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Vi behöver varandra
Hösten är här och det innebär att
saker och ting startar igen. Barnen
och studenterna är tillbaka i skolan,
föräldrarna är tillbaka på sina jobb och
församlingens verksamheter drar igång.
När allting startar igen måste vi tänka
på våra prioriteringar. Vad är viktigt för
oss, vad kommer vi att säga ja eller
nej till? Det är alltid en utmaning i våra
fullbokade liv att välja hur vi prioriterar.
Ibland känns det som om vi inte har
något val, det är bara så väldigt mycket
som ska göras.

ra varandra, och detta så mycket mer
som ni ser att dagen närmar sig.” Hebr
10:24-25
Varför var det så viktigt för de första
kristna att vara tillsammans och att
prioritera relationer? Det var en viktig
väg för dem att bli uppmuntrade i sin
tro på Kristus. Det är svårt att leva det
kristna livet borta från gemenskap. Vi
behöver varandra.
De hade också förstått att den sorts
relationer de hade i kyrkan, som
byggde på kärlek och förlåtelse, skulle
bli till vittnesbörd, ett ljus lysande på ett
berg för andra att se. När människor i
det första århundradet såg hur dessa
kristna hedningar och judar, slavar och
fria, män och kvinnor levde tillsammans, så skulle de se något nytt och
annorlunda - en liten bit av Guds nya
skapelse som en dag kommer att få sin
fullbordan när Jesus kommer tillbaka.

Som kristen församling med viljan
att tillåta Bibeln att forma och vägleda
våra prioriteringar ser vi att relationer,
inom och utom församlingen, är högsta
prioritet. I Apostlagärningarna 2:4647 ser vi hur och vad de prioriterade,
”De höll samman och möttes varje dag
troget i templet, och i hemmen bröt de
brödet och höll måltid med varandra i
jublande, uppriktig glädje. De prisade
Gud och var omtyckta av hela folket.
Och Herren lät var dag nya människor
bli frälsta och förena sig med dem.”

När vi tänker på vår mognad i Kristus
och vår uppgift till Stockholm så kvarstår det bibliska mandatet att prioritera
relationer såväl inom som utom kyrkan.
Så, när vi tänker på våra åtaganden
och ansvar denna höst, hur kommer vi
att prioritera relationer? Hur kommer
det att se ut?

Att vara tillsammans, dela, bedja, äta
och välkomna andra var en hjärtesak
för den församlingen. Vi ser samma
bild när vi läser Paulusbreven och även
i Hebreerbrevet där vi läser, ”Låt oss ge
akt på varandra och sporra varandra till
kärlek och goda gärningar, och låt oss
inte försumma våra sammankomster,
som några brukar göra, utan uppmunt-

Chris Peterson
Pastor
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INSIDE

We need each other
Autumn is here and this means things
are starting up again. Children and students are back in school, parents are
back at work and the church ministries
are all beginning. As the season starts
up we all are thinking about priorities.
What is important to us? What will we
say yes and no to?

ging one another—and all the more as
you see the Day approaching.” Heb.
10:24-25
Why was it so important for the early
Christians to be together and prioritize
their relationships? This was an important way for them to be encouraged
in their faith in Christ. It is difficult to
live the Christian life apart from a nurturing community. We need each other.

It is always a challenge with our busy
lives to choose our priorities. Sometimes it feels like we don’t have a lot
of choice, there is just so much to do!
As a church community seeking to
allow the Bible to shape and guide our
priorities we see that relationships,
within and outside the community are a
top priority. In Acts 2, we see what they
prioritized, “Every day they continued
to meet together in the temple courts.
The broke bread in their homes and ate
together with glad and sincere hearts,
praising God and enjoying the favor
of all the people. And the Lord added
to their number daily those who were
being saved.” -Acts 2:46-47

They also understood that the kind
of relationships they had in the church
built on love and forgiveness would
be a witness, a light shining on a hill
for others to see. As people in the
first century world saw how these first
Christians lived together as Gentile and
Jew, slave and free, man and woman
they would see something new and
something different, a little bit of God’s
new creation that will one day be complete upon Jesus’ return.
As we think about our personal
growth in Christ and our mission to
Stockholm the Biblical mandate to
prioritise relationships in the church
and outside it remains. As we think
about our commitments this autumn
how might we prioritize relationships?
What might that look like?

