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Växande i Andens hägn 

Välsignad är den som litar till HERREN och har HERREN till sin 

trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker 

sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess 

löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar 

aldrig att bära frukt (Jer 17:7-8). 



Genom min äldsta sons försyn har sv.ps. 200 blivit ett stående inslag i 

hemmet. Året om! Även när vi i julas var hos mina svärföräldrar och 

hade samling vid krubban var det sv.ps. 200 som föreslogs av nämnda 

son. Låt gå att kyrkoårets rytm inte visas någon hänsyn, men den 

snöklädda marken utanför torde även för en 8-åring rimma illa med 

flertalet versers anspelning på naturens sommardräkt. Samtidigt stod 

där det smyckade gröna trädet bredvid krubban, det som på engelska 

går under samlingsnamnet evergreen, och på svenska under det 

mindre kända städsegrön, och minde om det träd som i slutet av 

Johannes uppenbarelse grönskar och bär frukt tolv månader om året, 

och vars löv ger läkedom åt folken (Upp 22:2).  

Detta träd är detsamma som planterades på Golgata kulle för nära 2000 

år sedan, som burit frukt varje dag, varje månad och varje år sedan dess. 

Och i varje generation finns det människor som finner läkedom hos dess 

löv. Jesu kors bär ständigt ny frukt, och det är också där vi finner vår 

frukt. Litar vi till HERREN, litar vi till Jesus och hans försoning på korset, 

då är han vår trygghet. Litar vi till HERREN, litar vi till Jesus och hans 

försoning på korset, då är vi som ett träd planterat vid vattenbäckar, 

som aldrig slutar att bära frukt. När vi förblir i Jesus, och Jesus förblir i 

oss, då bär vi frukt efter hans löfte (Joh 15:5). Den helige Ande bor då i 

oss och verkar sin frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 

mildhet, självbehärskning (Gal 5:22). Ser vi också annat, vilket vi 

kommer att göra, behöver vi inte oroas. Golgata träds löv ger läkedom, 

och vi är genom dopet planterade där Andens strömmar av levande 

vatten flyter fram (Joh 7:38). Så får vi kraft att växa i Andens hägn, och 

bära frukt som behagar Gud, hans heliga namn till pris och ära. Hjälp 

oss med det, käre Far i himlen! 

Niclas Olsson, t.f. kyrkoherde  



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen 

Med reservation för ändringar.  

* Sändning kl 11 på församlingens Youtube-kanal 

 

19/6 1 sönd. efter Trefaldighet  

11.00 Högmässa  H. Andersson, R. Hansen 

  Kollekt: Immanuelförsamlingen  

26/6 Johannes döparens dag   

11.00 Högmässa*  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

3/7 3 sönd. efter Trefaldighet 

 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

10/7 4 sönd. efter Trefaldighet  

 11.00 Högmässa*  Henrik Andersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

17/7 Apostladagen   

11.00 Högmässa  Henrik Andersson 

 Kollekt: Missionsprovinsen 

24/7 6 sönd. efter Trefaldighet  

 11.00 Högmässa*  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

31/7 Kristi förklarings dag   

 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

 



 

7/8 8 sönd. efter Trefaldighet   

 11.00 Högmässa*  N. Olsson, J. Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

14/8 9 sönd. efter Trefaldighet   

 11.00 Högmässa  N. Olsson, J. Lyche 

 Kollekt: Församlingsfakulteten 

21/8 10 sönd. efter Trefaldighet   

 11.00 Högmässa*  Samuel Petersson 

 Kollekt: Missionsprovinsen 

28/8 11 sönd. efter Trefaldighet  

 11.00 Familjehögmässa Henrik Andersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

 Utdelning av barnbibel till fyraåringar 

 

 

  



Information 

Semester 

Niclas Olsson har semester 4-24 juli, och Bengt Birgersson är vice pastor 

under denna tid. Henrik Andersson har semester 18 juli till 22 augusti, 

och Bengt Birgersson 25 juli till 28 augusti. 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Fredagsklubben, Juniorerna, Emmausvandrarna och söndagsskolan är 

pausade under sommaren, och återupptas i början av hösten. Datum 

för uppstart i nästa församlingsblad.  

Från församlingsstämman 

Vid församlingsstämman 22 maj invaldes Bertil Svensson och Markus 

Paulsons Johansson i kyrkorådet efter Henrik Andersson och Daniel 

Johansson. Henny Johansson och Daniel Giselsson omvaldes. Jakob 

Birgersson valdes som ordförande efter Daniel Johansson. Till revisorer 

valdes Fredrik Andersson (omval) och Mattias Block (nyval), samt 

revisorersättare Kristin Jönsson (nyval). Till valberedningen valdes Inese 

Paulsone Johansson och Maria Birgersson. 

Erik Johansson blev vid efterföljande konstituerande kyrkorådsmöte 

utsedd till kassör och Niclas Olsson till vice ordförande. 

Kyrkorådets sammansättning: Jakob Birgersson (ordf.), Niclas Olsson 

(vice ordf.), Eric Rundqvist (sekr.), Henny Johansson, Daniel Giselsson, 

Andrea Micella, Peter Manning, Markus Paulsons Johansson, Bertil 

Svensson. Församlingens komministrar samt diakonissa har en stående 

adjungering i kyrkorådet.  

Valberedningen består av Robert Holmqvist (sammankallande), 

Magnus Göransson, Inese Paulsone Johansson och Maria Birgersson. 

  



Behov av sovutrustning 24-31 juli 

I slutet av juli äger årets Corpus Christi-konferens rum i Göteborg. 

Corpus Christi är en internationell konferens för ungdomar och unga 

vuxna på evangelisk-luthersk grund. 32 personer från Lettland kommer 

hit och behöver övernatta i kyrkan både före och efter konferensen. De 

är i behov av madrasser och sovsäckar. En lista kommer att sättas upp 

på anslagstavlan i kyrkan där församlingsmedlemmar kan skriva upp sig 

om man kan låna ut material. 

  



Kontakt 
 

T.f. kyrkoherde Niclas Olsson   0732-55 66 70 

niclas.olsson@missionsprovinsen.se 

Komminister Bengt Birgersson    0707-77 26 09 

bengt.birgersson@missionsprovinsen.se 

Komminister Henrik Andersson    0735-42 42 31 

henrik.andersson@missionsprovinsen.se 

Diakonissa Maria Birgersson    0709-46 41 00 

maria.birgersson@missionsprovinsen.se 

Ordförande Jakob Birgersson   0761-61 65 59 

jakob@trevlig.se 

Uthyrningsansvarig Daniel Johansson   0723-25 94 80 

daniel.johansson@missionsprovinsen.se 

Kassör Erik Johansson   0703-84 25 35 

ekonomi@immanuelforsamlingen.se 

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 


