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Ett gäng glada medarbetare
under året som varit
Foto: Marco Helles
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INSIDAN

Mycket som står på spel
Det är mycket som står på spel nu! Så
mycket som händer i det som är vår
stund på jorden. Så mycket som vi inte
kan vända oss bort från. Så många val
vi har att göra – säga ja till en del och
nej till annat – och vi har inte mycket tid
på oss.

solpaneler uppe på kyrkans tak? Varför
skulle inte församlingen kunna driva
ett härbärge för dom som ingenstans
har att sova, när vi kan driva två hotell?
Hur kan vi som professionella på så
många områden ställa våra resurser till
många andras förfogande? Hur skulle
vår kyrka kunna bli en plats, där det
jag inte behöver längre, kan få komma
andra till del? På vilket sätt kan detta
bli en del av nästa verksamhetsplan?
När vi tänker större än vilka vi är och
vilka vi vill vara.

När Bibeln talar om att vi ska räkna
främlingen som en infödd, en att älska
som mig själv, vad betyder det för
hur vi väljer att förhålla oss till bl.a. de
många afghanska ungdomar som lever
närmast fredlösa i vår stad? En del av
dessa, som när vi säger nej till en sängplats, lockas in i kriminalitet. Det är så
mycket som står på spel nu av människovärde och humanitet. Så mycket
som vi har att stå till svars för.

Vi behöver samtala mer om allt detta!
Framför allt behöver vi bli konkreta.
Vi vill inte stå med andra vid sidan av,
därför att vi inte förstår allvaret. Vi behöver samla oss kring vad som är vårt
bidrag, vi som tror att Gud fortsatt skapar och att vi vill vara en del av detta
nyskapande. Att när Gud söker nya
vägar och välsignar mycket av det som
sker av nya tag och med nya röster så
vill vi vara med. Vi behöver bestämma
oss för vilken roll vi vill spela i det som
nu händer då bl.a. unga människor går
före och talar sanning om det som sker.
Vad är vårt bidrag
när så mycket
står på spel?

Det är verkligen så att vi står inför ett
existensiellt hot där hela vår tillvaro, det
Gud skapat, i grunden är hotad. Det är
inte läge nu att slå dövörat till när unga
människor funderar över det meningsfulla i att studera för en framtid som
man tänker kanske snart inte finns.
Nu räcker det inte att sitta med
knäppta händer i knät. Situationen
kräver mer av oss. Nu är läge att fatta
beslut om hur vi prioriterar i våra liv.
Det är en fråga om vad vi äter, hur vi
reser, en fråga om hur vi bor, en fråga
om vår konsumtion. Det kan handla
om att pröva nya energilösningar i
kyrkan. Varför skulle vi inte kunna ha

Claes-Göran Ydrefors
Pastor
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INSIDE

Much is at stake
Much is at stake now! So much is
going on in what we call our moment
on this earth. So much that we cannot
turn away from. So many choices that
we have to make – say yes to some
and no to others – and we don’t have a
lot of time.

Why could we not have solar panels
on the church roof? Why would not
the church be able to run a shelter
for those who have nowhere to sleep,
when we can run two hotels? How can
we, who are professional in so many
areas, put our resources at the disposal
of many others? How could our church
become a place where the things I
don’t need anymore can be shared with
others? In what way can this become
part of our next ministry action plan?
When we think bigger than who we are
and who we want to be.

When the Bible tells us that we should
count the stranger as a native,
someone to love like myself, what
does it mean for how we choose to
relate, for instance, to the many Afghan
youths who live almost like outlaws
in our city? Some of whom might be
enticed into crime, if they are refused
a place to sleep. There is so much at
stake when it comes to human dignity
and humanity. So much that we have
to account for.

We need to talk more about all this!
First of all we need to become concrete. We don’t want to stand with
others on the side, because we don’t
understand the seriousness. We need
to gather around that which is our contribution, we who believe that God still
creates and who want to be part of this
new creation. When God is looking for
new ways and is blessing new initiatives and new voices, we want to join.
We need to decide what role we want
to play in what is happening now, when
young people take the lead and speak
the truth about what is going on. What
is our contribution when so much is at
stake?

