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INSIDAN

En pastors bön
Gud, nu vill jag tacka dig för din församling här i Immanuelskyrkan.
Du som är vårt ursprung Gud, vår far
och mor, livets källa och kraft – tack
för hela skapelsen och alla människor
som du skapat, önskat och älskar. Tack
för din nåd och barmhärtighet över
vår trasighet. Tack Gud för alla som är
hemma i Immanuel, för dem vill vara en
del, höra till, bidra med bön och närvaro. Tack Gud för att ditt välsignande
ansikte lyser över oss, som en sol, som
ett ljus. Tack Gud för att vi får bara
vara, med dig och med varandra.

manhang där människor är utsatta och
ensamma, både här i Vasastan och varhelst du sänder oss. Hjälp oss att möta
dem du sänder i vår väg, med en tro,
både i ord och handling, som får ditt
rike att växa i och genom människor
som upptäcker dig.
Heliga Ande, livgiverska, vindblåsare,
tack för din kraft, för det mod och den
inspiration du kommer med. Hjälp mig
att aldrig glömma hur du strömmar i
våra liv, i församlingens liv. Ge oss andetag av frid och fred. Ge oss andetag
av frihet. Ge oss nåden att se och upptäcka varandras gåvor och talanger till
Guds och varandras glädje. När vi som
gemenskap och församling står inför
att sätta nya mål, söka nya vägar, finna
nya källor i djupet i just vår gemensamma kallelse att vara Kristi kyrka,
sätt din vindriktning i våra ryggar. För
oss mot nya uppdrag i den värld som
behöver enhet i mångfald, ansvarstagande i samhälle, handling för jordens
överlevnad och vishet i stora mått. I
den treenige Gudens namn, skapare,
befriare och livgiverska. Amen.

Jesus Kristus, du uppståndne och
levande, du medvandrare, du syskon
i Guds barnaskara, du Gudamänniska
och räddare. Led våra steg som gemenskap och oss var och en. Jag tror
att du delar våra liv, att du rätar våra
ryggar när de är tyngda och krokiga,
att du utmanar oss att se den som behöver vårt stöd, att du gärna följer med
på festen och glädjen i gemenskap runt
bord, i samtal och bön. Där vi samlas
har du lovat vara med. Led våra steg så
att vi inte fastnar innanför alltför trygga
väggar. Led oss ut med din upprättelse
och befrielse. Låt oss bära din glöd
för rättvisa och rättfärdighet till sam-

Foto: Marco Helles

Pastor Ulla Marie
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INSIDE

A pastor’s prayer
Dear God, I want to thank you for
your congregation here in Immanuel
Church. We come from you, our Father
and Mother God, source of life and
strength. We give you thanks for all
of creation, for people that you have
made through love. We praise you for
your grace and mercy over our brokenness. God, we give you thanks for all
those that call Immanuel a home, for
those who want to belong, to be a part,
who shares in prayer and presence.
God, your face shines upon us, like
a sun. Praise be to you for the gift of
community with you and all of us.

teousness into places where people
are vulnerable and lonely, both here in
Vasastan and wherever you send us.
Help us to meet them with faith and
trust, in words and deeds, so that your
kingdom may grow in and through
those that discover you.
Holy Spirit, life giver, wind blower,
thank you for bringing strength, courage and inspiration. Help us never
forget the life you let stream in us, in
our congregation. Give us breaths of
peace and breaths of freedom. Give us
your grace to discover the gifts that we
are to each of us, the talents you have
given for the joy of God and the joy of
our community. When we as a congregation are looking for your will, new
goals, new sources of life in our willingness to be the church of Christ, blow
your wind in our backs. Make us move
in your direction for new challenges in
the world, a world in need of unity in
diversity, care taking in society, actions
of responsibility for the survival of our
world. Give us wisdom abundantly.

Christ Jesus, risen and alive, you walk
with us, our sibling in God´s big family,
god and human, incarnated, savior.
Lead our steps as a community of faith
and each of us as brothers and sisters.
I believe that you share our lives, that
you straighten our backs when they are
bent by burdens, that you challenge
us to see those that need our support, that you walk with us to the feast
and joy of community around tables,
in conversations and in prayer. Where
we have gathered you are among us.
Guide our steps so that we do not get
stuck inside our safe walls. Liberate us
to go outside our comfort zone. Help
us to carry your fire for justice and righ-

I pray in the name of the triune God,
creator, liberator and life giver. Amen.