Being together, sharing, praying,
eating and welcoming others was at
the heart of the church’s ministry. We
see this same picture as we look at
Paul’s letters and even in the book of
Hebrews where we read, “And let us
consider how we may spur one another
on toward love and good deeds, not
giving up meeting together, as some
are in the habit of doing, but encoura-

Chris Peterson
Pastor
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AKTUELLT

Till jordens
yttersta gräns
I höst läser vi i svenska gemenskapen
Apostlagärningarna tillsammans med
många församlingar i Equmeniakyrkan.
Boken ”Till jordens yttersta gräns
-apostlagärningarna runt på 88 dagar”,
som vårt samfund tagit fram, finns att
köpa för 20 kr vid infodisken. Medverkar gör olika personer i Equmeniakyrkan, men också personer från våra
systerkyrkor i andra länder.

Bibelsamtal på onsdagar kl 18.30-20.00
i kapellet, följande datum:
25/9, 9/10, 23/10, 13/11, 4/12.
Läs gärna Apostlagärningarna kapitel
1–5 till första tillfället!

Predikoserie utifrån Apostlagärningarna
i gudstjänsterna kl. 11.00 och 16.00:
15/9, 22/9, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11,
10/11, 24/11, 15/12

Samtalen leds av pastorerna
Anna Berndes och Ulla Marie Gunner.
I samarbete med Studieförbundet Bilda
och Universitetskyrkan i Stockholm.

En ny webbplats i höst

A new website this autumn

I höst kommer Immanuelskyrkan att
lansera en ny webbplats. Den är baserad
på den nya kommunikationsplanen och
utformad för våra målgrupper. Nya webbplatsen är mobilvänlig, presenterar församlingen enligt verksamhetsområde och
finns på svenska och engelska. Sidorna
om gudstjänsterna på koreanska och
portugisiska finns på respektive språk.

This autumn, Immanuel Church will
launch a new website. It is based on the
new communication plan and designed to
meet the needs of our target audiences.
The new website is mobile-friendly,
presents our congregation according to
ministry areas, and is available in Swedish
and English. Pages about the Korean and
Portuguese language services are available in each respective language.

All information som är relevant för medlemmar finns dessutom på en sida. Om
du sparar sidan som ett bokmärke i din
webbläsare, hittar du enkelt dit för att ta
del av kommande evenemang, nyheter
och rapporter. Hör gärna av dig till vår
kommunikatör Christina Lindén på
communication@immanuelskyrkan.se om
du undrar något.

All information relevant to members will
also be gathered on one page. If you save
the page as a bookmark in your browser,
you will easily have access to upcoming
events, news and reports. If you have
questions or feedback, please contact our
communications director Christina Lindén
via communication@immanuelskyrkan.se.

Hanna Peterson
Projektledare Digital Kommunikation

Hanna Peterson
Project leader Digital Communication
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PANELDISKUSSION PÅ ENGELSKA

PANEL DISCUSSION

ONSDAG 18 SEPTEMBER

WEDNESDAY, 18 SEPTEMBER

19.00 - 20.30 • WALDENSTRÖMSALEN

19.00 - 20.30 • WALDENSTRÖMSALEN

Christ and the Common Life:
The churches & the Revitalisation of Democracy

Christ and the Common Life:
The churches & the Revitalisation of Democracy

Patrick J Deneen, professor at Notre
Dame University, speaks with Per
Svensson, political editor-in-chief at
Dagens Nyheter, and Joel Halldorf from
Stockholm School of Theology, on the
relevance of the churches for democracy.

Patrick J Deneen är professor vid Notre
Dame University. Han samtalar med Per
Svensson, politisk chefredaktör Dagens
Nyheter, och Joel Halldorf vid Teologiska
högskolan Stockholm, om kyrkornas
betydelse för demokratin.

ÖVERSÄTTARE OCH TOLKAR SÖKES
Vi är välsignade med många språk i vår församling.
Just nu behöver vi
• en samordnare för tolkning och översättning.
• översättare av texter svenska-engelska åt båda håll.
• tolkar svenska-engelska för gudstjänster och församlingsmöten m.m.

CI

RK
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Intresserad? Kontakta Cathrin Sjöström, cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se

SÖNDAGAR
Sön 29 sep 14.30-16.00
Sön 13 okt 14.30-16.00
Sön 27 okt 14.30-16.00
Sön 10 nov 14.30-16.00
Sön 24 nov 14.30-16.00

MÅNDAGAR
Mån 30 sep 18.30-20.00
Mån 14 okt 18.30-20.00
Mån 28 okt 18.30-20.00
Mån 11 nov 18.30-20.00
Mån 25 nov 18.30-20.30
Mån 2 dec 19.00-21.00 Tårtfest!

