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En inbjudan till syndares måltid 

Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni 
Herrens död till dess han kommer (1 Kor. 11:26) 

En fredagsmorgon vid 9-tiden under påsken för snart 2 000 år sedan 
korsfästes vår Herre Jesus Kristus i Jerusalem strax utanför den dåtida 
stadsmuren. När vi ser det är vi mitt i evangeliet, fastän man där inte 
kunde se annat än en ohygglig avrättning. Då uppfylldes på vår Herre 
Jesus det som profeten Jesaja hade profeterat mer än 700 år tidigare: 
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra 
missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, 
och genom hans sår är vi helade. (Jes. 53:5) 



Då låg mina synder på honom. Det finns inte en enda synd i mitt liv, som 
inte låg på honom. Vecka efter vecka går, och vi inser, om vi lever i Guds 
ords ljus, att jag inte har blivit bättre än för en månad sedan. Jag ville 
vandra troget tillsammans med min Herre – men fortfarande är jag en 
verklig syndare. Jag läser den underbara hymnen om kärlek i 1 Kor. 13 
och kan säga: Ja, detta är kärleken, som är tålig och mild, kärleken 
avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte 
illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 
Den gläder sig inte över orättfärdigheten. Om och om igen måste jag 
konstatera att detta är beskrivningen av vad jag inte är. Men så öppnar 
Guds Ande mina ögon och jag får se: detta är ju en beskrivning av min 
Herres Jesu Kristi kärlek till mig, den kärlek som förde honom hela 
vägen till Golgata.  

Den bästa hjälpen för att ta emot denna kärlek och leva i den är Herrens 
Heliga Nattvard. Ca 12 timmar före sin korsfästelse instiftade Herren 
detta heliga sakrament för att förena oss med honom och föra oss in i 
korsets välsignelse. Vad är det för en välsignelse? Jo det är 

- förlåtelsen för alla mina synder, 
- bekräftelsen av det verkligen är mig det gäller, 
- den djupa föreningen med honom därför att brödet är hans kropp 

och vinet är hans blod 
- det är friden i hjärtat, samvetsfriden, frid med Gud, så att jag 

frimodigt kan fortsätta min livsresa och när den stora Dagen är 
inne kan få se hans ansikte i glädje, 

När vi firar denna underbara måltid ”förkunnar [vi] Herrens död till dess 
han kommer”. Jag förkunnar det för mig själv, att jag behöver hans 
kropp och hans blod, att jag är hans och att det var för mig han gav sitt 
liv. Vi förkunnar det också för Herren. Vi proklamerar det också för 
djävulen: ”Gå bort från mig med alla dina anklagelser. Jag är mycket 



värre än så, men min Herre Jesus har tagit på sig dem alla!” I väntan på 
hans ankomst förkunnar vi detta också inför världen att vi tillhör 
honom. 

Med dessa rader följer en inbjudan till nio (!) tillfällen när den Herrens 
Heliga Nattvard firas – allt för att vi ska få leva inneslutna i hans kärlek i 
glädjefylld väntan på hans ankomst. 

 

Bengt Birgersson, komminister 



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen 
Med reservation för ändringar.  

Samtliga gudstjänster sänds nu via församlingens Youtube-kanal 
 
4/9 12 sönd. efter Trefaldighet  

11.00 Högmässa  Niclas Olsson 
  Kollekt: Immanuelförsamlingen  

 Söndagsskola och barnkör startar 

11/9 13 sönd. efter Trefaldighet   
11.00 Högmässa  Niclas Olsson, Sahar  

 Kollekt: Källan  Sadlovsky Gold 

18/9 14 sönd. efter Trefaldighet 
 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 
 Kollekt: Missionsprovinsen 

24/9 Kvinnodag 
 10.00 Missionsprovinsens kvinnodag i Immanuelkyrkan 

25/9 15 sönd. efter Trefaldighet  
 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

2/10 Den helige Mikaels dag   
11.00 Högmässa  Bengt Birgersson, Jan Bygstad 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

8/10 Barn- och familjedag 
 11.00 Mariakyrkan i Uddevalla in bjuder till barn- och  
 familjedag 



 

9/10 Tacksägelsedagen  
 11.00 Familjehögmässa Niclas Olsson 
 Kollekt: Diakonala kassan 