Pastor Ulla Marie
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Hur är det att vara volontär
i Immanuel?
”För att en församling ska fungera så
måste ju många hjälpa till med olika uppgifter. Då vill man vara någon som hjälper
till.” Det säger Carina Cederäng, en av
Immanuelskyrkans många volontärer. Jag
har bett att få intervjua henne om varför
hon väljer att vara volontär. Carina är
kyrkvärd och jobbar i kaffestugan ungefär
en tisdagskväll i månaden. Vi samtalar
om förväntningar. Carina menar att man
på något sätt ska bidra till församlingens
arbete. Då har hon valt engagemanget
i dessa två grupper. ”Men vad ger det
dig?” frågar jag.

”Då vill man vara någon som hjälper till”,
säger Carina Cederäng.
en. Jag lyssnar på Carinas berättelse och
tänker att det är fantastiskt när behov i
församlingen kan bli hjälp för den som
åtar sig uppgiften. En win-win-situation
när den är som bäst. Carina säger att hon
önskar att fler ska engagera sig. Det finns
en uppgift till alla. Jag håller med men
undrar hur man ska göra om man inte riktigt vågar. Carina ser förvånad ut. ”Våga?
Det är ju inget farligt! Man får ju hjälp och
stöd av dem som redan finns i verksamheten.” Jag envisas med frågan och
säger att man kan vara rädd att göra bort
sig. Svaret gör mig både varm och glad.
Hon säger: ”Då får man tänka att man är
bland vänner. De vill inte mig något illa.
Och gör man fel är det snart glömt.” Jag
tänker att med den inställningen skulle
många våga olika uppgifter. Vi är ju bland
vänner.

Carina berättar att under en period i
arbetslivet räckte inte tiden till att träffa
vänner. För att få en regelbundenhet och
möjlighet att umgås engagerade jag mig i
samma kaffestugegrupp som en av mina
väninnor. Då visste jag att vi skulle träffas
var tredje vecka och samtidigt göra en
insats i församlingen. Arbetet i Kaffestugan har fortsatt och blivit en regelbunden vana även om arbetslivet tagit slut.
”Jag tycker det är roligt att känna igen
människor i kyrkan. På tisdagskvällar är
det både kör, vävstuga och brasset, då
får man många ansikten som man känner
igen.”
Hon berättar att uppdraget att vara kyrkvärd under vissa perioder varit en hjälp
för att gå mer regelbundet till gudstjänst.
Det är en konkret uppgift som väntar på

Intervju av Karin Fritzson

Fotoutställning i kyrkan

Se Marco Helles fotoutställning Faces of
Immanuel på Kyrktorget. Visas till den 5
maj. Välkommen!

Photoexhibition in the Church
See Marco Helles’ photoexhibition Faces
of Immanuel on the Church’s square. It is
up until 5th of May. Welcome!
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How is it to be volunteer in Immanuel?
“In order for a congregation to work,
many people need to help with different
tasks. Then you want to be somebody
who helps”. This says Carina Cederäng,
one of many volunteers in Immanuel
Church. I asked her for an interview why
she chooses to be a volunteer. Carina is
a Church host and works in the café once
a month on Tuesday evenings. We talk
about expectations. Carina believes that
one should contribute to the work of the
congregation in one way or the other. She
has chosen to engage herself in these
two groups. “But what does it mean to
you?” I ask.

sal, weaving group and brass band, then
there are several faces that I recognize.”
She explains that the task to be an usher
during certain periods has been a help
to go more regularly to worship. It is a
concrete task to do. I listen to Carina’s
story and think that it is wonderful when
needs in the church can be of help to
the one who undertakes the task. A
win-win situation at its best. Carina says
she wants more people to get involved.
There is a task for everyone. I agree, but
wonder what to do if one doesn’t really
dare. Carina looks surprised. “Dare? It’s
nothing dangerous! You get help and
support from those who are already involved.” I insist on the question and say that
you might be afraid to fail. Her answer
makes me both warm and happy. She
says “Then you have to think that you are
among friends. They don’t want to harm
you. And if you make a mistake, it will
soon be forgotten.” I think that with that
mindset many people would dare to do a
lot. We are among friends.