Mer information om böcker och anmälan på immanuel.se

Varmt välkomna på Stickcafé /
Welcome to Knitting Café
– en stund i gemenskap
med handarbetare i alla åldrar

FREDA: DATUM HÖSTEN 2019
13 september - Trés Bash			
27 september - Mystery Night
11 oktober - Dodgeball		
18 oktober - Strumpkrig i Abra
8 november - Express Yourself Café
22 november - Crafts & Recreation
6 december - X-Mas Paparazzi

Några måndagar under hösten, första tillfället är den 9 september kl. 13.00–15.30. Hör av
dig till Margareta Fernholm på telefon 076-835
30 73 för mer information. / Join with people
loving knitting and other handy craft. For more
information please contact Margareta Fernholm,
telephone 076-835 30 73.
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MUSIKAKTUELLT
MUSIKHÄNDELSER I OKTOBER SOM DU INTE FÅR MISSA!
5 oktober 18.00
Konsert. JUBILÉUM.
Immanuel Nova fyller 10 år.
Kören framför bl.a "Ambrosian Hymns"
komponerad av Steve Dobrogosz.
Vi kommer också att framföra nyskriven
musik av Viktor Elinder som är medlem i
kören.
Flygel: Steve Dobrogosz
Treitlerkvartetten och Immanuel Nova
Dirigent: Kristina Åkesson

20 oktober 11.00: Musikgudstjänst
Equmeniakyrkans Sångarförbund
framför Antonio Vivaldis ”Gloria”.
De har sin "hösthelg" i Immanuelskyrkan
(se nedan).
Körsångare från hela landet samlas för
att repetera under lördagen och sjunger i
gudstjänsten på söndagen.
Solister: Tina Bergholm, Ruth Segerberg
Drottningholms Barockensemble
Dirigent: Kristina Åkesson

Körmedlemmen berättar:
– Jag har alltid gillat att sjunga och har varit en stadig körmedlem sedan sexårsåldern.
Det har varit olika typer av körer och vart jag än har flyttat har jag sett till att leta upp
en kör att sjunga i. Men inte i Stockholm. Det var som att jag helt plötsligt inte vågade.
Vilken kör skulle vilja ha med mig?
Under mitt första år i stan ”kyrksurfade” jag en hel del och hade svårt att bestämma
mig för var jag hörde hemma. En dag frågade en kompis om jag ville med på en Immanuel 153-gudstjänst och jag följde med utan att kolla upp vad Immanuel 153 var för
något. I den gudstjänsten sjöng Immanuel Nova och jag blev alldeles lycklig. Så när min
kompis viskade i mitt öra att ”den här kören borde du börja sjunga i” så visste jag att
det var precis vad jag ville.
Nu har jag sjungit i Immanuel Nova i två år (och blivit medlem i församlingen!) och det
är en fröjd för själen varje torsdag när vi i Immanuel Nova övar. Kören startades för 10
år sedan av Kristina Åkesson (Musikansvarig i Immanuelskyrkan) så nu är det dags för
jubileumskonsert!
Varmt välkomna den 5 oktober! Men så klart på egen risk. För vem vet, du kanske blir
lika sugen som jag på att börja sjunga i kören...
/Unni, körmedlem i Immanuel Nova
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MUSIC EVENTS THAT YOU SIMPLY DON’T WANT TO MISS
20 October at 11.00
“Gloria” by Antonio Vivaldi
Choir singers from all over Sweden
get together on Saturday to rehears
“Gloria” by Vivaldi, an arrangement by
Equmenia Churchs’ Sångarförbund.
This fantastic music will on Sunday be
part of the Swedish worship.
Soloists: Tina Bergholm, Ruth Segerberg
Drottningholms Barockensemble
Conductor: Kristina Åkesson

A choir member’s story:
– I have always enjoyed singing and has been a member of
various choirs since I was about 6 y.o. Anywhere I have moved I
have always made sure to find a choir to join. But, not in Stockholm. Suddenly I did not have the confidence. What choir would
want me? was the question I asked myself.
During my first year in town I “church surfed” quite a lot and it
was difficult to make up my mind where I wanted to be, where
I felt I belonged. One day a friend of mine asked if I wanted to
join to an Immanuel 153 worship, and I followed without first
checking what Immanuel 153 was. In that service Immanuel
Nova was singing and my heart was filled with joy. So, when my
friend whispered in my ear that “really, you should start to sing in this choir”, I just
knew that this was what I wanted
I have now been singing in Immanuel Nova for two years and has also become a
member of the church. It gives pure joy to my soul every Thursday when Immanuel
Nova is rehearsing. The choir was founded ten years ago by Kristina Åkesson
(Music Director in Immanuel Church), so now it is time for Immanuel Nova to
celebrate and give their 10 year Anniversary Concert.
Warm welcome on 5 October. But, on your own risk of course. Who knows,
maybe you get as enthusiastic as I got to start singing in the choir...
/Unni, choir member in Immanuel Nova

