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Fastetid

Time for Lent

Att fasta är att avstå från något, vanligtvis mat, eller vissa sorters mat. Det
är ett sätt att rena vår kropp men mest
av allt är fastan att avstå från något för
att skapa utrymme för annat. Tid att
ge till fattiga, tid att be, tid att förändra
något i livet. I år har Equmeniakyrkan
föreslagit en klimatfasta. ”Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett
fossilfritt samhälle och vi skall i all vår
verksamhet minska klimatavtrycken där
det är möjligt. Människan är skapad till
Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt
ansvar att vara Guds medarbetare,
förvaltare och medskapare.”

Fasting is to refrain from something,
usually food, or different kinds of food.
It is to somehow clean your body but
most of all you refrain from something
to make space. Time to give to the
poor, time to pray, time to make a
change in your life. This year Equmeniakyrkan (Uniting church of Sweden)
has suggested a climate fast, to be a
part in the change for a fossil free
society, to decrease the carbon footprint where possible. Human beings
are created in God´s image for a unique
responsibility to be God´s coworkers,
stewards and co-creators.
Welcome to our lenten series
Wednesdays (March 6, 13, 20, 27,
April 3, 10) at 18.00 in our big sanctuary. We open the doors at 17.30. There
you can take time to reflect at different
stations, scripture readings, prayer,
candle lightning. We also share the holy
communion, except for the first
Wednesday, which is Ash Wednesday.
That day you are invited to be marked
by a cross at your forehead.

Välkommen med! All välsignelse,
Ulla Marie Gunner

Welcome to take part and share!
Blessings, Ulla Marie Gunner

Foto: Marco Helles

Välkommen till vår serie av faste
andakter på onsdagar (6, 13, 20, 27
mars, 3, 10 april) kl 18.00 i stora kyrksalen. Vi öppnar dörrarna kl 17.30. Du
får tid att tänka efter vid olika stationer,
läsa bibeltexter, be, tända ljus. Vi delar
också nattvardens gåvor, förutom den
första onsdagen som är Askonsdag.
Den dagen är du välkommen att ta
emot ett korstecken på din panna.
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AKTUELLT

Information om
hörhjälpmedel
Församlingen har nu beställt och installerat ny teknisk utrustning som ska
ersätta hörslingan i kyrksalen.
Det är Sennheisers Tourguide, ett
hörhjälpmedel som finns på Dramaten,
moderna teatrar, kongresscentra och
muséer.

våra gudstjänster och samlingar i kombination med att vi har hörhjälpmedel
aktiva, vilket har varit ett stort problem
med golvslingan påslagen. Det nya
systemet ger också besökaren möjlighet att sitta var som helst i hela kyrksalen. Framöver hoppas vi också kunna
täcka Kyrktorget med samma teknik.

Hörslingan i kyrksalens golv är från
1974 då kyrkan byggdes och har tjänat
ut. De hjälpmedel vi nu har är moderna
och förstärker ljudsignalen till den egna
hörapparaten.
Det innebär också att elektroniska
instrumentförstärkare kan användas i

Michael Taubert

LÖRDAG 27 APRIL kl 20.30
EN DEL AV KULTURNATTEN

Rådmansfonden

Kultursamtal

Stiftelsen Rådmansfonden har som
ändamål att
”...ge bidrag till vård och boendekostnader till behövande äldre personer i första
hand medlemmar i Immanuelskyrkans
församling.”

Tiotusentals människor i Stockholm saknar fast bostad. I den uppmärksammade
SVT-serien 36 dagar på gatan skildrar
den prisbelönte fotografen Christoffer
Hjalmarsson hemlöshet i Stockholm. Hör
honom berätta om vad han lärde sig av
sin tid på gatan och av de människor
han lärde känna i serien – och om vad vi
kan göra för att minska hemlösheten och
utsattheten i vår stad.

Enligt ändamålsbeskrivningen skall medel
nyttjas till vård och boendekostnader.
Detta skall tolkas så att bidragsgrund kan
utgöra
• Hjälpmedel • Direkt ekonomiskt stöd
i unik situation • Behandlingskostnader
sjukgymnast/fotvård/tandläkare
• Retreat • Själavård • Boendekostnader

Hur överlever man
på gatan?

Du som är över 50 år kan söka stöd för
upp till 20.000 kronor per år.
Max en ansökan per halvår.
Blankett erhålles genom församlings
sekreteraren.

Journalisten och fotografen Christoffer
Hjalmarsson, i samtal med Lina Mattebo.
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PERSONALNYTT

Ny personal februari!

