fredag kl. 
18.00-20.15 fr.o.m. 25/9.  Se separat informationsblad för utförligt program.

Juniorerna Juniorerna för barn från årskurs 5 och uppåt. Udda veckors fredag kl. 18.00-
20.15 fr.o.m. 25/9. Se separat informationsblad för utförligt program. 

EmmausvandrarnaEmmausvandrarna är Immanuelförsamlingens ungdomssamlingar, jämna 
veckors fredag kl. 18.00-22.00 fr.o.m. 4/9. Se separat informationsblad för 
utförligt program.

KonfirmandernaKonfirmanderna samlas för undervisning under Henrik Anderssons ledning 
några lördagar under hösten, med konfirmation under våren. Information läm-
nas av Henrik Andersson, som ännu tar emot anmälningar om någon är in-
tresserad av att ansluta till kursen. Kontaktuppgifter nedan. 

Anteckning av dop i kyrkboken. Anteckning av dop i kyrkboken. Aaron Einar Jeremiah Söderberg, son till 
Rachel och Johan Söderberg, döptes 30 juni av sjukhuspräst på Östra sjukhu-
set i Göteborg.  

Församlingsstämma 6 september.Församlingsstämma 6 september. Efter gudstjänsten har församlingen sin 
ordinarie årsstämma inne i gudstjänstrummet. Alla intresserade är välkomna, 
röstberättigade är medlemmar som uppnått myndighetsålder. Det är en för-
hoppning att kunna erbjuda möjligheten att delta och rösta digitalt. Handlingar 
och information om digital församlingsstämma sänds till medlemmar brev- 
eller mailledes.

Samordning och diakoni.Samordning och diakoni. Det finns ett nätverk för att kunna finnas till hjälp för 
varandra i Corona-tid. I ett skede kan man få vara en hjälpare, i ett annat skede 
en mottagare. Hjälpen eller stöttningen kan bestå i allt från att hjälpa till med 
handling, med extra förbön, till att någon regelbundet ringer eller kan erbjuda 
skjuts. Den som är i behov av något av det som nämnts (eller annat) eller som 
kan bistå med olika tjänster kan kontakta nedanstående, för samordning av de 
resurser som finns i församlingen:

Samordnare Hannah Olsson: hannah.m.olsson@gmail.com, 073-723 09 17 
Diakonissa Maria Birgersson: maria.birgersson@missionsprovinsen.se, 
070-946 41 00



Kontakt

Kh Jakob Appell (på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30)   0736-18 23 09
jakob.appell@missionsprovinsen.se

Km Bengt Birgersson                                                      0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Pastorsadjunkt Henrik Andersson    0735-42 42 31
henrik.andersson@missionsprovinsen.se

Km Niclas Olsson  (föräldraledig hösten 2020)                0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se

Diakonissa Maria Birgersson                                 0709-46 41 00
maria.birgersson@missionsprovincen.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 från och med 2/9.
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se 
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook, Youtube och som Podcast

IImmanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:mmanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:
Bankgiro: 225-9026. Bankgiro: 225-9026. Ange om du vill ge gåva till ”församlingen” eller ”givartjänst”.
Gåvor till församlingen:Gåvor till församlingen: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 430-4, Swedbank
Gåvor till givartjänsten: Gåvor till givartjänsten: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 433-8, Swedbank
Swish: 123 085 78 39Swish: 123 085 78 39

Ekonomi

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:Missionsprovinsen allmänt: Plusgiro: 11 36 63 – 9 
stående överföring:stående överföring: 9960 420 1136 639 
Missionsprovinsens givartjänst:Missionsprovinsens givartjänst: Bankgiro: 5210-8131 

Under sommaren målades flera av kyrkans ytterväggar. Eftersom vi fick för-
månlig hjälp med byggnadsställningarna och kunde måla själva hölls kost-
naderna nere. Omläggning av tak betalar vi andra för att göra och bidrag till 
omkostnaderna ges på något av följande sätt:             


