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(Apg 20:28).(Apg 20:28).

   Det är gripande att läsa Paulus avskedstal till de äldste i Efesus. Det är så fullt av 
kärlek till och omsorg om både församlingsledarna och församlingarna. Och kärle-
ken är ömsesidig. De brast alla i gråt när de tog farväl av Paulus och insåg att det 
inte skulle få återse honom här på jorden. Men medan de inte mer skulle få se
Paulus ansikte, har vi tron att vi ändå ska få återse Jakob efter hans studier i USA.

   Det är med glädje och stor tacksamhet jag tänker på den kärlek till och omsorg 
om församlingen han har visat, något jag om och om igen har fått bevittna under 
mitt arbete vid hans sida under närmare nio år. Med medvetenhet om vad denna 
allvarliga uppgift innebär och Jakobs, och tidigare Bengts, goda föredöme, är det 
också med bävan jag träder in som kyrkoherde för en tid. Ni är var och en köpta 
med Guds eget blod, av den gode Herden som gett sitt liv för fåren. Och märkligt 
nog behagar det den helige Ande att sätta bristfulla och syndiga människor som 
ledare för denna dyrköpta hjord, till att älska den så som Kristus har älskat och 
offrat sig för den (Ef 5:25). 

   Så gör han också denna gång. Jag ställer mig frågan: Hur ska jag kunna klara 
detta? Det enkla svaret är att jag inte kan det. Allt jag kan göra är att överlämna 
mig själv och er, liksom Paulus gjorde med Efesus äldste, ”åt Gud och hans nå-
derika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats” 
(Apg 20:32). Men jag ber, och vädjar också till er att be för mig, att jag i Jesu efter-
följd ska få vara en god herde, och inte en lejd herde, så att jag strider när jag ser 
vargen komma istället för att fly undan lidande och svårigheter. Och jag ber också 
att jag själv ska få vara ett får i hjorden som lyssnar till Herdens röst och följer 
honom. Bengt återkommer ofta till en psalm i den gamla psalmboken, och den 
kommer att vara i mina tankar, böner och på mina läppar under denna tid:

* Kyrkorådet har under våren arbetat med prästtjänster i församlingen och utsett Nic-
las Olsson till vikarierande kyrkoherde för Jakob Appell (mer information nedan).



1. O gode Herde, du 
Som gav ditt liv för fåren, 
Du ger dem kraft ännu 
Utur de helga såren. 
Ännu du håller vakt 
Omkring din klena hjord 
Med samma gudoms makt 
Och samma nådens ord.

2. Jag är bland dina får, 
Dock haver du mig kallat 
Till herdesysslan svår 
Och vården mig befallat 
Om din dyrköpta hjord. 
Ack Herre, huru skall 
En mask på denna jord 
Förrätta så högt kall?

3. Men efter detta är 
Ditt stora verk allena
Och du, o Herre kär, 
Själv sänt mig där att tjäna,
Så giv ock nåd därtill, 
Med gåvor mig bekrön 
Att tjäna som du vill. 
Ack, Herre, hör min bön.

4. Hjälp att med kristligt nit 
Jag söka må din ära,
Din hjord med vaksam flit 
Uppbygga, trösta, lära, 
Ej akta världens pris, 
Ej heller trug och hot, 
Men på enfaldigt vis 
Befordra syndabot.

5. Styrk mig att rätt, o Gud, 
Ditt löftes ord utsprida 
Och skärpa in ditt bud, 
Fast jag skall därför lida. 
I ditt försvar mig tag, 
Ty jag ej tala får
Till vars och ens behag, 
Men vad ditt ord förmår.

6. Då jag förkunna skall 
Ditt ord och dina under, 
Det vare gudligt tal 
Och inga mänskofunder.
Giv att den goda säd, 
Som är ditt helga ord, 
Av mig må utsås rätt 
Och falla i god jord.

7. När i ditt ljus jag bör 
Rätt visa andra vägen, 
Mig själv, o Herre, gör 
Till ljusets verk benägen, 
Att själv ej syndafall, 
Då helgelse jag lär,
Jag slår därmed omkull 
Vad av mig uppbyggt är.

8. Giv att jag ej begär 
Gods, yppighet och ära, 
Men att förnöjd jag är 
Med vad du täcks beskära. 
När jag har dagligt bröd, 
Jag glad dig tacka vill 
Och nöjas till min död 
Med vad du skickar till.

9. Du, överherde, giv 
Det jag din får så vårdar, 
Att de få evigt liv 
Med mig i dina gårdar,
Och jag på domens dag 
Må säga inför dig: 
O Herre, här är jag 
Med dem du givit mig.

(222 i 1937 års psalmbok, 
J. Svedberg 1694) 

Niclas Olsson, 
tillförordnad kyrkoherde från augusti



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
2/5 2/5       4 sönd. efter Påsk4 sönd. efter Påsk
            9.00 Söndagsmässa                                    Jakob Appell
            11.00   Gudstjänst*                                                             Jakob Appell
      12.30   Nattvardssamlingar**                 Kollekt: Immanuelförsamlingen

4/5 Katekesandakt kl 18.00*
9/5 9/5       BönsöndagenBönsöndagen
            9.00  Söndagsmässa                                  Niclas Olsson
     11.00   Gudstjänst*                                                            Niclas Olsson
      12.30   Nattvardssamlingar**                 Kollekt: Immanuelförsamlingen