16/10 18 sönd. efter Trefaldighet   
 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Församlingsfakulteten 

23/10 19 sönd. efter Trefaldighet   
 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

30/10 20 sönd. efter Trefaldighet   
 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Missionsprovinsen 

 



Kalender 
 

2/9 Fredagsklubb/Juniorer startar  18.00-20.15 

4/9 Lilla och stora söndagsskolan startar 

 Barnkören startar 

9/9 Emmausvandrarna startar  18.00-22.00 

16/9 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

23/9 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

24/9 Kvinnodag   10.00-16.00 

30/9 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

7/10 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

8/10 Barn- och familjedag i Uddevalla 11.00-16.00 

14/10 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

21/10 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

28/10 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 



Information 

Avslutad tjänst 
Henrik Andersson har varit anställd i församlingen sedan hösten 2020 
men begärde i somras att få avsluta sin tjänst i församlingen. Orsaken 
är att han det senaste året har haft tre olika anställningar samt är i 
slutfasen av sin STM-utbildning. Detta, i kombination med ett relativt 
långt pendlingsavstånd, har varit för slitsamt och inte lämnat mycket tid 
åt familjen. Hans sista gudstjänst som anställd höll han 28 augusti. Han 
kommer dock fortsatt att vara en del av församlingen och ha ett visst 
engagemang i Emmausvandrarna. Ambitionen är även att kunna leda 
gudstjänster vid enstaka tillfällen. Vi riktar ett stort tack till Henrik för 
dessa två år som han betjänat oss med ord och sakrament! 

Kyrkorådet har annonserat ut tjänsten, med deadline 30 september. Låt 
oss be om Herrens ledning i tillsättningen. 

Barn- och ungdomsverksamhet 
Fredagsklubben, Juniorerna, Emmausvandrarna och söndagsskolan 
återupptas under september månad. Se kalendern ovan för datum. 
Föräldra- och barngrupp pausar verksamheten tills vidare. 

Förändringar från och med september månad 
Den första förändringen är pålysningarnas placering. Informationen i 
pålysningarna är inte en del av gudstjänstens väsen, utan kan i stället 
upplevas bryta av gudstjänstens rytm och flöde. Efter att önskemål 
inkommit om ny placering har vi i pastorsrådet därför beslutat att 
förlägga pålysningarna innan gudstjänstens början, innan 
klockringningen.   

Den andra förändringen är att sändning via Youtube kommer att ske vid 
varje gudstjänst. Under det senaste året har vi sänt våra gudstjänster 
varannan månad. Önskemål både i och utanför vår församling har dock 
inkommit om att sända varje gudstjänst. Flera av de synpunkter som 



inkom sensommaren 2021, som ledde till att vi satsade på sändning 
varannan söndag, är inte längre aktuella. En större sådan synpunkt var 
risken att somliga lättare skulle stanna hemma de gånger det är 
sändning. Något sådant mönster har vi under detta år inte kunnat se, 
och vi hoppas innerligt att det heller inte kommer att uppstå när vi 
börjar sända varje söndag; ”låt oss inte överge våra sammankomster, 
så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det 
så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig” (Hebr 10:25). Sedan i 
våras har också sändningarna avslutats efter offertoriepsalmen, och så 
kommer vi också fortsatt göra. Nattvardsfirandet är således inte en del 
av sändningen. 

Sändningarna är en del av vårt utåtriktade arbete, och de har visat sig 
vara viktiga för många runt om i vårt land, och även utomlands, som av 
olika anledningar inte har möjlighet att ta sig till någon församling. I vart 
fall inte till en församling där de hör Herdens röst. Vi har redan kunnat 
se att sändningarna varit till välsignelse både för utomstående och för 
församlingen. Låt oss be att Herren fortsätter att välsigna, också på 
sådana sätt vi själva inte kunnat tänka ut. 

Missionsprovinsens kvinnodag i Immanuelkyrkan 24 september 
Rubriken för kvinnodagen denna gång är Gå… se, jag är med er! – om 
mission i en judisk och i en muslimsk kontext.  