12-15 SEPTEMBER 2019

organ

SPACE

A L O RG A N F E ST I VA L
ST O C K H O L M I N T E R N AT I O N
www.organspace.com
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Foto: Stina Hjelm

5 October at 18.00
Immanuel Nova Anniversary Concert
Our choir Immanuel Nova celebrates its 10-year anniversary by giving
“Ambrosian Hymns” composed by the
well-known Steve Dobrogosz. The choir
will also sing new music, composed by
Viktor Elinder, whom also is a member
of the choir.
Grand Piano: Steve Dobrogosz
Treitlerkvartetten and Immanuel Nova
Conductor: Kristina Åkesson

K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN D
Med reservation för eventuella ändringar.

Återkommande varje vecka / Every Week
Tisdagar / Tuesdays
10.00 KOREAN LADY PRAYER GROUP in Korean, Jeong-Mi Koo Jensen.
18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY in English.
18.30 SERMON LAB in English Join Pastor Chris in studying the Bible texts.
18.30 SPRÅKCAFÉ / LANGUAGE CAFÉ

Torsdagar / Thursdays
09.45 WOMEN’S BIBLE STUDY in English.
12.15 MOMS IN PRAYER / MAMMOR I BÖN
(Det finns två grupper – en på engelska och en på svenska. / There are two groups
– one in English and one in Swedish.)

Fredagar / Fridays
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP THROUGH EXERCISE in English.
19.00 KOREAN PRAYER MEETING Choong-II Cho.

Söndagar / Sundays
10.00 SUNDAY MORNING BIBLE STUDY in English • Café Paus.
11.00 SÖNDAGSSKOLA / SUNDAY SCHOOL i samband med de olika språkens
gudstjänster. / in connection with the worship services of the different languages.
12.00 KYRKKAFFE VARJE SÖNDAG EFTER GUDSTJÄNSTEN
CHURCH COFFE EVERY SUNDAY AFTER SERVICE
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in Korean

KAFFESTUGAN ÄR ÖPPEN / CAFÉ OPEN
MÅND/MON, TISD/TUE, 18.00–20.15.

SEPTEMBER

Tisdag 3 september

Söndag 1 september

13.00 TISDAGSTRÄFF
Mitt 50-tal. I ton och bild tar trumpetaren
Jan Allan med oss till sitt 50-tal.
Gitarrist: Daniel Svensson

11.00 GUDSTJÄNST
Anna Berndes. Immanuel Brass under
ledning av Andreas Lundin.
Björn Gäfvert, orgel.

Torsdag 5 september
10.00 MUSIKLYSSNARCIRKEL
Radioprofilen och ’barocknörden’ Vassilis
Bolonassos presenterar ett program med
musik som inte behöver bäst-före-datum.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 WORSHIP in Korean
Ulla Marie Gunner.

Lördag 7 september

11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.

17.30 EXPRESS YOURSELF CAFE
Konfa Immanuel. Fredrik Jonsson.

16.00 GUDSTJÄNST 153
8
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Söndag 8 september

16.00 GUDSTJÄNST 153
Till jordens yttersta gräns.
En introduktion till Apostlagärningarna.
Ulla Marie Gunner.

11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST /
JOINT SERVICE
Gudstjänst med konfirmation / Confirmation service. Konfirmander och ledare.
Martin Åsander, musik.

Tisdag 17 september
13.00 TISDAGSTRÄFF
Livets fram- och baksida. Kyrkoherde
Catharina Segerbank, Johannes församling, kommer till oss och reflekterar
omkring livets fram- och baksidor.

Måndag 9 september
13.00 STICK-CAFÉ / KNITTING CAFÉ
Välkommen till en stund i gemenskap
med andra handarbetare. / Welcome to
join with people loving knitting and other
handy craft.

Onsdag 18 september
19.00 PANELDISKUSSION
Christ and the Common Life:
The churches & the Revitalisation of
Democracy (se notis s. 5)
Immanuelskyrkans Café är öppet kl 18-19

Tisdag 10 september
13.00 TISDAGSTRÄFF Gäst: Karin Lexén.

Torsdag 12 september
10.00 KULTURVANDRING
Hellasgården – vår port till Södertörn.
En timmas promenad avslutas med
kaffe i Storstugan. Vandringsledare, Ove
Andersson. Vi tar buss 401 från Slussen
mot Älta kl 10.00. Avstigning Hållplats
Hellasgården.

Lördag 21 september
10.00 HISTORISK VANDRING
/Historical walking tour (se s. 13/pg 13)

Söndag 22 september
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tobias Frelin. Immanuel Gospel under
ledning av Nina Tellander.
Martin Åsander, orgel.