11/5 Katekesandakt kl 18.00*
13/5 13/5     KrKristi himmelsfärds dagisti himmelsfärds dag
            9.00  Söndagsmässa                            Bengt Birgersson
            11.00   Gudstjänst*                                                      Bengt Birgersson
      12.30   Nattvardssamlingar**                 Kollekt: Immanuelförsamlingen
116/5 6/5     6 sönd. efter Påsk6 sönd. efter Påsk
            9.00  Söndagsmässa                           Henrik Andersson
            11.00   Gudstjänst*                                                     Henrik Andersson
      12.30   Nattvardssamlingar**                  Kollekt: Församlingsfakulteten
18/5 Katekesandakt kl 18.00*

22/5 Städdag i Immanuelkyrkan kl. 9.00-14.00

223/5 3/5     PingstdagenPingstdagen
            9.00     Söndagsmässa     Jakob Appell
            11.00   Högmässa*                                                              Jakob Appell
                         Kollekt: Missionsprovinsen
330/5 0/5     Heliga Trefaldighets dag                                              Heliga Trefaldighets dag                                              Henrik Andersson

Församlingsstämma efter gudstjänst (mer information kommer)
          

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

* Sändning på Immanuelförsamlingens Youtube-kanal (www.immanuelforsamlingen.se)
** Till nattvardssamlingar och mässor gäller anmälan senast dagen före till tjänstgö-
rande präst som fördelar tider och informerar anmälda. 

Restriktioner för gudstjänstfirande (max 8 personer) gäller t.o.m. 17/5. Detta månads-
blad tar som utgångspunkt att vi fr.o.m. Pingstdagen kan fira söndagsmässa kl. 9.00 
och gudstjänst kl. 11.00 (med direktsändning) för max 50 personer per gudstjänst.
 
Informationen i detta församlingsblad gäller med reservation för ändringar. Hemsidan, 
Facebook-gruppen, församlingsmejl och pålysningar i kyrkan är våra primära informa-
tionskanaler.



KontaktKontakt
Kh Jakob AppellKh Jakob Appell (på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30)         0736-18 23 09
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Komminister Bengt BirgerssonKomminister Bengt Birgersson                                             0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Komminister Niclas OlssonKomminister Niclas Olsson                                                   0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Pastorsadjunkt Henrik AnderssonPastorsadjunkt Henrik Andersson         0735-42 42 31
henrik.andersson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria BirgerssonDiakonissa Maria Birgersson                                              0709-46 41 00
maria.birgersson@missionsprovincen.se
Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel JohanssonOrdförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson            0723-25 94 80
Kassör Johan ÅströmKassör Johan Åström                                                         0738-21 70 03
Fastighetsfrågor Eric RundqvistFastighetsfrågor Eric Rundqvist                                            0730-72 52 61

AAdress:dress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
ÖÖpppettider: pettider: Utöver tid för gudstjänst är kyrkan öppen onsdagar kl. 15-17:30. 
HHeemsida:msida: www.immanuelforsamlingen.se  
E-E-post: post: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook, Youtube och som Podcast

Information om konfirmandundervisning, barn- och ungdomsverksamhetInformation om konfirmandundervisning, barn- och ungdomsverksamhet lämnas se-
parat, men i korthet gäller att konfirmationsgruppen konfirmationsgruppen träffas varannan lördagsförmiddag 
(jämna veckor), Fredagsklubben/JuniorernaFredagsklubben/Juniorerna varannan fredag kl. 18.00 ojämna veckor 
samt EmmausvandrarnaEmmausvandrarna varannan fredag kl. 18.00 jämna veckor. 

PräPrästtjänster i församlingen.sttjänster i församlingen. Kyrkorådet har under våren arbetet med frågan om tjänster 
i församlingen och beslutat att utse Niclas Olsson till vikarierande kyrkoherde under 
Jakob Appells tjänstledighet. Vikariatet är på ett år. Efter sommar och semester är ut-
gångsläget att Niclas Olsson är kyrkoherde (50% tjänst) och Henrik Andersson kom-
minister (20% tjänst) tillsammans med Bengt Birgersson. Under sommaren kommer 
Henrik vara i tjänst som konfirmandpräst på Fridhems konfirmandläger, där flera ungdo-
mar från församlingen finns med. Konfirmationen i Immanuelkyrkan, under ledning av 
Henrik Andersson, äger rum 1 augusti. Vad gäller semester har Niclas Olsson semester 
28/6-8/8 och Henrik Andersson 7/6-27/6, 2/8-22/8. Jakob Appell är fortsatt i tjänst 30% 
(föräldraledig 20%) och påbörjar semester 26/7, följt av tjänsteledighet. Niclas Olsson 
träder in som tillförordnad kyrkoherde i augusti efter sin semester.

FörsaFörsamlingens städ- och fixardag lördagen den 22 maj kl. 09.00-14.00.mlingens städ- och fixardag lördagen den 22 maj kl. 09.00-14.00. Detta under förutsätt-
ning att inga restriktioner förhindrar städ/samvaro och att vi gemensamt följer de allmänna 
rekommendationerna för smittspridningens förhindrande. Distans kan upprätthållas genom 
de mångskiftande uppgifter som finns. Några kan putsa fönster, somliga kan måla, andra kan 
ordna trädgården, osv. Det är en hel del att ordna i kyrkan, så ju fler som kommer desto bättre.  

FöFörsamlingsstämma 30 maj efter gudstjänsten.rsamlingsstämma 30 maj efter gudstjänsten. I skrivande stund är det ännu oklart 
under vilka former stämman kan genomföras. Alla intresserade är välkomna, röstbe-
rättigade är medlemmar som uppnått myndighetsålder. Handlingar och information om 
församlingsstämman sänds till medlemmar per brev eller mail.