Carina says that during a period in her
working life there was not enough time
to meet friends. In order to have some
regularity and opportunity to socialize I
got involved in the same café group as
one of my friends. Then I knew that we
would meet every third week and at the
same time help out in the ministry of the
church. The work in the café has continued and has become a regular habit
even if her working life is over. “It is nice
to recognize people in the church. On
Tuesday nights there is both choir rehear-

Interview by Karin Fritzson

A Lecture – The Bible: The Original #MeToo Movement
The #MeToo movement is a global
phenomenon. It has empowered women
all over the world to break the culture of
silence surrounding sexual abuse and to
demand change.

Professor Boaz
Johnson grew up in
a New Delhi slum
and witnessed much
of the horrors of
human trafficking.
His latest book ”The
Marys of the Bible”
provides a biblical
response to issues raised by the #MeToo
movement.

How can we broaden the #MeToo movement to include those who don’t have
a voice in the public debate? How can
we take steps to change attitudes and
practises in our culture? Are there any
answers to the ongoing global injustice?
Join us for this event to find out what you
can do!

Monday, 20 May 18.30-20.00
Immanuel Church, Sancturary (upstairs)
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Med reservation för eventuella ändringar.

Återkommande varje vecka / Every Week
Tisdagar / Tuesdays
09.45 WOMEN’S BIBLE STUDY in English. Last gathering before the summer 28th May.
10.00 KOREAN LADY PRAYER GROUP in Korean, Jeong-Mi Koo Jensen.
12.15 MOMS IN PRAYER / MAMMOR I BÖN Last gathering before the summer 28th May.
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.
Last gathering before the summer 31st May.

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

APRIL

13:00 FÖRSAMLINGSÅRSMÖTE /
ANNUAL MEETING

Lördag 27 april

Tisdag 30 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 hemsidan för program.

13.00 OBS! Ingen Tisdagsträff

MAJ
Torsdag 2 maj
10.00 BIBELSAMTAL
med pastor Birgit Karlsson.

Lördag 4 maj
10.00 FEAST for the elderly Korean
members Choong-Il Cho.

Söndag 28 april

13.00 LÖRDAGSGUDSTJÄNST
MED NATTVARD

11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST /
JOINT SERVICE
Predikan: Ulla Marie Gunner. Immanuel
Gospel under ledning av Nina Tellander.
Solist: Calvin Bridges.

Söndag 5 maj
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
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11.00 WORSHIP in English
What Are You Discussing With Each
Other? Chris Peterson.

11.00 CULTO IMMANUEL på portugisiska
Ivani Ahlberg.
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner. Immanuel Gospel
under ledning av Nina Tellander.
Musiker Björn Gäfvert.

11.00 CULTO IMMANUEL på portugisiska
Ivani Ahlberg.
11.00 GUDSTJÄNST Thomas Ericson,
Anna Berndes. Immanuel Nova. Musiker
Björn Gäfvert.

16.00 SPORTHALLS TEATER
med bibelberättelse fika och fri lek.

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

16.00 GUDSTJÄNST 153
Kim Lillskog.

16.00 GUDSTJÄNST 153 Tobias Frelin.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
En stunds Psalmvaro. Nyskrivna sånger
och psalmer av och med sångarprästen
Per Harling.

Tisdag 14 maj

Tisdag 7 maj
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Tramporgeln, väl värd att minnas. Förre
museichefen Hans-Martin Riben tar oss
med på en minnesresa till tramporglarnas
guldålder.

18.00 KONSERT / CONCERT
Musikskolan Immanuels Stråkafton. /
Immanuel Music School’s String Evening.

Onsdag 15 maj

Onsdag 8 maj

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

18.30 INFÖR KYRKOKONFERENSEN/
PREPARING FOR THE CHURCH CONFERENCE
Välkomna alla ombud och andra intresserade av 2019 års kyrkokonferens för
Equmeniakyrkan. Vi förbereder frågorna
tillsammans. / Welcome all representatives and all Church members who are interested in the 2019 Church Conference.
Together we will prepare the questions.

Torsdag 16 maj
18.00 KONSERT / CONCERT
Musikskolan Immanuel, Klavérinstitutet.
/ Concert with Immanuel Music School
Piano Institute.