Lördag 14 september
9.00-12.00 ORGAN SPACE
Familjedag, för barn och unga 9-17 år.
/ Family Day for children 9-17 years old
Alla får prova på att spela orgel, samt
bygga en DO-orgel. Anmälan /
Registration: www.organspace.se

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 WORSHIP in Korean.
Yun Jee Kim.
11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.

12.00 FAMILJEKONSERT
/FAMILY CONCERT ORGAN SPACE
Tomas Willstedt.

13.00 FÖRSAMLINGSMÖTE
Congressen

Söndag 15 september

14.00 TRO & LJUS

11.00 GUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner. Immanuel Nova under
ledning av Kristina Åkesson.
Björn Gäfvert, musik.

16.00 GUDSTJÄNST 153
Att bli träffad i hjärtat. Tobias Frelin.

Tisdag 24 september
13.00 TISDAGSTRÄFF
The american way. Sånger av amerikanska tonsättare såsom S. Barber,
L. Bernstein, C. Ives, N. Rorem m.fl.
Annelie Korsfeldt, sopran; Michael
Engström, piano; Geri Lindberg,
textläsning.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.
9
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Tisdag 24 september
drar Alphakursen
igång kl. 18.30!

Torsdag 3 oktober
13.00 BABYKONSERT / BABY CONCERT

Lördag 5 oktober
18.00 KONSERT / CONCERT
Immanuel Nova 10-årsjubiléum /
Immanuel Nova 10 year Anniversary.
(se notis s. 6-7 / see pg 6-7)

Redan nu kan du anmäla dig på:
immanuel.se/alphakurs

18.30 ALPHA Grundkurs i kristen tro.

Onsdag 25 september

Söndag 6 oktober

18.30 BIBELSAMTAL
Apostlagärningarna. (se notis s. 4)

11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Diakonins söndag. Lika, olika, unika.
Tro & Ljus, diakonikollegiet m.fl.
Björn Gäfvert, orgel.

Torsdag 26 september
10.00 BIBELSAMTAL
Tillsammans med pastor Bo Forsberg,
tidigare generalsekreterare i Diakonia,
läser vi Lukasevengeliet.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 WORSHIP in Korean. Yun Jee Kim.

Söndag 29 september

11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.

11.00 GUDSTJÄNST
Lennart Molin. Anna Berndes. Vox Immanuel under ledning av Kristina Åkesson.
Björn Gäfvert, musik.

16.00 GUDSTJÄNST 153
Tobias Frelin.

Måndag 7 oktober

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

12.00 KONSERT / CONCERT
Lika, olika, unika. /
The same, different, unique.
Diakonerna sjunger, spelar och berättar.
/ The deacons sings, plays and declare.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

11.00 WORSHIP in Korean
Yun Jee Kim.
11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.
12.45 ”HUNDRA ÅRS SAMVERKAN”
Utfrån deras bok om svensk frikyrkoekumenik samtalar Johnny Jonsson och Lennart Molin om frikyrkornas historia och
ställer frågan om dessa har en framtid.

Tisdag 8 oktober
13.00 TISDAGSTRÄFF
Tro & Ljus – 40 år i Sverige.
En kristen, ekumenisk och internationell
gemenskap för människor med olika
funktionsvariationer.
Medverkande: Fader John McCormack,
Marie Bebådelse församling och medlemmar från Tro & Ljus / Stockholm.

16.00 GUDSTJÄNST 153
Vem är den Helige Ande och vad gör den
Helige Ande. Charlotte Höglund.

OKTOBER
Tisdag 1 oktober
13.00 TISDAGSTRÄFF
Manligt och kvinnligt i konsten.
Konstvetaren Marie Andersson,
uppskattad konstguide på våra
T-banevandringar berättar.

18.30 ALPHA
Grundkurs i kristen tro.

Onsdag 9 oktober
18.30 BIBELSAMTAL
Apostlagärningarna.

18.30 ALPHA Grundkurs i kristen tro.
10

R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A
19.00 KONSERT / CONCERT
Med Musikskolan Immanuels sångelever och lärare / With Immanuel Music
School’s singing students and teachers.

18.00 KONSERT / CONCERT
Hinder och möjligheter – sånger och
tankar när livet förändras.
Trubaduren Anders Caringer.

Torsdag 10 oktober

Måndag 14 oktober

10.00 KULTURVANDRING
Peter Eriksson tar oss med på en rundvandring i Konserthuset med berättelser
om musikerlivet i filharmonikerna. Vi kan
dessutom få lyssna till Hela Brassets
repetition inför kommande familjekonsert.
Samling på konserthustrappan kl 10.00.