The truth is that we face an existential threat where all of our existence,
all that God has created, is basically
threatened. This is not the time to turn
a deaf ear to young people who doubt
the meaningfulness of studying for a
future they think may not be theirs.
Now it is not enough to sit with our
hands folded. The situation requires
more of us. Now it is time to make
decisions about how we prioritize in
our lives. It is a matter of what we eat,
how we travel, how we live, a matter of
our consumption. It can be about trying
new energy solutions in our church.

Claes-Göran Ydrefors
Pastor
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AKTUELLT
Anders Arborelius
till Immanuelskyrkan

Valberedningen
har börjat jobba!

Söndagen den 13
januari besöker
biskopen för Stockholms katolska
stift och kardinalen
Anders Arborelius vår
församling. Han predikar i den svenska
gudstjänsten kl 11
och efter kyrkkaffet
blir det ett samtal med honom i kyrksalen. Biskopsuppdraget har Arborelius haft
sedan 1998. Det väckte stor uppmärksamhet när han i maj 2017 blev utsedd till
kardinal av påven Franciskus.
Arborelius valspråk är: ”In Laudem
Gloriae” – ”Gud till pris och ära”.

Det finns massor av spännande uppgifter i vår stora församling. Hör av dig till
någon av oss i valberedningen om du vill
bidra.

The Election Committee
have started working!
There are lots of exciting tasks in our
large assembly. If you would like to contribute, consult any of us in the nomination
committee.
Karin Pettersson, ordförande i den
gemensamma valberedningen
070-812 14 13.
Isaac Nyarkoh, ordförande i valberedningen för den engelskspråkiga verksamheten 076-006 94 33, 072-762 88 22.

Kommande
församlingsmöten

Chung-Soon Yoon, ordförande i
valberedningen för den koreanskspråkiga
verksamheten 08-718 16 74.

13 januari 13.30, 24 februari 13.00.
Församlingen kallas till

årsmöte

Arne Berg, ordförande i valberedningen
för den svenskspråkiga verksamheten
070-899 39 00.

söndag 28 april kl 13.00.
Förberedande samlingar med
intervjuer av styrelsekandidater
och bearbetning av frågor sker
söndag 7 april.

Klimat, miljö,
handlingsplan

Upcoming
congregational meetings

Välkomna att bidra till Immanuelskyrkans handlingsplan för miljö-och
klimatarbete. 3 februari 13.00 bjuder
Miljö-och Rättvisegruppen in till ett
grupparbete om församlingens handlingsplan som tar sin utgångspunkt i
församlingens miljöpolicy.
Till vårt stöd kommer vi att ha medverkande som har mångårig erfarenhet av
att ta fram handlingsplaner och miljöstrategier för kyrkor, ideella organisa
tioner, företag och kommuner.

13 January 13.30, 24 February 13.00.

The congregation is called to

annual meeting

Sunday 28 April at 13.00.
Preparatory collections with
interviews of board candidates and
processing of questions will take place
on Sunday, April 7th.
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AKTUELLT

Tack!

Stort tack!

Två år går fort. Sista januari har jag varit
pastor i församlingen i två år. Det betyder
också att min tidsbegränsade anställning
tar slut.
I början kändes mångfalden nästan över
väldigande men bit för bit har jag lärt
känna fler och fler, sett mer och mer av
verksamheten. Fast många sidor av församlingen har jag förstås ändå bara anat.
Med dessa korta rader vill jag säga ett
STORT TACK för att jag fått vara en del
av Immanuelskyrkans liv dessa år.
Tack för spännande samtal och nya
erfarenheter. Jag önskar er alla Guds rika
välsignelse.

Jag vill säga ett stort tack för allt det
som sagts och för presenter jag fått i
samband med att jag slutat som pastor i
Immanuelskyrkan. Tacksam och uppmuntrad av det.
Det blev knappt fem år som dessutom
sammanföll med avslutningen på min
yrkesverksamma tid som pastor. Jag känner stor tacksamhet över att ha fått vara
med en tid som pastor i det viktiga som
Immanuelskyrkan utgör. Så mycket
spännande jag har fått var en del av.
Sån´t jag aldrig kommer att glömma.
Stort tack! Så finns jag kvar i församlingen med mitt engagemang, men på ett
annat sätt.