Fredag 17 maj

19.00 SÅNGAFTON / SONG EVENING
Musikskolan Immanuels sångelever med
lärare Margareta Gäfvert och Helena
Martinsson.

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

Torsdag 9 maj

18.00 JAPANESE BIBLE STUDY

13.00 BABYKONSERT / BABY CONCERT
barn 0–18 månader i vuxens sällskap.
Tema: GULT!

18.30 FREDA Tonårssamling

Söndag 12 maj

09.45 EXPRESS YOURSELF
Konfa Immanuel.

Lördag 18 maj

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

Söndag 19 maj
11.00 WORSHIP in Korean
Ulla Marie Gunner.

11.00 WORSHIP in English
Do You Love Me?
Chris Peterson.

11.00 WORSHIP in English
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Söndag 26 maj

How Many Loaves Do You Have?
Do You Want To Be Well?
Guest preacher Boaz Johnson.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.00 CULTO IMMANUEL
på portugisiska
Ivani Ahlberg.

11.00 WORSHIP in English
What Are You Discussing With Each
Other?
Chris Peterson.

11.00 GUDSTJÄNST
Anna Berndes, Görel Byström Janarv.
Musiker Robin Taubert, Peter Eriksson viola.

11.00 CULTO IMMANUEL på portugisiska
Ivani Ahlberg.
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner. Margareta Gäfvert,
sång. Musiker Björn Gäfvert.
13.00 INFORMATIONSMÖTE WEBBPLATS / INFORMATION MEETING
WEBSITE
Välkommen till en presentation om Immanuelskyrkans nya webbplats. / Welcome
to a presentation on Immanuel church’s
new website.

14.00 KONFIRMATION K2, K3
14.00 TRO & LJUS
16.00 GUDSTJÄNST 153
Mässa

Måndag 20 maj
18.30 FÖRELÄSNING
The Marys of the Bible.
The Original #MeToo Movement.
Dr. Boaz Johnson.
Se notis om föreläsningen på sidan 5.
Read about the lecture on page 5.

16.00 GUDSTJÄNST 153
Charlotte Höglund.

Tisdag 28 maj

Tisdag 21 maj

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Ingen konstnär har haft grönare fingrar.
Birger Boman berättar om sin konstnärskamrat Pär Andersson, kyrkans inredningsarkitet.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Sånger om våren Tuletrion. Margareta
Gäfvert, Kristina Åkesson och Annelie
Korsfeldt bjuder på ett blandat program i
den svenska försommaren.

JUNI

Torsdag 23 maj

Söndag 2 juni

17.30 KONSERT / CONCERT
After Work

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

19.00 KONSERT / CONCERT
”Kören Över TrädTopparna” inbjuder till
ett live-musikquiz.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 CULTO IMMANUEL på portugisiska
Ivani Ahlberg.

Lördag 25 maj
10.30 KOREANSK UNGDOM
K Skoglund.

11.00 GUDSTJÄNST
Anna Berndes. Immanuel Brass under
ledning av Andreas Lundin. Musiker
Robin Taubert.

Lördag 25 maj
11.40 Andakt / Devotion i Congressen

16.00 GUDSTJÄNST 153

12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

Tisdag 4 juni

18.00 VÅRKONSERT / SPRING CONCERT
Immanuel Gospel.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
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11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

I allvaret inför livet bor glädjen över livet.
Pastor Rune Forsbeck berättar om sin
vän konstnären Ingemar Willgert.

11.00 CULTO IMMANUEL på portugisiska
Ivani Ahlberg.

Onsdag 5 juni

11.00 GUDSTJÄNST
Charlotte Höglund. Sång av studenter
från Barbro Marklunds masterclass.
Musiker Björn Gäfvert.

18.00 KONSERT / CONCERT
Eriks Psalmkvartett / Erik’s Psalm Quartett Acapella – egna psalmer och tonsättningar med avstamp i funderingar kring
positiv litenhet. Kvartetten består av Erik
Fröling, Adam Alveteg, Manfred Hulebo,
Erik Berglund.

Tisdag 18 juni
13.00 LUNCHKONSERT med körsolister
/ Lunch concert with choir soloists.
Ta med din lunch och kom på lunchkonsert med solister från Barbro Marklunds
Körsolistkurs. / Bring your lunch and
come to the concert with soloists from
Barbro Marklund’s Choir Soloist Course.
Fri entré / Free entrance.

Torsdag 6 juni
TRO & LJUS
Utflykt till Pilenviks på Ingarö.

Lördag 8 juni
09.00 KOREAN SUNDAY SCHOOL
SUMMER BIBLE CAMP
Choong-Il Cho.