12.00 KONSERT / CONCERT
Joseph Haydn. Sonater och variationer
för klavér. Björn Gäfvert, cembalo. /
Keyboardsonatas and variations. Björn
Gäfvert, Harpsichord.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

19.00 KONSERT / CONCERT
Jag spelar för livet. Sångare och musiker ifrån musiklinjen Betel på Bromma
folkhögskola sjunger och spelar om
livet, klimatet, jorden och människans
ansvar. Under ledning av Martin Åsander.
Fri entré / Singers and musicians from
Betel music program at Bromma College. A concert about life, climate, earth
and mans responsibility. Music director.
Martin Åsander. Free admittance.

Tisdag 15 oktober
13.00 TISDAGSTRÄFF
När tilliten vacklar. Om våra relationer till
politiker, muslimer och (var)andra.
Erik Amnå, professor i statskunskap,
guidar oss genom misstrons labyrinter.
18.30 ALPHA
Grundkurs i kristen tro.

Torsdag 17 oktober

Lördag 12 oktober
11.30 BRUNCH
med svenska verksamhetsrådet.
Att dela ett gemensamt ansvar – om
offrandets teologi. Medverkan av pastor
Arne Fritzson, teologisk sekreterare i
Equmeniakyrkan m.fl.

10.00 BIBELSAMTAL
Tillsammans med pastor Bo Forsberg, tidigare generalsekreterare i Diakonia läser
vi Lukasevengeliet. Vad menade och sa
Jesus som lär oss att tolka vad Gud vill
med sin värld, mänsklighet och mig? Och
vad betyder min tro?

Söndag 13 oktober

Söndag 20 oktober

11.00 GUDSTJÄNST
Anna Berndes. Sång och musik av
musikskolan Immanuel.
Björn Gäfvert, musik.

11.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Sångarförbundshelg. Vi framför Vivaldis
Gloria med körsångare från hela landet.
Solister: Tina Bergholm, Ruth Segerberg.
Drottningholms Barockensemble.
Dirigent, Kristina Åkesson.
Ulla Marie Gunner.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

16.00 GUDSTJÄNST 153
Diakoni i Apostlagärningarna.
Anna Berndes.

11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.
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14.00 TRO & LJUS

16.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST
för de svenska gudstjänstgrupperna.
Att urskilja Gud i vardagen.
Charlotte Höglund. Tonårskören,
Immanuel Nova, Martin Åsander,
Kristina Åkesson.

16.00 GUDSTJÄNST 153
Att upptäcka att jag finns i Gud och att
Gud finns i mig.
Ulla Marie Gunner.

Måndag 21 oktober

Måndag 28 oktober

12.00 KONSERT / CONCERT
Himmelska duetter. / Heavenly duets.
Annelie Korsfeldt, soprano; Marie Olhans,
alto; Björn Gäfvert, organ and piano.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

12.00 KONSERT / CONCERT
Den romantiska orgeln. / The romantic
organ. Björn Gäfvert spelar/plays Franck
och Widor.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

Tisdag 22 oktober

Tisdag 29 oktober

13.00 TISDAGSTRÄFF
Kaffet och pannan är två oskiljaktiga
vänner – men när träffades de?
Gustaf Trotzig är professor i arkeologi,
kulturminnesvårdare och museiman.

13.00 TISDAGSTRÄFF
På god fot med Gud.
Sjukgymnasten Anna Kimming ger oss en
timme om kroppslig och andlig spänst.
18.30 ALPHA
Grundkurs i kristen tro.

18.30 ALPHA Grundkurs i kristen tro.

Onsdag 23 oktober

Torsdag 31 oktober

18.30 BIBELSAMTAL
Apostlagärningarna.

12.00 CHILDREN’S EVENT in English

Torsdag 24 oktober

Lördag 2 november

10.00 MUSIKLYSSNARCIRKEL
Radioprofilen och barocknörden Vassilis
Bolonassos presenterar ett program med
musik som inte behöver bäst-före-datum.

