Församlingsblad februari – mars 2021

Att bygga upp Kristi kropp
Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som
är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs
kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som
varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. (Ef. 4:15,16)
Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras,
gläder sig alla lemmarna med den. (1 Kor. 12:26)
Hur går det att bygga upp församlingen, som är Kristi kropp, när vi inte får mötas till
gudstjänst? Vi har visserligen den stora förmånen att kunna följa undervisning och
gudstjänster från Immanuelkyrkan på nätet. Men vi ser inte varandra! Det står om
Paulus att han fick nytt mod när han såg de kristnas ansikten på vägen in till Rom.
Så vad kan vi göra? Vi kan be för varandra. Det finns fortfarande ”förbönslappar”
(i burken i entrén) för församlingsmedlemmar. Tag gärna någon vid nästa besök i
kyrkan när Du kommer för att fira nattvard eller lämna barn i juniorer och fredagsklubb. Be också särskilt för våra barn och unga som formas starkt av sin omgivning.
När vi ber, kanske vi blir påminda om att skriva ett sms eller slå en signal till någon.
Be också särskilt för våra präster, att de får frimodighet att fortsätta förkunna
Guds Ord. ”De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp
Kristi kropp.” (Ef. 4:12) Martin Luther framhåller att det är varje kristens uppgift
att trösta sina kristna syskon.
Ibland kan det behövas praktisk hjälp. Du som kan tänka dig att någon gång
handla åt någon, bistå med tekniskt kunnande kring hantering av dator och
telefon eller alla med annan praktisk hjälp - hör gärna av Dig till undertecknad.

Med Gud och hans vänskap, hans Ande och Ord, samt bröders gemenskap och
nådenes bord. De osedda dagar vi möta med tröst, oss följer ju Herden, oss
följer ju Herden, oss följer ju Herden, vi känner hans röst. (Sv. Ps. 59:1)
Maria Birgersson, diakonissa
070-946 41 00
maria.birgersson@missionsprovinsen.se

Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
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Fastlagssöndagen
10.30 Fördjupning i bekännelsen*
Daniel Johansson
11.00 Gudstjänst*		
Henrik Andersson
12.30 Nattvardssamlingar**
Kollekt: Immanuelförsamlingen
Katekesandakt kl 18.00*
Askonsdagsmässa, första kl 17.00**		
Jakob Appell
Passionspredikan sänds varje vecka från Församlingsfakulteten (se nedan)
1 sönd. i Fastan
10.30 Fördjupning i bekännelsen* 			
Daniel Johansson
11.00 Gudstjänst*			
Bengt Birgersson
12.30 Nattvardssamlingar **
Kollekt: Immanuelförsamlingen
Katekesandakt kl 18.00*
Veckomässa kl 18.00**
2 sönd. i Fastan
10.30 Fördjupning i bekännelsen* 			
Daniel Johansson
11.00 Gudstjänst*			
Jakob Appell
12.30 Nattvardssamlingar **
Kollekt: Församlingsfakulteten
Katekesandakt kl 18.00*
Veckomässa kl 18.00**
3 sönd. i Fastan
10.30 Fördjupning i bekännelsen* 			
Daniel Johansson
11.00 Gudstjänst*			
Niclas Olsson
12.30 Nattvardssamlingar **
Kollekt: Immanuelförsamlingen
Katekesandakt kl 18.00*
Veckomässa kl 18.00**
Midfastosöndagen
10.30 Fördjupning i bekännelsen* 			
Daniel Johansson
11.00 Gudstjänst*			
Bengt Birgersson
12.30 Nattvardssamlingar **
Kollekt: Immanuelförsamlingen
Katekesandakt kl 18.00*
Veckomässa kl 18.00**
Jungfru Marie bebådelsedag
10.30 Fördjupning i bekännelsen* 			
Daniel Johansson
11.00 Gudstjänst*			
Jakob Appell
12.30 Nattvardssamlingar **
Kollekt: Immanuelförsamlingen
Katekesandakt kl 18.00*
Veckomässa kl 18.00**
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Palmsöndagen
10.30 Fördjupning i bekännelsen* 			
Daniel Johansson
11.00 Gudstjänst*			
Henrik Andersson
12.30 Nattvardssamlingar **
Kollekt: Nordiska Lutherhjälpen