Onsdag 19 juni
18.00 FINALKONSERT / FINAL CONCERT
Med sångare från Barbro Marklunds
internationella masterclass.
With soloists from Barbro Marklund international master class.
Entré 100 kr / Entrance fee 100 kr.

Söndag 9 juni
11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST /
JOINT SERVICE Musiker Björn Gäfvert
18.00 KÖRKONSERT
/ CHOIR CONCERT
Vox, Nova, Tonårskören K.Ö.T.T.
Körledare: Kristina Åkesson och Martin
Åsander

Söndag 23 juni
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

Tisdag 11 juni

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Himlaspelet. Margareta Olofsgård berättar minnen från sin barndom med Rune
Lindström och Himlaspelet som närmaste
granne.

11.00 CULTO IMMANUEL på portugisiska
Ivani Ahlberg.
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner.
Musiker Robin Taubert.

Torsdag 13 juni
18.00 KONSERT Pianorecital / Concert
Piano Recital. Musikskolan Immanuel
med ledare Ingrid Bergman.

Söndag 30 juni

Fredag 14 juni

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

18.00 JAPANESE BIBLE STUDY

Söndag 16 juni

11.00 CULTO IMMANUEL på portugisiska
Ivani Ahlberg.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho, Jungwoon Suh.

11.00 GUDSTJÄNST
Anna Berndes. Musiker Björn Gäfvert.
9

AKTUELLT

Inför sommaren
– din gåva är viktig!

Your gift is important
this summer!

Äntligen! Våren är här och sommaren
står för dörren. En härlig tid som vi
både vill och ska ta till vara, njuta av
och glädjas åt. Nu är det dags att ge
sig ut i naturen, att leva mitt i skapelsens allra vackraste.

Finally! Spring is here and summer will
soon come. It’s a wonderful time which
we want to take advantage of, relish
and enjoy. Now is the time to venture
out into nature, to live in the midst of
the beauty of creation.

Den här årstiden är ljuvlig! Men den
innebär också ofta att lite färre kommer
till gudstjänst. Att det blir lite glesare i
bänkraderna och att det finns risk för att
kollekterna blir mindre.
Idag står vår församling inför frågeställningar om hur vi ska vara en aktuell,
relevant storstadsförsamling. Hur dras
nya människor till vår gemenskap?
De här frågorna är inte årstidsbundna. De
finns med i ett ständigt pågående arbete.
Och vi behöver hjälpas åt, också ekonomiskt, att ta nya steg. Även när det är vår
och sommar.
Idag är det enkelt att ge till församlingens arbete. Olika sätt att ge presenteras
på vår hemsida, immanuel.se. Allt under
rubriken ”Ge en gåva”, som du hittar i
första sidans toppmeny.
Här lyfter vi särskilt fram swish och automatisk överföring. Swisha – var du än
finns och när du än vill! Använd nummer
1234183224 (svenska verksamheten)
eller 1231891308 (internationella verksamheten).
Automatisk överföring är en regelbunden lösning. Med automatisk överföring
kan du planera ditt givande långsiktigt
och din gåva kommer församlingen till del
också när du inte själv kan delta i gudstjänsten. Använd församlingens konton
Pg 4493-3 eller Bg 181-0936.

This season is lovely! But it also often
means that a little fewer come to the worship services and that there is a risk that
the collections will be smaller.
Today our church faces questions
about how we will be a living, relevant
city church. How can new people be
drawn into our fellowship?
These questions are not seasonal. They
are part of an ongoing work, and we need
to make joint efforts, also financially, to
take new steps, also when it’s spring and
summer.
Today it is easy to give to the church’s
ministries. Different ways of giving are
presented on our website, immanuel.se,
under the heading “Donate”, which you
will find on the first page’s top menu.
Here we particularly highlight swish and
automatic transfer. Swish - wherever you
are and whenever you want to! Please
use number 1234183224 for the Swedish
fellowship, or number 1231891308 for the
International fellowship.
Automatic transfer is a regular solution.
With automatic transfer you can plan
your giving long-term and your gift will
reach the church even when you cannot participate in the worship service
yourself. Please use the church’s account
numbers: Postal giro 4493-3 or Bank giro
181-0936.

Så önskar vi er alla en härlig vår och
sommar! Vi möts i kyrkan och i tanke och
bön för vår församling.

We wish you a wonderful spring and
summer! See you in church, and in
thoughts and prayers for our congregation.