New staff in February!

Christina Lindén
har tillträtt som ny kommunikatör
och grafisk formgivare i februari.
Hon kommer från en organisation
som heter Junis, som är nykterhetsrörelsens barnorganisation.
Hon har en gedigen utbildning
och erfarenhet inom kommunikation. Har tidigare även jobbat som
fotograf i större produktioner som
Melodifestivalen.
Christina har församlingsbakgrund i Abrahamsbergskyrkan i Bromma.

Christina Lindén
has taken up the position of
new communicator and graphic designer in February. She
comes from Junis, the children
organisation of the Temperance
movement. She has a solid education and experience in communication, and has previously
also worked as a photographer
in major productions such as Melodi
festivalen. Christina’s church background
is in Abrahamsbergskyrkan, Bromma.

Isak Wang
har tillträtt som ny IT-samordnare
i februari. Han kommer närmast
från FLA Design AB. Han har lång
och bred erfarenhet inom IT och
har en gedigen utbildning.
Isak har ett stort intresse för
matematik och fysik och vunnit
pris i internationella mästerskapen
i matematisk modell. Han har läst
bibelkunskap och teologi på Liljeholmens
folkhögskola, är kristen och sjunger i
Storkyrkans gosskör. Han arbetar som
ungdomstränare i bordtennis på deltid
och är själv aktiv.

Isak Wang
has taken up the position as
new IT coordinator in February.
He comes most recently from
FLA Design AB. He has a long
and broad experience in IT and
has a solid education. Isak has a
great interest in mathematics and
physics and has won awards in
the international championships
in mathematical model. He has studied
Bible knowledge and theology at Liljeholmens folkhögskola, is a Christian and
sings in The Stockholm Cathedral’s Boys
Choir. He works as a youth coach in table
tennis on a part-time basis and is himself
active in this sport.

Tack Elin!

Thank you, Elin!

Elin Morén har under ett år
arbetat som vikarierande diakoni
assistent. Hon har med stort
engagemang tagit sig an sina
uppgifter och också varit den
som initierat projektet ”Värme och
Vila”, för ensamkommande unga,
i Immanuelskyrkan.
Nu vill vi säga vårt tack till dig, Elin för
den här tiden och för allt du bidragit med.
Vi önskar dig all Guds välsignelse över
dina kommande uppgifter.

Elin Morén has been working as
an assisting deacon-worker. She
has taken her responsibilities
with great compassion and is the
one who initiated ”Värme och
Vila”, a project for young asylumseekers, in Immanuel Church.
Now we would like to say Thank
you Elin for this year, and for everything
you have contributed. We wish you God’s
blessings in what lies ahead.
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EKONOMI

Tillsammans för
gemensamma mål

Together toward
common goals

Det är inte så ofta vi pratar om pengar,
gåvor, insamling eller offer i tidningen
Immanuel. Det finns en stor generositet
bland medlemmar och församlingens
vänner. Vi är privilegierade att finnas med
i en kyrklig miljö där många är med och
bidrar. Vi ser till och med att kollekterna
ökar en aning och vi kan konstatera att
hela 501 medlemmar har valt att ge sin
kyrkoavgift till Immanuelskyrkan.

We don’t talk about money, gifts, collection or offerings very often in the journal
Immanuel. There is a great generosity
among members and friends of the
congregation. We are privileged to be in a
church environment where many contribute. We can even see that the offerings
are increasing a bit and we can establish
that as many as 501 members have chosen to give their church tax to Immanuel
church.

Gott och väl, då?
Med tacksamhet i minnet, och med stor
ödmjukhet blir svaret ”nja”…
Vi står vid en punkt i vårt gemensamma
arbete där vi vill och behöver satsa ännu
mer. Av vår tid, av vår talang, men också
av våra tillgångar. Detta för att kunna
vara en relevant kyrka för människor i
Stockholms innerstad. Kyrkans grannar,
människor som är nya i Stockholm, unga
med ett behov av tillhörighet, familjer och
äldre, människor som kommer till vårt
land för kortare eller längre tid.
För att detta ska kunna ske måste vi
ta nya tag, också ekonomiskt. I årets
budget är målet för insamlade medel satt
till 4,7 miljoner kronor. Hela fem hundra
tusen kronor högre än föregående år.
Forts. på nästa sida

>
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So – all is well then?
With gratitude in mind, and with great
humbleness, the answer is ”well…”
We’re at a point in time in our common
work where we want to and need to
stake even more.
More of our time, our gifts, but also of our
means. We need to do this to be a relevant church for people in the city centre
of Stockholm. The church’s neighbors,
people who are new in Stockholm, young
people with a need for belonging, families
and the elderly, people who come to our
country for a shorter or longer period of
time…
For this to happen we need to make a
renewed and stronger effort, also economically. In this year’s budget, the goal for
collected funds is set to 4.7 million SEK.