Karin Fritzson

Claes-Göran Ydrefors

Tack till Claes-Göran
och Karin
Stort tack till er båda pastorer för era
viktiga uppdrag i vår församling.
Ni är människor som gör avtryck. ClaesGöran som svensk verksamhetsledare
under nästan fem intensiva år. Karin i din
roll som samtalare, predikant m m.
Vi kommer att sakna er som kollegor –
men tror att vi möts igen på olika sätt!
Ulla Marie Gunner

Bilden med Claes-Göran och Karin är
från en personaldag i maj 2017.

Pastor Ivani Ahlberg
Under ett år har vi haft glädjen att
möta människor i en ny gudstjänst, en portugisisk-spansk
gudstjänst som leds av pastor
Ivani Ahlberg. Arbetet har hittills skett helt ideellt men nu har
Equmeniakyrkan bidragit med
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medel till en halvtidstjänst under
kommande år. Därför hoppas vi
att församlingen vill säga sitt ja till
att kalla pastor Ivani som pastor
för den nya gruppen. Förslaget
kommer att läggas fram på
församlingsmötet den 13 januari.

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
09.45 WOMEN’S BIBLE STUDY in English. Starts 15 January.
10.00 KOREAN LADY PRAYER GROUP in Korean, Jeong-Mi Koo Jensen.
Start 29 januari.
12.15 MOMS IN PRAYER / MAMMOR I BÖN Starts 15 January.
18.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in English. Starts 8 January.
18.30 SERMON LAB in English Join Pastor Chris in studying the Bible texts.

Starts 8 January.

18.30 SPRÅKCAFÉ / LANGUAGE CAFÉ Start 15 januari.

Fredagar / Fridays
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP THROUGH EXERCISE in English.
Starts 11 January.
19.00 KOREAN PRAYER MEETING Choong-II Cho. Starts 25 January.

Söndagar / Sundays
10.00 SUNDAY MORNING BIBLE STUDY in English • Café Paus.
Starts 12 January.
12.00 KYRKKAFFE VARJE SÖNDAG EFTER GUDSTJÄNSTEN
CHURCH COFFE EVERY SUNDAY AFTER SERVICE
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in Korean Starts 20 January.

KAFFESTUGAN ÄR ÖPPEN / CAFÉ OPEN
MÅND/MON, TISD/TUE, 18.00–20.15, OCH VAR TREDJE ONSD/WED

JANUARI

och dokumentärfilmaren Marika Griehsel
berättar och visar film.

Söndag 6 januari

Lördag 12 januari

11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST /
JOINT SERVICE
Gemensam gudstjänst med församlingens alla grupper. Julens sånger och
psalmer. Körsång under ledning av Kristina Åkesson. Musiker Björn Gäfvert och
Martin Åsander. Tobias Frelin, predikar.

11.40 Andakt / Devotion i Congressen
12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

Söndag 13 januari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

Tisdag 8 januari

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

13.00 TISDAGSTRÄFF
Nobels fredspristagare 2018 Dr Denis
Mukwege. Om hans kamp mot det sexuella våldet i krig och konflikt. Journalisten

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
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11.00 GUDSTJÄNST
Predikan av Kardinal Anders Arborelius,
biskop i Stockholms katolska stift. Ulla
Marie Gunner. Körsång under ledning av
Kristina Åkesson. Musiker Robin Taubert.

17.00 KONSERT / CONCERT
med körer och solister / choirs and
soloists. Vox Immanuel, Immanuel Nova,
Tuletrion, solister m m.

13.30 FÖRSAMLINGSMÖTE /
CONGREGATIONAL MEETING
i Congressen.

Start för konfirmationen med övernattning på Björkö.

26, 27 januari

Söndag 27 januari

Tisdag 15 januari

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

13.00 TISDAGSTRÄFF
Under ytan. När man börjar dyka upptäcker man att det under ytan breder ut
sig en helt ny värld. Sophia Hober, professor vid KTH visar bilder och berättar.

11.00 WORSHIP in English
Pete Anderson.
11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
I samband med kyrkkaffet avtackas
pastor Karin Fritzson.

18.00 VOLONTÄRTRÄFF FÖR JUL I
GEMENSKAP Återträff med utvärdering.

Fredag 18 januari

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

18.30 FREDA
Tonårssamling.

Söndag 20 januari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Karin Fritzon. Sång av Nina Tellander.
Stråkelever från musikskolan med lärare
Emma Strömberg. Musik Robin Taubert.
14.00 TRO & LJUS
16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sång av Immanuel Nova under ledning av
Kristina Åkesson.