För kommunikationsoch insamlingsutskottet
/Gunilla Hjelmåker

On behalf of the Communication and
collection sub-committee
/Gunilla Hjelmåker
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FÖRSAMLINGSNYTT
DOP
Juliana Macedo, Stockholm

Matteo Kågeman
* 30 november 2018
son till Marie och Andreas Kågeman
Immanuelskyrkan 23 mars 2019

Karin & Gunnar Malmquist, Bergshamra
Miriam Nababi, Spånga
Damalie Nabukeera, Huddinge

HÖGTIDSDAGAR

Anita Ogbeide & Onose Okhiria, Hässelby

Roelof Hansman		
50 år 3 maj
Ann-Marie Persson
80 år 4 maj
Robert Halasz		
50 år 5 maj
Bengt Elgemark		
70 år 13 maj
Marianne Halén		
70 år 15 maj
Hjördis Herlitz		
75 år 2 juni
Iréne Andersson
70 år 11 juni
Mime Yamahiro Brinkman
50 år 19 juni
Lalit Kumar Parameswaran Grace 50 år 30 juni

Peter Olofsgård, Hägersten

NYA MEDLEMMAR

Barbro Ernald & Lennart Wennberg, Strängnäs

Olof Abrahamsson, Stockholm

Anders Winell, Stockholm

Kristoffer Byström, Stockholm

Ashima Able & Ajay Younes, Älvsjö

Enoch Chen, Solna

TILL GUDS VILA

Désirée Pethrus, Stockholm
Veronica Bamulos Patino, Sollentuna
Noel Jesus Romero, Saltsjöbaden
Daiany Sampaio, Stockholm
Michael Sarkar, Stockholm
Maysa & Leandro Tsuda, Råcksta
Christabel Warouw, Huddinge

Rosemary & John Davies, Upplands Väsby

Torsten Rydberg, Stockholm
* 23 februari 1926
† 9 mars 2019

Irina Geerts, Stockholm
Bala Kumar Bairapaka & Jyothi Guddeti, Solna

Inga Fredriksson, Strängnäs
* 18 januari 1936
† 3 april 2019

Eunice Haagensen, Solna
Anita Hansbo, Stockholm
Ana Paula Gil De Liua Kallström, Solna
Jong-Ok Lee, Vårby

Ingrid Björk, Sollentuna
* 19 november 1922
† 8 april 2019

Matrikeln är försenad

Membership directory delayed

Den nya matrikeln över församlingens
medlemmar är försenad. Detta beror på
ett fel i uppdateringen av registret som nu
åtgärdas så fort som möjligt.
Alla som redan anmält att de vill ha den
nya matrikeln kommer att få meddelande
när den rättade finns tillgänglig. Har du
inte anmält att du vill ha den nya matrikeln, gör gärna det på listan som ligger i
info-disken. Tack för ert tålamod.

The new membership directory is delayed
due to an error in the update of the register. We are working on fixing this a.s.a.p.
All of you that already have signed up
for a new directory will get notice when
the corrected version is available. If you
have not signed up yet, but are interested
in getting one, please sign the list at the
main information desk. Thank you for
your patience.

Seayong Kim, Stockholm
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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.

Se nya webbsidan

See the new website

Välkommen till en presentation om Immanuelskyrkans nya webbplats den 26 maj.

Welcome to a presentation on Immanuel
church’s new website on May 26.

I höst lanseras Immanuelskyrkans nya hemsida. Vad är fördelarna med nya webbplatsen? Hur kommer den att se ut? Hur kommer
jag som medlem hitta viktig information?
Efter presentationen kan du, som inte redan
har gjort det, anmäla dig till e-nyhetsbrevet.
Du kan bli prenumerant via hemsidan. Där
finns även en tydlig instruktion om hur du går
till väga, så att du kan ta del av de senaste
nyheterna. Om du har några frågor om hur du
blir prenumerant är du välkommen att mejla
till: communication@immanuelskyrkan.se.

This fall the Church’s new website will be
launched. What are the advantages of the
new website? What will it look like? How
will I as a member find relevant information?
After the presentation, you can sign up for
the church’s e-newsletter, if you haven’t done
that already. You can also do that on the
website. There you can find an instruction
about how to join the e-newsletter’s mailing
list, to get the latest news. If you have any
questions about this, please write to:
communication@immanuelskyrkan.se.

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