>

>

forts. Tillsammans för gemensamma mål

cont. Together toward common goals

Låt oss stå upp tillsammans för våra
gemensamma mål!
Det är enkelt att ge till vår församling. Du
kan ge i gudstjänstens kollekt, eller via
Swish:
123 418 32 24 till svenska gudstjänstgr.
123 189 13 08 till internationella gudstjänstgr.
123 184 98 43 koreanska gudstjänstgr.
Du kan också ge via plusgiro 4493-3,
bankgiro 181-0936 eller via automatisk
överföring, som är ett regelbundet och
långsiktigt sätt att bidra.
Styrelsens kommunikations- och insamlingsutskott kommer att pusha för olika
insamlingsaktiviteter med jämna mellanrum under året. De två sista söndagarna
i mars kommer tex att handla om barn,
tonår, unga vuxna och familj. Så får vi
tillsammans, undan för undan, dela våra
resurser mellan församlingens olika prioriterade områden.

As much as five hundred thousand higher
than last year.
Let’s stand up together for our
common goals!
You can give in collection at service, but
also via Swish:
123 418 32 24 for the Swedish group.
123 189 13 08 for the International group.
123 184 98 43 for the Korean group.
You can also give via plusgiro 4493-3,
bankgiro 181-0936 or via automatic
transaction, which is a regular and longterm way to contribute.
The board’s communication and collection committee will push for different collection activities on a regular basis during
the year. The last two Sundays of March,
for example, will be about children,
teenagers, young adults and families.
This way we can share our resources,
little by little, between the congregation’s
different areas of priority.

För kommunikations- och insamlings
utskottet, Gunilla Hjelmåker.

On behalf of the communication and
collection committee, Gunilla Hjelmåker.

Välkommen till konferensen Kyrka Jämställdhet i Stockholm!
• Fredag 5 april kl 18.00 Adolf Fredriks Kyrka
• Lördag 6 april kl 14.00 Immanuelskyrkan
Två dagar av inspiration, kunskap och olika perspektiv på jämställdhetsfrågor i kyrkornas dåtid, nutid och framtid! Medverkar gör Lovisa Bergdahl, Yolanda Bohm Ramirez,
Katarina Hedman, Sarah Grenholm, Görel Byström Janarv, Karin Wiborn,
Jenny Enarsson, Henric Götefält och Esther Kazen. (Fler namn tillkommer)
Deltagaravgift 200 kr (student, pensionär, arbetssökande 100kr)
Anmäl dig genom att maila info@svekumeniskakvinnor.se, meddela ditt namn,
postadress och att du vill anmäla dig till konferensen.
Arrangörer: Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Immanuelskyrkan, Adolf Fredriks Församling,
KRISS och Studieförbundet Bilda.
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Confirmation Kick off 2019:

Svensk text på sid 9

Camp Björkögården
Pristine Snow, meeting new friends,
laughing, Jesus, worship, learning how to
read the Bible, staying up way too late,
faith conversations, prayer, eating way
too many Kanelbullar, Team building activities, fika… this is just a snapshop into
the jam packed weekend at Björkögården
where we started off our 2019 Konfirmation year! We had a wonderful weekend in
January spending time with 23 students
from 4 different churches (Älvsjökyrkan, Jakobsbergkyrkan, Andreaskyrkan,
and Immanuelskyrkan). It was such a
blessing to see these students welcome
one another and become such a unified
group. This is a great group of students
and it is going to be an awesome Konfa
year! Let me tell you a little more about
the weekend.

The story went like this:
There were two people who came out of
the forest. The first came out and said
”There are mushrooms in the forest.”
After he walked away, a second person came out of the forest. The second
person said ”There are no mushrooms
in the forest!” What do you think? Are
there mushrooms in the forest? We stand
here today and have to ask ourselves the
same question: ”Are there mushrooms in
the forest?” We will never know unless
we venture into the forest and see for
ourselves.
This story asks some profound questions,
questions that get at the heart of faith. As
we ask if mushrooms exist in the forest,
we can also ask, does God exist in our
world? Some say yes, others say no. Our
entire Konfirmation year is encouraging
students to answer that question for
themselves, to step into the forest and
look for God! It is a year of digging deep,
asking the hard questions, not to relying
on what others believe or what others
have said, but to dig deep into these faith
matters for themselves!

