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Till första advent kunde vi återigen sätta upp ljus vid bänkraderna. Detta tack vare att
Bergdalahyttan kunde skapa
nya skyddscylindrar till våra
ljusbärare vid bänkarna.
Här bredvid ser du lite av hur
tillverkningen gått till.
Foto: Marco Helles och Bergdalahyttan

INSIDAN

Hur är det möjligt?
Den frågan får jag ibland när en gäst
frågar om Immanuelskyrkans verksamhet. Ni är ju så många anställda! Och
så många medlemmar!

gåvor värdefulla och behövda. Det gör
skillnad att vara en del av en rörelse
där vi ger. Din gåva gör skillnad. Vi kan
göra mer!

Då berättar jag historien om de fem
församlingarna som växte fram för mer
än hundra år sedan i Stockholm, hur
de gick samman och hur ledarskapet
lyckades förvalta tillgångarna så att församlingen idag äger värdefulla bolag.

4. Att prata om att skriva testamente
till församlingens förmån kan uppfattas som att bete sig lite illa. Dock så är
detta sätt ett bra sätt för några att se
till att något gott kan göras i framtiden.
Oavsett hur gamla vi är så vet vi inget
om morgondagen. Vänta inte med att
tänka igenom detta.

Vi är välsignade med pengar som gör
kristen verksamhet möjlig! Men utan
medlemmar och vänner och aktivt
deltagande kan vi inte göra något. Och
saken är den – vi, som församling, som
individer, behöver också vara del av att
ge, av flera skäl.

5. Jesus varnade oss för att bli för upptagna med pengar/mammon. Att ha ett
hälsosamt förhållande till de resurser
vi har är uppenbart, i våra personliga
liv och i församlingen. Det är en viktig
aspekt av den kristna tron och kristet
liv att skänka detta mer än en tanke!

1. Att ge, av tid, engagemang och
pengar, är del av den kristna tron. Livet
är en gåva från Gud som ges till varje
individ, som en gåva för världens skull.
Våra resurser tillhör Gud.

Det är en glädje att vara del av det
Guds verk som Gud har anförtrott församlingen i Immanuelskyrkan!

2. Våra bolag behöver tas om hand.
Styrelsen har beslutat att inte öka det
vi ber om under en tid framöver. Det är
också vårt ansvar att vara goda förvaltare i relation till Probitas, till hotellen
och till Löjtnantsgården (vårdboende).
3. Till viss del har vi vant oss vid att inte
behöva ge så mycket till församlingen,
när det gäller pengar. Pengarna kommer in ändå. Men, i Guds rike är alla

Ulla Marie Gunner
Pastor och
församlingsföreståndare
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Foto: Johannes Söderberg

Med tillönskan om Guds välsignelse i
det nya året 2018!

INSIDE

How is it possible?
That is a question I get sometimes
when a guest asks about our ministries. You are such a big crowd of staff!
And so many members!

congregation, talking about money,
because the money comes anyway.
However, in the kingdom of God all
gifts are valuable and needed. It makes
a difference to be part of a giving
movement. Your gift makes a
difference. We can together do more!

Then I tell the story about five congregations growing through more than
a hundred years in Stockholm, how
they joined and how the leadership
was able to manage the assets so that
the congregation today owns valuable
companies.

4. Talking about writing wills in favour
of our congregation may not be seen
as good manners. However for some
this is a great way of making sure that
something good can be done for the
future. No matter our age we do not
know about tomorrow. Do not wait to
think this through.

We are blessed with money that
makes ministries possible! But without
members and friends and participating
we could do nothing. And the thing is
– we, as a congregation, as individuals,
also need to be part of giving, for several reasons:

5. Jesus warned us not to be obsessed
with money/Mamon. To have a healthy
relationship to the resources we are
given, in our personal lives or in the
congregation, is an important aspect of
Christian faith and practice, obviously
important. Give it a thought!

1. Giving, of time, commitment and
money, is part of our Christian faith.
Life is a gift from God that is given to
each individual to live as a gift to the
world. Our resources belong to God.

It is a joy to be part of the work God
has entrusted us in Immanuel church.

2. Our companies need to be taken
care of. The board has decided not to
increase what we ask from the companies for some time. It is also our
responsibility to be good stewards in
relationship to Probitas, The hotels and
to Löjtnantsgården (residential care).
3. In some respect we have been used
to not having to give as much in our

Ulla Marie Gunner
Senior pastor
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Foto: Johannes Söderberg

I wish you God´s blessings for this new
year 2018!