16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Tisdag 29 januari
13.00 TISDAGSTRÄFF
Framtidens medicin. Soki Choi, PhD,
med. dr, har doktorerat på komplexa
sjukvårdssystem vid Karolinska Institutet,
presenterar ny vetenskap om hur bakterier påverkar vår hjärna.

Torsdag 31 januari
13.00 BABYKONSERT /
BABY CONCERT
17.30 KONSERT / CONCERT
After Work.

Tisdag 22 januari
13.00 TISDAGSTRÄFF
Stockholmstrafiken inifrån och utifrån.
Jonas Eliasson, Stockholms trafikdirektör
och fd professor vid KTH berättar om hur
arbetet med trafik- och stadsplanering
ser ut från insidan.

Alpha-kursen startar
5 februari 18.30.

Lördag 26 januari

11.40 Andakt / Devotion i Congressen
12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

Bjud gärna med någon som du vet
är intresserad av kristen tro.
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FEBRUARI

11.00 GUDSTJÄNST
Tobias Frelin. Immanuel Gospel under
ledning av Nina Tellander.
Musiker Robin Taubert.

Fredag 1 februari
18.30 FREDA
Tonårssamling.

14.30 KONFIRMATION K2, K3.
Fredrik Jonsson.

Lördag 2 februari

16.00 MÄSSA

17.00 KNYTKALAS / POTLUCK
för hela församlingen / for the whole
congregation.

Måndag 11 februari
12.00 LUNCH-KONSERT / CONCERT
Med Bromma folkhögskola.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.

Söndag 3 februari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

Tisdag 12 februari
13.00 TISDAGSTRÄFF
Vad kan psykiatrin hjälpa till med? Hur
kan man som läkare och forskare förstå
vad som händer i samhället idag?
Bo Runeson, professor i psykiatri.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner.
Förbönsakt för barn som fötts/adopterats
under året som gått.
Sång av tonårskören K.Ö.T.T under
ledning av Martin Åsander.
Musiker Martin Åsander.

18.30 ALPHA
grundkurs i kristen tro.

Fredag 15 februari
18.30 FREDA
Tonårssamling.

13.00 OM KLIMAT OCH MILJÖ
Mer info på sid. 4

Lördag 16 februari

16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

9.00 FRUKOSTSAMLING
FÖR SVENSKA GEMENSKAPEN
Mer info kommer.

Tisdag 5 februari
13.00 TISDAGSTRÄFF
Lina – en musikalisk monolog.
Emy Stahl, småländsk sångerska och
skådespelare välkomnar oss till ett spel
om Lina Sandells liv och diktning.

Söndag 17 februari
11.00 WORSHIP in Korean
Tobias Frelin.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

18.30 ALPHA
grundkurs i kristen tro.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Lördag 9 februari
09.45 EXPRESS YOURSELF
Konfa Immanuel.

11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Anna Berndes. Sång av Immanuel Nova
under ledning av Kristina Åkesson.
Musiker Björn Gäfvert.

Söndag 10 februari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

14.00 TRO & LJUS
16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

11.00 WORSHIP in English
Pete Anderson.

Måndag 18 februari
12.00 LUNCH-KONSERT / CONCERT
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
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Tisdag 19 februari

på Stockholms slott (vid 1800 talets mitt).
Sven Johannesson.

11.00 ÅRSMÖTE IMMANUEL SENIOR

18.30 ALPHA
grundkurs i kristen tro.

13.00 TISDAGSTRÄFF
Frikyrkorna och demokratins genombrott.
För 100 år sedan togs de avgörande
besluten om den politiska demokratins
införande i Sverige. Anders Mellbourn,
statsvetare och journalist.

Onsdag 27 februari
13.00 SPORT VACATION
FOR THE YOUTH Ages 12–18.
Join us for fun and games! Snacks and
drinks will be served. Meet in the Youth
Room on level K1. På engelska.