The weekend revolved around three
big questions: What is the Bible? Is it
reasonable to believe in God? What is a
worship service? We dug deep into some
great topics of life and faith!
What is the Bible? Our first session
looked at the origin of the Bible, and what
the Bible actually is, and how the Bible is
helpful for our lives today. Following that
we passed out Bibles to each student
and had a bible challenge game. In this
game students had to look up different
passages to find the answer to bible
questions. Another additional component
was our dramas which we acted out important bible passages. It was so great to
see students interacting with God’s word
in so many relevant and meaningful ways!

What is a worship service? Our last
session of the weekend revolved around
the different components of a worship
service. Fidde had worship service
building blocks that broke down the
worship service into different categories;
welcome, prayer, worship songs, communion, preaching, and the departing
blessing to name a few… We had a short
discussion on each of these components
and then we broke off into groups and
gave students the responsibility to plan
our Sunday service. It was a wonderful
Sunday service, our theme was thank-

Is it reasonable to believe in God? The
second teaching session was led by Tobias. He had a great story that was used
to introduce his teaching session.
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fulness. I was struck with this beautiful
reality: as the different language groups
gathered on Sunday for worship at Immanuelskyrkan, the confirmation group was
also gathering in a very similar worship
service at Björkögården. What a powerful
testimony to their faith, and importance in
the church life!
Join us this year! I will close our Konfa
2019 update with a final encouragement.
Our confirmation program is doing great
ministry that encompasses all four of our
Immanuelskyrkan mission priority areas:
• Diaconal work
• Children, Youth, and families
• Increased fellowship across
the language groups
• Developing leaders!
It has been a blessing to once again pattern in ministry with this years confirmation leaders: Fidde Jonsson, Tobias Frelin, Robin Taubert, Maria Rönnedal, David
Wedegård, Lee Forland, and Berg Holmgren. This year we want to make sure
that you know there are opportunities for
you to get involved in the confirmation
program! Consider joining us at one of
our three upcoming confirmation Saturdays as a Konfa Host (March 9th, April
6th, May 18th). What is a Konfa Host?
A Konfa host spends 1–2 hours with the
Konfa group on Saturday; meeting the
students, participating in the games,
eating lunch with them, and serving were
help is needed. Come join us for a day
of ministry! For more information about

being a Konfa Host contact:
Fidde Jonsson: fredrik.jonsson@immanuelskyrkan.se, 070-742 20 80
Pete Anderson: pete.anderson@immanuelskyrkan.se, 070-587 21 45
Thanks for your prayers and support for
our students.
Blessings in Christ,
Pete Anderson
Associate Pastor, Immanuel International
8

Kickoff för konfirmation 2019:

Läger på Björkögården
Kritvit snö, träffa nya vänner, skratt,
Jesus, gudstjänst, lära sig hur man läser
Bibeln, vara vaken alldeles för länge,
samtala om tro, bön, äta för många
kanelbullar, teamaktiviteter, fika... detta
är bara några bilder från en fullspäckad
weekend på Björkögården där vi startade
vårt konfirmationsår 2019. Vi hade en
underbar januarihelg tillsammans med
23 konfirmander från 4 olika kyrkor
(Älvsjökyrkan, Jakobsbergskyrkan,
Andreaskyrkan och Immanuelskyrkan).
Det var en stor välsignelse att se dessa
ungdomar välkomna varandra och bli en
så enad grupp. De är ett härligt gäng och
det kommer att bli ett häftigt konfaår!
Låt mig få berätta lite mer:

om vi inte vågar oss in i skogen och kollar
själva.
Den här berättelsen ställer några djupgående frågor, frågor som rör vid trons
hjärta. På samma sätt som vi frågar om
det finns svamp i skogen kan vi också
fråga om Gud finns i vår värld. Några
säger ja, andra säger nej. Under hela vårt
konfirmationsår kommer vi att uppmana
konfirmanderna att besvara den frågan
själva, att gå in i skogen och söka efter
Gud! Det blir ett år då de får gräva på
djupet, ställa de svåra frågorna utan
att förlita sig på vad andra tror eller vad
andra har sagt, men själva gräva djupt i
dessa trosfrågor.
Vad är en gudstjänst? Helgens sista
session handlade om de olika beståndsdelarna i en gudstjänst. Fidde kom med
byggstenar till en gudstjänst och delade
upp den i olika kategorier: hälsa välkommen, bön, sång, nattvard, predikan, och
välsignelsen på slutet, för att nämna
några. Vi hade en kort diskussion om var
och en av dessa byggstenar och sedan
delade vi upp oss i grupper och gav
konfirmanderna ansvaret att planera vår
söndagsgudstjänst. Det blev en underbar
gudstjänst på temat tacksamhet. Jag
slogs av den vackra verkligheten – på
samma sätt som de olika språkgrupperna
samlades till gudstjänst i Immanuelskyrkan, samlades också konfirmationsgruppen till en liknande gudstjänst på
Björkögården. Vilket mäktigt vittnesbörd
om deras tro och så betydelsefullt för vår
församlings liv!