10.00 Inledning 
10.10 Maria berättar om sin vardag i Tel Aviv, om längtan och 
vardagskamp. 
10.40 Bensträckare 
10.50 Hannah undervisar utifrån sin tid i Mellanöstern och det påverkar 
vardagslivet här i Sverige. 
12.00 Lunch 
13.00 Frida har två föredrag a' 45 minuter om hur vi kan nå ut till 
muslimer i Sverige. 
14.45 Avslutning och bön 
15.00 Fika. Möjlighet att samtala med föredragshållarna och varandra. 



Maria Sadlovsky Gold är uppvuxen i Västerbotten, bor i Tel Aviv med 
man och två barn. Förbereder församlingsplantering i en sekulariserad 
judisk storstadsmiljö. Hannah Norén är född och uppvuxen i USA, bor i 
Göteborg med man och fem barn. Har tillsammans med sin man 
erfarenhet av mission i Nordafrika och Mellanöstern. Arbetar numera 
med församlingsbygge i Nordöstra Göteborg. Frida bor i Horred 
tillsammans med man och tre barn. Har varit missionärer i Mellanöstern 
i 17 år och är tillbaka i Sverige sedan halvår tillbaka. Frida har framför 
allt varit inriktad på lärjungaträning för kvinnor med muslimsk bakgrund 
i Mellanöstern och föreläser idag om mission. 

Kvinnodagen är kostnadsfri! Eventuella gåvor förs över till BG 5210-
8131 eller Swish 123 445 32 21. Märk betalningen ’Kvinnodag’. 

Anmälan, önskvärt men inte nödvändigt, senast 20 september till Lena 
Artman: lena.a.artman@gmail.com eller 0709-692887. 

Besök från Israel 11 september 
Sahar Sadlovsky Gold kommer att predika i gudstjänsten söndagen 11 
september. Sahar har besökt vår församling vid ett par tillfällen tidigare, 
och även predikat i gudstjänsten för tre år sedan. Han bor i Tel Aviv 
tillsammans med sin fru Maria, som är född och uppvuxen i 
Västerbotten, och deras två döttrar Thea och Adiel. Sahar är 
prästkandidat för Missionsprovinsen sedan några år tillbaka och går nu 
STM, mastersprogrammet på FFG. Förhoppningen är att inom en inte 
alltför avlägsen framtid kunna plantera en luthersk församling i Tel Aviv. 

Söndagmiddag efter gudstjänsten 2 okt 
Efter gudstjänsten söndagen 2 oktober blir det inget vanligt kyrkfika. I 
stället anordnar församlingen en söndagmiddag. Upplägget är 
knytkalas där man tar med sig något i lite större mängd än för sig själv, 
och så ställs allt fram som en buffé. Det kommer inte att styras upp 
genom att någon har ansvar för fördelning av olika typer av mat och 
dryck, utan man tar med vad man känner för. Vid frågor, kontakta 
Andrea Micella (andrea.micella@gmail.com). 



Besök från vår vänförsamling i Bergen 2 oktober 
Jan och Elsebeth Bygstad besöker oss i början av oktober. Jan är präst i 
DELK:s (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) församling i Bergen, 
som också är en av våra två vänförsamlingar. Till följd av pandemin har 
det gått lång tid sedan vi sist kunde ha honom på besök, men nu får vi 
möjlighet att återknyta kontakten. Jan kommer att predika i 
gudstjänsten och i samband med söndagmiddagen efter gudstjänsten 
även tala något om sin församling och arbetet där.  

Barn- och familjedag i Mariakyrkan, Uddevalla, 8 oktober 
Mariakyrkan i Uddevalla bjuder in till barn- och familjedag lördagen 8 
oktober. Program finns för barn i alla åldrar. 

11:00  Inledning 
11:45  Lunch 
12:45 0-8 år: Pyssel 
  9-14 år: Pyssel 

15 år och uppåt: Undervisning/samtal om skapelsetro vs evolution 
14:00  Utomhusaktiviteter 
15:00  Avslutning 
15:15  Fika med öppet slut 

Adress: Sommarhemsvägen 4 
Anmälan:  Senast 24 september till  

sveinung.eriksen@missionsprovinsen.se 
Kostnad:   30kr/barn och 50kr/vuxen, max 150kr/familj 

 

 

   



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 

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 