18.00 KONSERT / CONCERT
Klavérinstitutet, Musikskolan Immanuel /
Concert with Immanuel Piano Institute.

Torsdag 28 februari

18.30 ALPHA
grundkurs i kristen tro.

13.00 SPORT VACATION
FOR CHILDREN Ages 7–11.
Come Join us for fun and games! We will
start in the Youth Room on K1 and pickup will be in the Youth room at 16.00.
Snacks and drinks will be served.
På engelska.

Onsdag 20 februari
18.00 KONSERT / CONCERT

Torsdag 21 februari
17.30 KONSERT / CONCERT
After Work.

MARS

Söndag 24 februari

Fredag 1 mars

11.00 WORSHIP in Korean
Chris Peterson.

18.30 FREDA
Tonårssamling.

11.00 WORSHIP in English
Pete Anderson.

19.00 LOCK-IN FOR YOUTH
Ages 12–18.Begins on Friday & ends 8.00
Saturday morning. We will stay in church
all night and have great games, food,
movies, praise & worship. Cost is 40 kr.
Bring friends! På engelska.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
11.00 GUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner. Sång av Vox Immanuel under ledning av Kristina Åkesson.
Musiker Robin Taubert.

Lördag 2 mars

13.00 FÖRSAMLINGSMÖTE /
CONGREGATIONAL MEETING
i Congressen.

11.40 Andakt / Devotion i Congressen
12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 3 mars

Måndag 25 februari

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

12.00 LUNCH-KONSERT / CONCERT
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Tisdag 26 februari

11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Ulf Bergsviker, predikan.

13.00 TISDAGSTRÄFF
Bernadotterna kring prinsessan Eugénie.
Filandtopi, väckelse och pengabekymmer

16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
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AKTUELLT

Communication – an
investment for the future

Kommunikation – en ny
satsning för framtiden

How can we reach more people in
Stockholm with the good news of Jesus Christ? This has been the leading
question in our work to develop a communication plan for the congregation.
We started by formulating a vision for
our communication which is based on
our communication policy and ministry
action plan. The vision focuses on an
invitation to a fellowship across social
borders and creating opportunities for
deeper discipleship. Last but not least,
we want to continue being a fellowship
that serves, where we give of our time,
our talents and our treasures to look to
the interests of our neighbors. All of this
makes our congregation into a valuable
part of the body of Christ in the heart of
Stockholm.
The communication plan also specifies
communication goals, target audiences
and channels that we should be present
in. This helps us to focus and to communicate the right message in the right
channel. We will of course continue to
nurture and develop our community
channels such as this magazine and the
e-newsletter. This will strengthen our
fellowship, regardless of our preferred
channel for receiving information.
During 2019, we will continue to develop
our communication. Eva Ottosson will
retire early this year and we have begun
the process of hiring a strategic communications manager (60%) and a graphic
designer (20%). In addition, a new website will be developed and launched next
autumn. Stay tuned :-)
Did you know that the best way of
reaching new people in Stockholm is
through you and me? I want to encourage you to continue being an ambassador for Christ with your hand and your
feet, sometimes with words. If you are
on social media, you can share posts by
@immanuelskyrkan or create your own!
Please use hashtag #immanuelsthlm.
Hanna Peterson, Project leader Digital
Communication

Hur kan vi nå fler i Stockholm med det
goda budskapet om Jesus? Det har
varit den ledande frågan i vårt arbete
att ta fram en kommunikationsplan för
församlingen.
Först har vi formulerat en vision för kommunikationen som är grundad i antagen
kommunikationspolicy och verksamhetsplan. Fokus ligger på en inbjudan till
en gemenskap som överskrider sociala
gränser och på att skapa platser för fördjupat lärjungaskap. Sist men inte minst
vill vi fortsätta att bli en tjänande gemenskap där vi ger av vår tid, våra talanger
och våra tillgångar för att se till vår nästas
bästa. Allt detta gör vår församling till en
värdefull del av Kristi kropp mitt i Stockholm.
I kommunikationsplanen har vi vidare
satt kommunikationsmål, definierat målgrupper och valt kanaler att finnas i. Det
hjälper oss att fokusera och att kommunicera rätt budskap i rätt kanal. Naturligtvis
kommer vi att värna om och utveckla
vidare våra gemenskapskanaler som
denna tidning och e-nyhetsbrevet. På så
sätt kan vår gemenskap stärkas oavsett
hur vi tar till oss information.
Under 2019 kommer vi att fortsätta
satsningen på kommunikation. I och med
att Eva Ottosson går i pension kommer vi
att rekrytera en strategisk kommunikatör
(60%) och en grafisk formgivare (20%).
Sedan kommer en ny webbplats att tas
fram och lanseras till hösten. Håll utkik :-)
Visste du att det bästa sättet att nå nya
människor i Stockholm är igenom dig och
mig? Jag vill uppmuntra dig att fortsätta
vara Kristi ambassadör med dina händer
och fötter, ibland med ord. Och om du
är med i sociala medier, så kan du dela
vidare inlägg från @immanuelskyrkan eller
skapa dina egna! Använd då #immanuelsthlm.
Hanna Peterson
Projektledare Digital Kommunikation
10