Helgen handlade om tre stora frågor:
Vad är Bibeln? Är det rimligt att tro på
Gud? Vad är en gudstjänst? Vi grävde på
djupet i några intressanta frågor om liv
och tro.
Vad är Bibeln? I vår första session tittade
vi på Bibelns ursprung, vad Bibeln är och
på vilket sätt Bibeln är till hjälp för våra liv
idag. Efter det delade vi ut Biblar till alla
och hade en bibelutmaning, där ungdomarna måste leta upp olika bibelställen
för att hitta svar på bibelfrågor. En annan
del var när vi dramatiserade viktiga bibel
ställen. Det var fint att se ungdomarna
umgås med Guds ord på så många
viktiga och meningsfulla sätt.
Är det rimligt att tro på Gud? Den andra
sessionen leddes av Tobias. Han berättade en historia som introduktion till sin
undervisning:
Två personer kom ut ur skogen. Den första sa: ”Det finns svamp i skogen.” När
han hade gått kom en annan person ut ur
skogen. Han sa: ”Det finns ingen svamp i
skogen!” Vad tror du? Finns det svamp i
skogen? Vi står här idag och måste ställa
oss samma fråga: ”Finns det svamp i
skogen?” Det kommer vi aldrig att få veta

Kom och var med oss i år! Jag vill sluta
vår uppdatering om Konfa 2019 med en
sista uppmuntran. Vårt konfirmationsprogram omfattar alla fyra av Immanuels
kyrkans prioriterade områden:
• Diakoni
• Barn, ungdomar och familjer
Forts. på nästa sida >
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• Ökad gemenskap mellan
gudstjänstgrupperna
• Ledarskap

en lördag, träffar konfirmanderna, deltar
i programmet, äter lunch med dem och
ställer upp där det behövs. Kom och var
med oss en dag! För mer information
kontakta:

Det har varit en välsignelse att återigen
få samarbeta med årets konfirmationsledare: Fidde Jonsson, Tobias Frelin, Robin
Taubert, Maria Rönnedal, David Wedegård, Lee Forland och Berg Holmgren. I
år vill vi poängtera att det finns möjlighet
för dig att delta i konfirmationsprogrammet! Kom och var med på någon av våra
tre lördagsträffar som konfavärd (9 mars,
6 april, 18 maj). Vad är då en konfavärd?
Du är med konfagruppen ett par timmar

Fidde Jonsson: fredrik.jonsson@immanuelskyrkan.se, 070-742 20 80
Pete Anderson: pete.anderson@immanuelskyrkan.se, 070-587 21 45
Tack för era förböner och ert stöd till våra
ungdomar.
Guds välsignelse, Pete Anderson
Associate Pastor, Immanuel International

FÖRSAMLINGSNYTT
HÖGTIDSDAGAR

BARNVÄLSIGNELSE

Maritha Gustafsson
70 år 3 mars
Lotta Bergquist Eriksson 75 år 6 mars
Bitte Zwilgmeyer Zachrisson
85 år 6 mars
Jae Ho Chung
50 år8 mars
Elisabeth Ryman
60 år 9 mars
Margareta Erixon
90 år 10 mars
Britta Högström
85 år 18 mars
Gunnel Sundbom
80 år 26 mars
Eric Björklund
75 år 3 april
Lars Hillås Lingius
60 år 10 april
Gunnel Holm
75 år 29 april

Leo Hellström
* 11 augusti 2018
son till Maria Hässelträd &
Fredrik Hellström
Immanuelskyrkan 10 november 2018
Aron Odhagen
* 15 december 2017
son till Lisa & Marcus Odhagen
Immanuelskyrkan 17 november 2018
Hilma Björk
* 2 juni 2018
dotter till Linda & Oscar Björk
Immanuelskyrkan 8 december 2018