AKTUELLT
Utställning:

”Den tid som är”, uttryck i järn

Foto: Ola Wikander

som silversmed i egen verksamhet på
Södermalm i Stockholm. Jag arbetar
mycket i metallen järn både i skulptur och
objekt. Människan kontra livet har varit
avstamp i utställningen ”den tid som är –
uttryck i järn”, en vandringsutställning för
kyrkor.
Jag är uppväxt i Missionsförbundet. Född
i Kongo som barn till missionärs- och
pastorsparet Inga och Carl Messing. Mina
föräldrar arbetade även i Stockholm med
utsatta människor i samhällets ytterkant.
Min morfar var pastor och distriktsföreståndare Hjalmar Löfgren. Min farfar och
farmor, missionärs- och pastorsparet
Karl och Anna Messing, startade Indo
missionsstation i Kongo för 100 år sedan,
1918.

Under tiden 11 februari–11 mars
ställer AnneLouise Messing ut
gestalter i gjutjärn i kyrksalen.
Vernissagen är i anslutning till kyrkkaffet
den 11 februari. Utställningen har tidigare
visats i flera kyrkor i Stockholm. Messing
har tillverkat det gröna processionskors vi
använder i vårt kyrkorum.
AnneLouise Messing presenterar sig
så här:
Jag är utbildad och verksam sedan 1991

Allt detta har naturligtvis spelat roll i mitt
liv och i mina livsval.

Resultatet från Julmarknaden
Foto: Johan Bohman

Årets Julmarknad ägde traditionellt rum
lördagen före 1:a advent. I avvaktan på
att marknaden skulle öppna uppstod en
lång kö av köpsugna gäster, som kunde
inhandla glögg och varmkorv på kyrkbacken samtidigt som de njöt av tonerna
från Immanuel Brass.
Årets julmarknad var, enligt samstämmiga uppgifter, ovanligt välbesökt. Ett
imponerande antal frivilligarbetare,
från församlingens alla delar, arbetade
tillsammans i de olika montrarna, där de
bidrog till att stämningen var på topp och
köplusten stor.
För att modernisera och underlätta
handeln, i ett allt mera kontantlöst samhälle, kunde gästerna i år även betala
via Swish och dess QR-kod, vilket slog
mycket väl ut.
Det ekonomiska nettoresultatet är i
skrivande stund ännu inte klart men brut-

tointäkterna ligger på runt 240.000 kr,
vilket får betecknas som utomordentligt
bra! Allt överskott från Julmarknaden går
till att stödja projekt i Immanuelskyrkans
vänförsamlingar i N´djili i Kongo/Kinshasa och Panvel i Indien samt till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Tack alla frivilligarbetare, gåvogivare och
kunder för stora och värdefulla insatser
till gagn för människor i vår omvärld, som
behöver hopp och tro i utsatta miljöer!
Kjell Walfridsson
Ordförande i Julmarknadskommittén
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AKTUELLT
En eftermiddag
om glädjen
och utmaningen
i mötet.

Bjud med nå´n!
Så mycket spännande sker i Immanuelskyrkan. Så mycket som är så angeläget.
Många gånger säger vi att detta skulle
kunna hållit på längre och fler skulle fått
chansen att lyssna till detta.
Vi når många via sociala medier. Vi når
ännu fler när exempelvis våra inlägg på
Facebook delas. En och annan gång
annonserar vi i DN. I informationsdisken
finns läckra foldrar om det som sker och
vi hoppas att många ser till att dom blir
spridda vida omkring.

Reflektion • Fika • Samtal
Emelia Frennmark, verksamhetschef
på Sociala Missionen, delar sina
reflektioner om mötet med människor
i utsatta livssituationer. Vi får också ta
del av erfarenheter från Ny Gemenskap.
Träffen vänder sig till dig som är
volontär men också till dig som är intresserad av glädjen och utmaningen i
korta möten.
Anmälan senast månd. 15/1 till:
karin.fritzson@immanuelskyrkan.se
eller tel. 08-587 503 18 (tel.svarare)

Av erfarenhet vet vi att inget går upp
mot att en bjuder med en annan till en
gudstjänst, konsert, Tisdagsträff, föreläsningskväll, hemgrupp, bokcirkel eller vad
det nu är. Att en säger: följ med, jag ska
till kyrkan. Detta händer! Gå med mig! Att
du med detta säger att det här betyder
mycket för mig och det tror jag kan betyda nå´t viktigt också för dig.
Låt oss hjälpas åt att sprida information
om det som händer i Immanuelskyrkan
och bjuda med andra! Inget går upp mot
det du på det här sättet kan bidra med.

