Församlingsblad september-november 2021
Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans (Ps 133:1)
Under alltför lång tid har många av oss i mångt och mycket varit hänvisade till en skärm i
våra hem för att fira gudstjänst. Detta är inget normaltillstånd, och vi får aldrig börja se det
som det! Det finns mycket att vara tacksamma över när det gäller sändningarna. De har
möjliggjort för oss att ta del av förkunnelse och vara med i bön och sång trots de hinder som
restriktionerna har inneburit. Och inte bara oss. Antalet visningar på Youtube och många
hälsningar, både digitalt och ansikte mot ansikte, har vittnat om hur mycket sändningarna
har betytt för många utanför vår vanliga församlingsskara. Det är också en stor orsak till
tacksamhet! Men det är ändå inte samma sak som att få mötas i kyrkan, i gemensam
tillbedjan och gemensamt möte med Jesus och hans nåd, enigt tillsammans inför Herren.
”Enigt tillsammans”. Pandemin har verkligen satt enigheten på prov. I samhället, och även i
vår församling. Med tanke på konsekvenserna både smittan och restriktionerna har fått är
det inte konstigt, det är svårt att avgöra vad som är det visaste förhållningssättet i varje
fråga och kloka människor har kommit till olika slutsatser. Men nu påminns jag, och vill
påminna, om det bibelord som står i min och min frus vigselringar:
Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för.
Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i
kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den
frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma (Kol 3:13-15).
Herren har kallat oss samman i en kropp. Vi hör samman och behöver varandra. Vår
församling, alla de människor Herren fogat samman, är verkligen något att glädjas över och
vara tacksam för. Den är i verklig mening ett Guds under!
Psalm 133, som citeras ur ovan, har överskriften ”En pilgrimssång av David”. En
pilgrimssång, en sång för pilgrimsskarorna att sjunga tillsammans på vägen till Herrens
tempel. För en del en lång resa, och för andra mycket kort. Trots att det kan vara stressigt
och jäktigt att komma i väg på söndag morgon är det något glädjefyllt att få ge sig av till

församlingen, för att sluta upp med skaran av kristna syskon. Och även om pandemin ännu
inte är över, har de flesta av oss kunnat göra detta nu – kunnat mötas!
”Visst finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd”, skaldar
Karin Boye. Men när det gäller vår pilgrimsfärd är det verkligen målet som är mödan värd.
Vår pilgrimsfärd på söndag morgon är glädjefylld och mödan värd därför att Herren möter
oss när vi kommer fram, i gemenskapen av kristna bröder och systrar, och i ordet och
nattvarden. Men kyrkoårets slut påminner oss också om att vi hela tiden befinner oss på en
annan pilgrimsfärd, en pilgrimsfärd mot vårt verkliga hemland – ”vi har vårt medborgarskap
i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare” (Fil 3:20).
Vad vi får möta av nöd och utmaningar här i livet, stora som små, bereder för oss en
härlighet, en glädje och en enighet större än något vi kan uppleva här. Så låt oss under vår
pilgrimsfärd ”inte rikta blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det osynliga är
förgängligt, men det osynliga är evigt” (2 Kor 4:18). Där i himlen ska vi också, inte bara med
varandra som kristna syskon, bo enigt tillsammans med Herren Jesus för evigt. Det om något
blir gott och ljuvligt!
Niclas Olsson, t.f. kyrkoherde

Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
* Sändning på församlingens Youtube-kanal (www.immanuelforsamlingen.se)
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5/9

14 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa
Henrik Andersson
Kollekt: Immanuelförsamlingen
Söndagsskola startar för både lilla (fr. 3 år) och stora gruppen (fr. 7 år)

7/9

Katekesandakt kl 18.00*

12/9

15 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Familjehögmässa
Kollekt: Immanuelförsamlingen
Uppstart för barnkör (fr. 9 år)

14/9

Katekesandakt kl 18.00*

Bengt Birgersson

19/9

16 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa*
Niclas Olsson
Kollekt: Missionsprovinsen
Denna söndag gästas vi av Kanal 10 som gör ett reportage om Missionsprovinsen
och vår församling inom ramen för sin serie Kyrkans människor.
Extra församlingsstämma efter gudstjänsten.