NYA MEDLEMMAR

Rebus Taubert
* 23 september 2018
son till Sarah & Robin Taubert
Immanuelskyrkan 8 december 2018
Hilma Taubert
* 12 april 2018
dotter till Emma & Alexander Taubert
Immanuelskyrkan 8 december 2018
Ehigie Okhiria
* 17 september 2018
Son till Anita Ogbeide & Onose Okhiria
Immanuelskyrkan 23 december 2018

Linda Andersson, Nacka

TILL GUDS VILA
Sven-Erik Fjällman, Skärholmen
* 23 december 1941
† 14 december 2018
Eva Larson, Stockholm
* 4 april 1929
† 19 december 2018
Marianne Lannersten, Sollentuna
* 17 juni 1925
† 21 december 2018
Stig Ericsson, Solna
* 26 augusti 1927
† 18 januari 2019

VIGSEL
Karolina Wedin & Emil Danielsson
Bockholmen 26 januari 2019
10

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.
10.00 KOREAN LADY PRAYER GROUP in Korean, Jeong-Mi Koo Jensen.
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.)
18.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in English.
18.30 SERMON LAB in English Join Pastor Chris in studying the Bible texts.
18.30 SPRÅKCAFÉ / LANGUAGE CAFÉ

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.
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.

MARS

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.

Fredag 1 mars
18.30 FREDA Tonårssamling.

11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Ulf Bergsviker, Ulla Marie Gunner.
Sång av Elin Belani.
Musiker, Robin Taubert.

19.00 LOCK-IN FOR YOUTH 12–18
YEAR/ÅR. Begins at 19.00 on Friday &
ends 8.00 Saturday morning.

16.00 SPORTHALLSTEATER
med bibelberättelse fika och fri lek.

Lördag 2 mars
11.40 Andakt / Devotion i Congressen

16.00 GUDSTJÄNST
Josef Forsling.

12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

Måndag 4 mars

Söndag 3 mars

12.00 12.00 KONSERT / CONCERT
J. S. Bach I: Björn Gäfvert, orgel.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11
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Tisdag 5 mars

Tisdag 12 mars

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Säkerhetspolitik på riktigt. Lars Ingelstam,
professor i teknik och social förändring.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Dagens unga och deras digitala värld.
Hanna Peterson visar hur upplevelsen
av den digitala världen skiljer sig mellan
seniorer och unga i Sverige idag.

18.30 ALPHA

Onsdag 6 mars

18.30 ALPHA

18.00 Askonsdagsandakt med nattvard
/ Ash Wednesday Prayer Service with
Communion
Charlotte Höglund, Chris Peterson.

Onsdag 13 mars

Lördag 9 mars

Fredag 15 mars

09.45 EXPRESS YOURSELF
Konfa Immanuel.

18.00 JAPANESE BIBLE STUDY

Söndag 10 mars

Söndag 17 mars

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.

18.00 Nattvardsandakt i fastetid / Lenten Prayer Service with Communion

18.30 FREDA Tonårssamling.

11.00 GUDSTJÄNST
Anna Berndes, Anders Segersson.
Medverkan av Musikskolan Immanuel.
Musiker Björn Gäfvert.

11.00 GUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner, Marco Helles.
Sång av tonårskören K.Ö.T.T under
ledning av Martin Åsander.

14.00 TRO & LJUS

14.30 KONFIRMATION K2, K3
Fredrik Jonsson.

16.00 GUDSTJÄNST
Tobias Frelin.

16.00 MÄSSA
Charlotte Höglund.

Måndag 18 mars
12.00 KONSERT / CONCERT
Ja visst gör det ont – moderna sånger
med texter av kvinnliga poeter. Helena
Martinsson, sång; Björn Gäfvert, piano.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

18.00 KONSERT / CONCERT
Ur programmet: J. Haydn: Missa Brevis,
”Lilla orgelmässan”. J.S Bach: Cembalokonsert E-dur. Björn Gäfvert, orgel, cembalo; Drottningholms barockensemble
Vox Immanuel, Kristina Åkesson, dirigent.
Entré 100 kr. Förköp via: ticketmaster.se

Tisdag 19 mars

Måndag 11 mars

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Vad har världens konflikter med oss att
göra? Joakim Wohlfeil om hur vi hör ihop
med de människor som lever i världens
konfliktområden.

12.00 KONSERT / CONCERT
Max Reger. Björn Gäfvert, orgel.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

18.30 ALPHA
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Blandade godsaker. Vid flygeln, Robin
Taubert. Efter konserten serveras soppa
för 70 kr. The concert is followed by soup
in the cafeteria. Price 70 kr.