10.00 KOREAN BIBLE STUDY
Choong-Il Cho.

19.00 KONSERT / CONCERT
Immanuel Brass.

Söndag 3 november

11.00 GUDSTJÄNST med ljuständning.
Anna Berndes
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ivani Ahlberg.

Lördag 26 oktober
11.40 Andakt / Devotion i Congressen

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

Söndag 27 oktober

11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español.
Ivani Ahlberg.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

16.00 GUDSTJÄNST 153
Att drabbas av kärlek.
Ivani Ahlberg.

11.00 CULTO IMMANUEL
em português/español. Ivani Ahlberg.
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Historisk resa/vandring

Historical walking tour

till Immanuelskyrkans rötter på olika
platser i Stockholm. Vi beger oss tillbaka
till ett Stockholm på senare delen av
1800-talet och en tid framåt. Några
byggnader finns kvar - andra får vi tänka
oss. Följ med till platserna för Betesda,
Ansgariikyrkan, Valhalla och Emaus - de
församlingar som kom att bilda en ny
gemensam församling 1962/1980.

to the roots of Stockholm´s Immanuel
Church. We travel back in history to a
Stockholm in later part of 1800´s and
coming years. Some buildings are still
there - others we will have to imagine.
Walk to the places for Betesda, Ansgariikyrkan, Valhalla and Emaus - those
congregations that got together to form
a new congregation 1962/1980.

Vi reser med lokaltrafik, tunnelbana och
buss - ta med giltigt SL-kort. Vi kommer
också att vandra mellan olika platser,
sammantaget några km, så bra skor och
kraft i ben behövs. Under vägens gång
gör vi stopp för medhavd matsäck.

We travel by public transport, metro
and bus - bring your SL card. We will
also walk between different places, all
together a few km. Please use good
shoes. Bring some food for yourself
for a stop.

Tid: 21 september kl 10–ca 14.
Start i Immanuelskyrkan.

Time: 21 September at 10–14.
We will start at Immanuel Church.

Språk: svenska - resan/vandringen kommer senare att genomföras på engelska.

Language: Swedish. The walk will be
carried out in English at a later date.

Max antal deltagare: 20.

Maximum number of participants: 20.

Anmälan senast den 13 september till
Bo Olsson, bo.olssonx@telia.com,
072 722 87 34.
Ange ditt namn och ditt mobilnummer.

If you want to participate, please let
Bo Olsson know by 13 September,
bo.olssonx@telia.com, 072 722 87 34.
State your name and cell phone number.

Ansvariga: Bo Olsson och Göran Gunner

Leaders: Bo Olsson och Göran Gunner
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Immanuelskyrkans
sportlovsläger i Sälen
22 – 26 februari 2020

Immanuelskyrkan’s
winter camp in Sälen
22 – 26 February 2020

Vintern 2020 anordnar Immanuelskyrkan ett
vinterläger för ungdomar och unga vuxna,
samt familjer (i mån av plats) i Sälen. Förutom
härlig gemenskap på Credo fjällgård där vi
kommer att bo, så kan du varje dag välja bland
olika vinteraktiviteter så som slalom, snowboard, längdskidor och pimpelfiske. Mer info
kommer!

In the winter of 2020, Immanuel Church
organizes a winter camp for young people and
young adults in Sälen. Besides the fun time
we’ll have together at Credo Fjällgård, where
we’ll be staying, you can on a daily basis
choose between various winter activities such
as downhill skiing, snowboarding, cross-country skiing and fishing. More info will come!

Kostnad: 2 500 kr, inkluderar resa,
boende och mat.

Cost: SEK 2,500, includes travel,
accommodation and food.

Det finns två betalningssätt:
BG 181-0936, ange namn och skriv
”vinterläger” på inbetalningen.
SWISH 1231849843, ange namn och skriv
”vinterläger” på inbetalningen.

There are two ways to pay:
BG 181-0936, write your name and mark the
payment ”vinterläger”.
SWISH 1231849843, write your name and
mark the payment ”vinterläger”.

Sista anmälningsdag är
den 30 november 2019.

The deadline for applications
is November 30, 2019.

Efteranmälan kan göras fram till den
31 december men kostar då 200 kronor extra.
Övriga kostnader med prisexempel:
Liftkort 4-dagar: Ungdom 7–17 år
1310 kr, Vuxen 1635 kr.

Late registration can be made until
December 31, when it will cost
SEK 200 extra.
Other costs associated:
Skipass 4-days: Youth 7–17 years
1310 SEK, Adult 1635 SEK.

Har du några frågor? Skriv till
vinter2020@immanuelskyrkan.se

Any questions? Write to
vinter2020@immanuelskyrkan.se

LÄS MER HÄR / READ MORE HERE:

www.immanuel.se/immanuel-unga/vinterlager
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FÖRSAMLINGSNYTT
DOP

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Lydia Lidbom
* 29 augusti 2018
dotter till Dahae Choi & Erik Lidbom
Immanuelskyrkan 18 augusti 2019

Yoonsuk Choe vikarierar sedan mars som
musiker i vår internationella gemenskap.
Johan Edberg är sjukskriven och Henrik
Göhlin vikarierar på delar av tjänsten.
Chris McGee och Mikael Zifa Eriksson vikarierar sedan augusti som ungdomsledare respektive barnledare i vår svenska gemenskap.