21/9

Katekesandakt kl 18.00*

26/9

17 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa
Kollekt: Immanuelförsamlingen

28/9

Katekesandakt kl 18.00*

3/10

Den helige Mikaels dag
11.00 Högmässa*
Kollekt: Församlingsfakulteten

5/10

Katekesandakt kl 18.00*

10/10

Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa
Kollekt: Källan (Israelmission)

12/10

Katekesandakt kl 18.00*

17/10

20 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa*
Kollekt: Missionsprovinsen

19/10

Katekesandakt kl 18.00*

24/10

21 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Familjehögmässa
Kollekt: Immanuelförsamlingen

26/10

Katekesandakt kl 18.00*

31/10

22 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Högmässa*
Kollekt: Immanuelförsamlingen

2/11

Katekesandakt kl 18.00*

Niclas Olsson, Jakob Birgersson

Bengt Birgersson

Lars Artman

Henrik Andersson

Niclas Olsson

Bengt Birgersson

6/11

7/11

Alla helgons dag
11.00 Högmässogudstjänst*
Kollekt: Missionsprovinsen

Daniel Johansson

Sönd. efter Alla helgons dag
11.00 Högmässa
Kollekt: Immanuelförsamlingen

Henrik Andersson

9/11

Katekesandakt kl 18.00*

14/11

Sönd. före Domsöndagen
11.00 Högmässa*
Kollekt: Immanuelförsamlingen

16/11

Katekesandakt kl 18.00*

21/11

Domsöndagen
11.00 Högmässa
Kollekt: Norea

23/11

Niclas Olsson

Bengt Birgersson

Katekesandakt kl 18.00*

Kalender
5/9

Söndagsskola startar för lilla och stora gruppen

12/9

Barnkör startar för barn mellan 9 och 13 år. Något yngre kan haka på.

13-18/9

STM-studenter övernattning

17/9

Fredagsklubb/Juniorer startar

18.00-20.15

20/9

Föräldra- och barngrupp startar

9.00-12.00

24/9

Emmausvandrarna startar

18.00-22.00

1/10

Fredagsklubb/Juniorer

18.00-20.15

4/10

Föräldra- och barngrupp

9.00-12.00

8/10

Emmausvandrarna

18.00-22.00

9/10

Barndag i församlingen (mer info kommer)

15/10

Fredagsklubb/Juniorer

18.00-20.15

18/10

Föräldra- och barngrupp

9.00-12.00

22-24/10 Läger Emmausvandrarna (preliminärt)
29/10

Fredagsklubb/Juniorer

18.00-20.15

1/11

Föräldra- och barngrupp

9.00-12.00

5/11

LOV – inget Emmausvandrarna

15-20/11 STM-studenter övernattning
12/11

Fredagsklubb/Juniorer

18.00-20.15

15/11

Föräldra- och barngrupp

9.00-12.00

19/11

Emmausvandrarna

18.00-22.00

26/11

Fredagsklubb/Juniorer

18.00-20.15

29/11

Föräldra- och barngrupp

9.00-12.00

Information
Barn- och ungdomsverksamhet
Efter gudstjänsten 22 augusti bjöds det in till föräldra- och ledarmöte. Ett flertal punkter
diskuterades och många goda tankar delades. Anteckningar från mötet har skickats ut till
församlingens medlemmar. Se kalender ovan för barn- och ungdomsverksamhetens datum.
Ytterligare verksamhet för ungdomar planeras den vecka Emmausvandrarna inte träffas.
Mer information om detta kommer.
Ny verksamhet fr o m hösten är barnkör under ledning av Inese Johansson. Övning sker efter
gudstjänst varje vecka. Ålder är från 9 år och uppåt. Yngre läskunniga barn kan haka på, men
tempo och repertoar är anpassat för lite äldre. Start 12 september.
Föräldra- och barngrupp återupptar sin verksamhet efter ett par års paus, under ledning av
Hannah Olsson och Rebecca Andersson. Träffarna är varannan måndag mellan 9-12. En
enklare samling hålls för mindre barn och därefter fika och samvaro.