Onsdag 20 mars
18.00 Nattvardsandakt i fastetid / Lenten Prayer Service with Communion

Torsdag 21 mars

18.00 KONSERT / CONCERT
Gemensam konsert med Musikskolan
Immanuel. / Joint Concert with Immanuel
Music School.

10.00 BIBELSAMTAL
med pastor Birgit Karlsson.

Lördag 23 mars

Tisdag 26 mars

09.30 FRUKOSTSAMLING
Hur hittar en krympande kyrka sin roll i ett
multi-religiöst och multisekulärt samhälle? Ulf Bergsviker, pastor, doktorand i
systematisk teologi och S:tLukasterapeut.
Anmälan till cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se eller telefon 08 587 503 01
senast torsdag 21 mars.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Från byn i Gambia till Bromma djurklinik.
Veterinär Buba Badjie berättar om sin
livsresa.
18.30 ALPHA

Onsdag 27 mars
18.00 Nattvardsandakt i fastetid / Lenten Prayer Service with Communion

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

Torsdag 28 mars
17.30 KONSERT / CONCERT
After Work.

17.00 INTERNATIONAL FELLOWSHIP
EVENT in English

Söndag 24 mars

Fredag 29 mars

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

18.30 FREDA Tonårssamling.

Söndag 31 mars

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 GUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner, Anna-Carin Persson
Stenbeck. Sång av damkören Opalen
under ledning av Anna-Carin Jutestål.
Musiker Björn Gäfvert.

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.
11.00 GUDSTJÄNST
Anna Berndes, Görel Byström-Janarv.
Sång av Paulina Fröling.

16.00 GUDSTJÄNST
Ulf Bergsviker.

APRIL

18.00 KONSERT / CONCERT
Sånger om Maria och om vårkänslor som
nalkas. Musik av C V Stanford, O Gjeilo,
M Lauridsen m. fl.
Robin Taubert, orgel/piano. Immanuel
Nova, Kristina Åkesson, Dirigent.

Måndag 1 april
12.00 KONSERT / CONCERT
J. S. Bach: Partita B-dur; Partita c-moll.
Björn Gäfvert, cembalo.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

Måndag 25 mars
12.00 KONSERT / CONCERT
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Tisdag 2 april

Måndag 8 april

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
The American way. Textläsning, Geri
Lindberg; Annelie Korsfeldt, sång;
Michael Engström, piano.

12.00 KONSERT / CONCERT
Passionsmusik. Musik av bl. a.; Frescobaldi; Bach; Brahms. Björn Gäfvert, orgel.
Efter konserten serveras soppa för 70 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 70 kr.

18.30 ALPHA

Onsdag 3 april

Tisdag 9 april

18.00 Nattvardsandakt i fastetid / Lenten Prayer Service with Communion

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Religions- och övertygelsefrihet. Möjligheter och utmaningar. Göran Gunner, ger
oss en inblick i situationerna runt om i
världen där kristna utsätts för förföljelse.

Fredag 5 april
18.00 KONSERT / CONCERT
Musikskolan Immanuels stråkafton /
Immanuel Music Schools String Evening.

18.30 ALPHA

Lördag 6 april

Onsdag 10 april

09.45 EXPRESS YOURSELF
Konfa Immanuel.

18.00 Nattvardsandakt i fastetid / Lenten Prayer Service with Communion

Söndag 7 april

Torsdag 11 april

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

10.00 BIBELSAMTAL
med pastor Birgit Karlsson.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11, 12 och 13 april
9.00 TEXTILKURS
med Margareta Fernholm.

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.

Fredag 12 april

11.00 GUDSTJÄNST
Marco Helles, Anna Berndes. Immanuel
Brass under ledning av Andreas Lundin.

18.00 JAPANESE BIBLE STUDY
18.30 FREDA Tonårssamling.

13.00 Församlingsmöte /
Congregational Meeting
Intervjuer med kandidater till styrelsen.
Förberedelser för årsmöte.
Interviews with candidates for board.
Preparing annual meeting.

Söndag 14 april

14.30 KONFIRMATION K2, K3
Fredrik Jonsson.

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.

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

16.00 BARNMUSIKAL ”Korset & stenen”

11.00 GUDSTJÄNST Inga Johansson.
Immanuel Gospel under ledning av Nina
Tellander. Musiker Björn Gäfvert.

16.00 GUDSTJÄNST
Påskmusikal. Charlotte Höglund.

16.00 GUDSTJÄNST Ivani Ahlberg.

18.00 KONSERT / CONSERT
Elever och lärare från musiklinjen på
Bromma folkhögskolas musiklinje. Musik
av E Whitacre, R Polay, N Luboff, A Lotti
m fl.