MUSIKAKTUELLT
AFTER WORK-KONSERTER
31 Januari • 21 Februari • 28 Mars • 25 April • 23 Maj
Musikverksamheten
i Immanuelskyrkan
kommer under våren
2019 erbjuda
After work-konserter på kyrktorget.
Konserterna är av
varierat slag i genre,
såsom klassisk
musik, pop, jazz etc.
Konserttillfällena är
torsdagar en gång i månaden med start
den 31 januari kl 17.30–18.00.

During the spring of
2019, music activities in the Immanuel Church will offer
After Work concerts
on the church
square.
The concerts are of
a variety of genres,
such as classical
music, pop, jazz,
etc. The concerts are Thursdays once a
month starting 31 January at 5.30–18.00.

Daniel i kaffestugan kommer att erbjuda
baguetter/smörrebröd och dryck för en
rimlig peng.

Daniel in the coffee shop will offer baguettes / sandwiches and drinks for a
reasonable amount of money.

FÖRSAMLINGSNYTT
DOP

NYA MEDLEMMAR

Bardia Boloriam * 26 juni 1985
Immanuelskyrkan 18 november 2018

Aigin & Siroos Ashyar, Solna
Magdalene Musumba &
Joseph Musumba Anyango, Sundbyberg

BARNVÄLSIGNELSE

Merline & Hossein (Andy) Fallah
Malaksari, Nynäshamn

Victory Aghator * 6 augusti 2018
Dotter till Cynthia Aghator
Immanuelskyrkan 9 december 2018

Sandra Håkansson, Solna
Shamsi Yarahmadi, Solna

HÖGTIDSDAGAR
Eva Magnusson
Bengt Risinger
Kristina Åkesson
Märta Josefsson
Catharina Printz
Sung-Nam Kim
Lennart Eklund
Inez Persson
Madeleine Downey Strub
Brenda Taylor
Aida Naluwooza Sentongo
Gitt Berggren
Lena Lindeberg

Unni Jonsson, Bromma
Emelie Roos, Bromma

70 år 3 jan
70 år 3 jan
60 år 14 jan
75 år 18 jan
60 år 20 jan
80 år 20 jan
90 år 20 jan
80 år 28 jan
60 år 29 jan
70 år 30 jan
50 år 13 feb
75 år 15 feb
50 år 27 feb

TILL GUDS VILA
Elfride Peterberg, Järfälla
* 13 april 1922
† 28 oktober 2018
Febe Öhlander, Stockholm
* 29 juli 1916
† 3 november 2018
Iris Gustafsson, Huddinge
* 27 december 1916
† 6 november 2018
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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.

Sven Mannervik
ordf i julmarknadskommittén

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
https://sv-se.facebook.com/Immanuelskyrkan

Foto: Marco Helles

Immanuelskyrkans julmarknad hölls traditionsenligt lördagen före den första söndagen
i advent. Det blev en fin dag med många
besökare! Det är en dag då många som
annars inte kommer till kyrkan besöker oss.
Allt fungerade bra, mycket tack vare många
frivilliga som med stort engagemang tog sig
an olika uppgifter.
Vi gläds åt ett fint ekonomiskt resultat på
preliminärt 228 000 kr (brutto), ungefär som
föregående år! Sedan kostnaderna tagits så
förs intäkten med varsin tredjedel till vänförsamlingarna i N’djili i Kongo-Kinshasa och
Panvel, Indien samt till Equmeniakyrkans
internationella arbete.
Vi tackar alla som bidrog till en fin
julmarknadsdag!

Foto: Hanna Peterson

Julmarknaden