Från kyrkoråd
Under våren inkom en förfrågan från en eritreansk församling om att hyra kyrkan på
lördagar för gudstjänst, bön och körverksamhet. Kyrkorådet beslutade då att låta dem hyra
på prov under sommaren, lördag för lördag, för att sedan utvärdera hur det har fungerat.
Uthyrningen har på det stora hela fungerat mycket väl och kyrkorådet beslutade 25 augusti
att hyra ut till dem långsiktigt, med en uppsägningstid på tre månader. I avtalet ingår att de
finns med på församlingens städlista en gång i månaden. Deras verksamhet pågår lördagar
kl 14.00-20.00, vilket kan vara bra att känna till med tanke på möjliga tider för städning.
De lördagar då vi har egen verksamhet, alternativt att Missionsprovinsen centralt behöver
nyttja lokalerna, kommer de att anpassa sin verksamhet utifrån dessa behov. Med tanke på
att sådana behov främst rör förmiddag och tidig eftermiddag, och den eritreanska
församlingen träffas under senare eftermiddag, kommer krockarna att bli få.
Vi har själva varit hyresgäster i kyrkan en gång, så låt oss hjälpas åt att få dem att trivas (3
Mos 19:34), och inte minst be för dem!
Församlingsstämma 19 september
Vid den extra församlingsstämman 19 september kommer frågan om Henrik Anderssons
anställning att beslutas. Förslaget från kyrkorådet är att låta hans pastorsadjunktstjänst
övergå i en tillsvidaretjänst som komminister på 20%. Övriga tjänster är Niclas Olsson på
30% och Bengt Birgersson ca 20% ideellt arbete. Även andra frågor kan komma att lyftas.
Fortsatta sändningar
I somras efterfrågades synpunkter från församlingen angående fortsatta sändningar. En del
synpunkter har inkommit och frågan har även diskuterats i kyrkorådet. Med vägledning av
inkomna synpunkter och i enlighet med kyrkorådets rådgivande beslut har kyrkoherde
beslutat att återuppta sändningarna, dock ej varje söndag. Omfattningen kommer totalt sett
vara ungefär varannan söndag. Tanken är att vi i samarbete med andra församlingar inom
Missionsprovinsen ansvarar för omkring en söndag av fyra, som en del i ett gemensamt
sändningsschema. Därutöver sänder vi själva ytterligare en söndag var fjärde vecka.
Inför återupptagandet av sändningarna är strävan att minimera distraktioner för
gudstjänstfirandet på plats. Detta innebär bland annat att sändningarnas nivå på
produktionen kommer att vara något enklare, och att kameraplacering kommer vara så att
alla platser i kyrkan ska kunna nyttjas utan att någon riskerar att synas i bild.
Sändningarna är att betrakta som utåtriktad och missionerande verksamhet, och vi får med
tacksamhet se hur våra tidigare sändningar fått vara till välsignelse för många människor
runtom i landet. Flera av oss har fått ta emot vittnesbörd om hur betydelsefulla våra
sändningar har varit. Låt oss be att det får vara så också i fortsättningen, och att
sändningarna också kan få vara ett led i att fler församlingar uppstår i vårt land.