* Pga. restriktionerna om max 8 personer vid offentliga sammankomster går
gudstjänster (liksom söndagsfördjupningen och katekesandakterna) endast att
följa via internet: www.immanuelforsamlingen.se
** I anslutning till de webbsända gudstjänsterna ordnas kortare nattvardssamlingar i Immanuelkyrkan. En nattvardssamling utgörs av avlösning och enkel nattvardsliturgi för 8 personer åt gången. Första samlingen kl. 12.30, andra 13.00, och därefter så många som behövs utifrån antalet anmälda. Anmälan görs senast dagen före
till tjänstgörande präst som fördelar tider och informerar anmälda. På Askonsdagen
blir det så många askonsdagsmässor som efterfrågan bjuder, första mässan kl.
17.00 (därefter varje ny klocktimme), för att alla ska kunna beredas möjlighet att på
detta sätt träda in i fastan. Det blir sedan veckomässa varje onsdag under fastetiden kl. 18.00. Anmälan senast dagen före till tjänstgörande präst.
•
•
•
•

Jakob Appell 0736-18 23 09 jakob.appell@missionsprovinsen.se
Bengt Birgersson 0707-77 26 09 bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Henrik Andersson 0735-42 42 31 henrik.andersson@missionsprovinsen.se
Niclas Olsson 0732-55 66 70 niclas.olsson@missionsprovinsen.se

I händelse av att restriktionerna lättas öppnas också gudstjänsterna i Immanuelkyrkan upp för flera deltagare.
Informationen i detta församlingsblad gäller med reservation för ändringar.
Hemsidan, Facebook-gruppen, församlingsmejl och pålysningar i kyrkan är våra
primära informationskanaler.
Information om konfirmandundervisning, barn- och ungdomsverksamhet lämnas
separat, men i korthet gäller att konfirmationsgruppen träffas varannan lördagsförmiddag (jämna veckor), Fredagsklubben/Juniorerna har så smått börjat med samlingar (fredagar kl. 18.00 ojämna veckor, nästa samling 5/3), och preliminärt blir det en
samling med Emmausvandrarna lördag eftermiddag 27/2 (mer information kommer).
Fördjupning i fastetid från Församlingsfakulteten. Under fastetiden uppehåller
Fördjupning
Församlingsfakulteten den lutherska traditionen med passionspredikningar, i
år enligt Markusevangeliets skildring av Jesu lidande. Passionspredikningarna
publiceras på onsdagar i FFG-podden (även på hemsidan).
17/2 Mark 14:1–11 Torbjörn Johansson
24/2 Mark 14:12–31 Daniel Johansson
3/3 Mark 14:32–42 Jakob Appell

10/3 Mark 14:43–52 Timo Laato
17/3 Mark 14:53–72 Göran Landgren
24/3 Mark 15:1–20 Rune Imberg

Under fastetiden kommer den digitala kvällsbibelskolan på måndagar kl. 18.00
ha tematiken ”Korset i centrum – men varför?” Vad borde fokus på korset
betyda i praktiken? För kyrkan och den enskilde? För predikan? Själavården?
Ungdomsarbetet? Kulturen? FFG-lärare i samtal om hur korset (åter-)får sin
rätta plats: i centrum. Mer information: www.ffg.se
Sångsamlingar: På vandring genom Lova Herren
Vi har fått en ny sångbok, Lova Herren. För att närmare introducera den oerhörda
sångskatt som ryms i sångboken kommer Immanuelförsamlingen i samarbete
med missionsgården Fridhem i Vännäs arrangera sångsamlingar under våren.
Samlingarna ger i både ord och ton inblick i sångbokens mångfacetterade uttryck,
med sånger från vitt skilda tidsepoker och fromhetstraditioner. Samlingarna sänds
på Internet följande fyra lördagar under våren, med sändningar från Immanuelkyrkan och Fridhem (sändningarna finns på Immanuelförsamlingens hemsida).
27/2 kl. 19.00: Del 1 från Immanuelförsamlingen:
Från fornkyrkan till reformationen. Tidsperioden ca 300 till 1650-talet.
20/3 kl. 19.00: Del 2 från Fridhem:
Från reformationen till herrnhutismen. 1600-1700-talet.
10/4 kl. 19.00: Del 3 från Fridhem:
Den evangeliska väckelsen. 1800-början av 1900-talet.
1/5 kl. 19.00: Del 4 från Immanuelförsamlingen:
Evangeliet fortsätter att sjungas, 1900-2000-talet.
Kontakt
Kh Jakob Appell (på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30)
0736-18 23 09
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
Pastorsadjunkt Henrik Andersson
		
0735-42 42 31
henrik.andersson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria Birgersson
0709-46 41 00
maria.birgersson@missionsprovincen.se
Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson
0723-25 94 80
Kassör Johan Åström
0738-21 70 03
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 är kyrkan öppen onsdagar kl. 15-18:00.
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se
E-post:
Epost: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook, Youtube och som Podcast