Måndag 15 april
12.00 KONSERT / CONCERT
Vid korset. Dans och orgelimprovisationer
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Torsdag 25 april

i Stilla veckan. Karin Andelius och Elin
Hedin, dans; Björn Gäfvert, orgel.
Soppa för 70 kr. / Soup, price 70 kr.

17.30 KONSERT / CONCERT After Work.

Lördag 27 april

Tisdag 16 april

11.00 TRO & LJUS till Uppsala
11.40 Andakt / Devotion i Congressen
12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH
18.00–24.00 KULTURNATTEN KONSERTER / CULTURE NIGHT CONCERTS
Under Kulturnatten får du ta del av, brassband, kör och storband. Vi kommer också
att få lyssna till Björn Gäfvert vid orgeln.
Se separat program.
Se även sid.3 om Kultursamtalet.

18.30 ALPHA

Onsdag 17 april
19.00 KONSERT / CONCERT
Stabat Mater – Den sörjande modern.

Torsdag 18 april
Skärtorsdag
12.00 NATTVARDSANDAKT
18.00 NATTVARDSANDAKT
19.00 WORSHIP WITH COMMUNION
in Korean. Choong-Il Cho.

Söndag 28 april
11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST /
JOINT SERVICE
Immanuel Gospel under ledning av
Nina Tellander. Solist: Calvin Bridges.

Fredag 19 april
Långfredag
11.00 GUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner, Eric Björklund.
Vokalensemble a capella under ledning
av Kristina Åkesson.

Tisdag 30 april
13.00 OBS! Ingen Tisdagsträff

MAJ

Söndag 21 april

Torsdag 2 maj

Påskdagen
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 GUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner, Anna Berndes.
Vox Immanuel under ledning av Kristina
Åkesson. Musiker Björn Gäfvert.

10.00 BIBELSAMTAL
med pastor Birgit Karlsson.

Lördag 4 maj
13.00 LÖRDAGSGUDSTJÄNST
MED NATTVARD

Söndag 5 maj
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

Måndag 22 april
Annandag påsk
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Emmausvandrarna. Anna Berndes.
Musiker Björn Gäfvert.

11.00 CULTO IMMANUEL
em Português/Español / Ivani Ahlberg.

Tisdag 23 april

12.45 SAMTALET som enande och
läkande kraft. Thomas Ericson, pastor,
leg psykoterapeut vid Livscentrum Sollentuna, samtalar med Anders Wennlund.

11.00 GUDSTJÄNST Tomas Eriksson.
Immanuel Nova. Musiker Björn Gäfvert.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Sallad och salighet. Lena Ross talar om
trädgård och odling, främst inom kristen
tradition.

16.00 GUDSTJÄNST Tobias Frelin.
15

Tidningen Immanuel produceras av
Immanuelskyrkans församling.
Ulla Marie Gunner är ansvarig utgivare.
Vill du få tidningen Immanuel kan du
mejla info@immanuelskyrkan.se.

NY MEDLEMSMATRIKEL
Nu finns det ny matrikel över församlingens medlemmar. Den är i nytt format och enklare layout så att vi kan trycka den här i huset allt eftersom behov finns. Är du medlem i församlingen
och önskar ny matrikel, skriv upp dig på listan i informationsdisken. Vill du ha den hemskickad,
maila församlingssekreteraren cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se.
Du får gärna betala 40 kr för matrikeln. Vill du ha den hemskickad är portokostnaden 30 kr.
Du betalar till bankgiro 181-0936 eller Swish 1231849843. Märk betalningen ”Matrikel”.
Vi ber er observera att matrikeln endast är till för internt bruk för att som medlem
kunna nå andra medlemmar.

NEW MEMBERS DIRECTORY
An updated members directory is available. It is in a new format and in a more simple layout
so we may print it in-house on demand. If you are a member of the congregation and would
like a directory, please sign up on the list at the information desk. If you prefer to get it by
regular mail please send an email to church secretary cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se.
We welcome a payment for the directory of 40 kr. If sent by regular mail the postage is 30 kr.
Payment to be made either to bankgiro 181-0936 or Swish 1231849843. Please mark your
payment ”Directory”.
Please note that the directory is strictly for internal use by members in order to reach
other members.

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