När vi går in i ett mer långsiktigt engagemang med sändningar är det viktigt att ansvaret inte
ska vila på endast ett par personer. Ambitionen är att tekniken kring sändningarna ska bli så
enkel att vaktmästaren kan sköta det tillsammans med ljud och projektor. Kraven på det
tekniska kunnandet bör därför inte behöva bli så höga. Detta betraktar vi, som sagt, som en
del av församlingens missionerande arbete, och det är önskvärt att så pass många kan vara
med att dela på detta ansvar att vi orkar upprätthålla det över tid. Kontakta kyrkoherde
Niclas om du kan tänka dig att vara vaktmästare så kommer introduktionstillfälle att
anordnas och ett schema att läggas upp för hösten. Med tanke på att vi inte kommer sända
varje söndag finns det också möjlighet att gå in och tjäna som vaktmästare utan att sköta
sändningar, om det upplevs som ett hinder.
Katekesandakter
Katekesandakterna återupptas efter sommarens paus. Under hösten kommer denna
undervisningsserie att slutföras, där sista avsnittet sänds 21 december. Innehållet kommer
att behandla dopet, bikten, nattvarden, de dagliga bönerna samt hustavlan.
Från musikerna
En förfrågan om en gemensam musiker- och kördag har kommit från Mariakyrkan i
Uddevalla. Detta har diskuterats sedan innan pandemin, och vår förhoppning är att en sådan
ska kunna bli av under hösten. Något datum och program är inte spikat ännu, men om detta
blir av kommer mer information att sändas ut.
Kyrkfika
Det har varit väldigt efterfrågat att vi ska komma igång igen med någon form av kyrkfika. Vi
har redan några söndagar haft ett enklare fika, s k mingelfika. Ambitionen är att fortsätta
med detta. En lista finns att skriva upp sig på om man kan vara med och ta ansvar för dessa.
Gemenskapen i församlingen är något vi behöver vårda särskilt nu när vi på många sätt varit
ifrån varandra under lång tid. Att bidra till gemenskapen genom att hjälpa till att anordna
fika är därför en mycket viktig uppgift, så skriv gärna upp dig på fikalistan så snart som
möjligt. Vad det handlar om är att koka lite kaffe och vatten, blanda saft och inhandla någon
kaka. Allt serveras med pappmuggar och servett eller papptallrik, vilka är inköpta i förväg,
liksom kaffe, te och saft.
Ekonomi
Under sommaren passerade vi amorteringstoppen, och flera av de mindre lånen är nu
avbetalda. Hittills i år följer vi budget i huvudsak. Inkomsterna har dock varit något mindre,
men i gengäld också utgifterna. Vi får glädjas över och vara tacksamma för det stora
givandet. Samtidigt får vi också uppmuntra varandra till fortsatt troget givande.
En post som sticker ut är den totala kollekten till Missionsprovinsen centralt. Den ligger
ganska långt under den förväntande. Med endast en biskop enligt nuvarande struktur finns
det behov av goda krafter som avlastar. Vid höstens provinskonvent kommer ett förslag till

ny struktur presenteras och fattas beslut om, vilket innefattar avlönade tjänster. Det ideella
engagemanget är stort, men avlönade tjänster behövs också för att allt ska fungera väl.
Under hösten finns tre tillfällen kvar för kollekt till Missionsprovinsen, tre tillfällen att hjälpa
till att skapa bärighet i hela vår Missionsprovins.

Kontakt
T.f. kyrkoherde Niclas Olsson
niclas.olsson@missionsprovinsen.se

0732-55 66 70

Komminister Bengt Birgersson
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se

0707-77 26 09

Pastorsadjunkt Henrik Andersson
henrik.andersson@missionsprovinsen.se

0735-42 42 31

Diakonissa Maria Birgersson
maria.birgersson@missionsprovinsen.se

0709-46 41 00

Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson
daniel.johansson@missionsprovinsen.se

0723-25 94 80

Kassör Johan Åström

0738-21 70 03

Fastighetsfrågor Eric Rundqvist

0730-72 52 61

Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook, Youtube och som Podcast