VIGSEL
CW Florence Shea & Dane E Bettis
Immanuelskyrkan 14 juni 2019

Robin Taubert är föräldraledig från augusti till
januari 2020. Annika Brand Eriksson vikarierar
för honom som ekonomiassistent.

Anna Ejeby & Tobias Andersson
Länna kyrka 17 augusti 2019

Charlotte Höglund blir från september pastor
inom diakonin på 50 % och lämnar därmed sitt
uppdrag inom barn och unga.

TILL GUDS VILA
Mait Wannerberg, Stockholm
* 4 februari 1920
† 22 maj 2019

Marco Helles blir under hösten tillförordnad
svensk verksamhetsledare. Han börjar i september.

Barbro Söderlund, Stockholm
* 8 maj 1932
† 25 maj 2019

Hanna Peterson har fått förlängd projektanställning och kommer även under hösten
att arbeta 20 % med nya webbplatsen.

Wha-Young Kim, Tumba
* 20 augusti 1947
† 7 juli 2019

Martin Åsander är under hösten delvis tjänstledig från sin musikertjänst och kommer att
arbeta 50 %.

Berit Höglund, Upplands Väsby
F: 9 september 1936
D: 7 augusti 2019

Eva Ottosson avslutade i februari sin tjänst
som kommunikatör efter att församlingen
under åtta år fått ta del av hennes kompetens
och tjänstvillighet. Stort tack Eva för allt genom åren och för att vi får ringa dig emellanåt,
fast du tagit steget in i det pensionerade livet.

HÖGTIDSDAGAR
Gunnar Näs

75 år 8 september

Roland Forsberg

80 år 18 september

Malin Gedda

50 år 28 september

Jacob Molander avslutade i mars sin tjänst
som pastor i församlingen. Varmt tack Jacob
för dina insatser och ditt engagemang under
de åtta år vi fått ha dig hos oss.

Gun Britt Polbring 85 år 29 september
Britt-Marie Norén 85 år 3 oktober
Birgitta Björklund Morin 75 år 7 oktober
Hyo-Won Kim

70 år 16 oktober

Håkan Sjögren, som många år på övertid varit
vår klippa vad gäller IT och ljud, har efter 11 år till
slut tillåtits gå i pension på riktigt. Dina insatser
genom åren går knappt att värdera. Stort tack
Håkan för allt och vi unnar dig nu av hela vårt
hjärta att få vara pensionär.

Eréne Elmersson Mossberg 70 år 19 oktober
Hjördis Westling

85 år 27 oktober

NYA MEDLEMMAR
Mitra Pasian, Sundbyberg

Bibbi Ydrefors avslutade i juni sitt vikariat
som diakonassistent. Tack Bibbi för att du på
kort varsel kunde kliva in och täcka behovet.

Florence Shea & Dane Bettis, Stockholm
Yoonsuk Choe, Farsta
Keom Myeong Kim, Bromma
Yoojin Lee & Chang Woo Kang, Stockholm

Vi önskar er alla Guds rika välsignelse.
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Tidningen Immanuel produceras av
Immanuelskyrkans församling.
Ulla Marie Gunner är ansvarig utgivare.
Vill du få tidningen Immanuel kan du
mejla info@immanuelskyrkan.se.

Välkommen till höstens församlingsmöten
22 september kl 13 och 24 november kl 13.

Styrelsen

Din kyrkoavgift gör skillnad
Anmäl din kyrkoavgift senast den
31 oktober. Din anmälan till kyrkoavgiften
kan göras antingen via hemsidan
equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften
eller under söndagarna den 20 oktober
och den 27 oktober i Immanuelskyrkan.

Julmarknad

Christmas market

Boka redan nu in Immanuelskyrkans
Julmarknad den 30 november. Ta gärna
kontakt med Tobias Ejeby, 070 403 50 35,
och Karin Mannervik, 070 797 58 38, och
tipsa om vad du vill bidra med.

Mark your calendar for this year´s Christmas
market on November 30th. Get in touch with
Tobias Ejeby, 070 403 50 35, and Karin
Mannervik, 070 797 58 38, and let them
know what you can contribute with.

Vid behov kan ett extra församlingsmöte
tillkomma.

Kungstensgatan 17, Box 6588, 113 83 Stockholm
Telefon växel: 08–587 503 00 • Informationsdisken: 08–587 503 39
E-post: info@immanuelskyrkan.se
Bankgiro: 181-0936 • Plusgiro: 44 93-3 • Swish: 1231849843
För mer information besök: www.immanuel.se
www.facebook.com/immanuelskyrkan