Varmt välkommen!

Claes-Göran Ydrefors

Camilla Mattebo har arbetat som diakon i Immanuelskyrkan sedan 2015 och dessförinnan under
en tid som församlingens husmor.
Camilla är en person som ser möjligheter och
lösningar, som har ett stort hjärta för sina medmänniskor och som på ett mycket gott sätt varit
en del av församlingens diakonikollegium. Det
senaste året har Camilla varit föräldraledig och
hon har nu valt att gå vidare till ett annat arbete.
Nu vill vi säga ett stort och varmt tack för de här
åren, för allt engagemang du visat och allt som
du fått betyda för många människor och vi önskar dig Guds välsignelse i det som ligger framför.
Anna Berndes och Ulla Marie Gunner
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Tack Camilla!
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Med reservation för eventuella ändringar.

Återkommande varje vecka / Every Week
Tisdagar / Tuesdays
09.45 WOMEN’S BIBLE STUDY in English. Resume on January 16th.
10.00 INTERCESSIONAL PRAYER MEETING in Korean, Jeong-Mi Koo Jensen.

Resume on January 23th.
12.15 MOMS IN PRAYER in English. Resume on January 16th.
18.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in English. Resume on January 9th.
18.30 SERMON LAB in English
Join Pastor Chris in studying the Bible texts. Resume on January 9th.
Fredagar / Fridays
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP THROUGH EXERCISE in English.

Resume on January 12th.

19.00 KOREAN PRAYER MEETING Choong-II Cho. Resume on January 26th.

Söndagar / Sundays
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, ONSD/WED 18.00–20.15
Söndag 31 december

Lördag 13 januari

Nyårsafton
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
17.00 NYÅRSBÖN
Claes-Göran Ydrefors, betraktelse; Oskar
Nilsson, sång; Martin Åsander, musik.

11.40 Andakt i Kapellet
Devotion in the Chapel
12.00 LUNCH I GEMENSKAP
COMMUNITY LUNCH

Söndag 14 januari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Livets källa. Karin Fritzson, Lina Mattebo.
Nina Tellander, sång. Björn Gäfvert.
16.00 MÄSSA
Charlotte Höglund.

JANUARI
Söndag 7 januari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST
med julens sånger och psalmer
Medverkan av församlingens körer och
musiker. Anna Berndes. Björn Gäfvert.

Tisdag 16 januari
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Vägkantigheter och skavsårsplåster.
Stefan Jämtbäck är informatör, musikmakare och ordbrukare.
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Lördag 20 januari

Tisdag 30 januari

14.00 VOLONTÄRSKAP
– en eftermiddag om möte.
Se sid. 5

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Republiken Korea: Förr, nu och framtid.
Sung Hyun Choi, minister på ambassaden för republiken Korea i Sverige.

Söndag 21 januari

FEBRUARI

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.

Lördag 3 februari

11.00 WORSHIP in English
Guest preacher, Jenni Entrican, President
in European Baptist Federation.

17.00 KNYTKALAS/POTLUCK
för hela församlingen. Kom och smaka
från världens alla hörn och njut av vår
gemenskap i Kristus.

11.00 GUDSTJÄNST
Jesus skapar tro.
Claes-Göran Ydrefors. Immanuel Brass
under ledning av Andreas Lundin.
Hälsning av ordföranden i World Baptist
Alliance (WBA). Martin Åsander.

Söndag 4 februari
11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST för
hela församlingen/JOINT SERVICE
Nattvardsfirande/Communion
Anna Berndes, Ulla Marie Gunner.
Skaparsöndag och söndagsskolan i den
koreanska och internationella gudstjänstgruppen. Barnkör. Björn Gäfvert.
18.00 KONSERT/CONCERT
Immanuel Big Band.
Solist, Peter Asplund, trumpet.

14.00 TRO & LJUS
16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Jacob Molander.
17.00 ÖPPET SAMTAL om den svenska
16-gudstjänsten.

Tisdag 23 januari

Måndag 5 februari

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Populismen och de unga väljarna.
Samhällsengagemangets föränderliga
ansikten. Erik Amnå, professor i stats
kunskap vid Örebro Universitet.

12.00 LUNCH-KONSERT/CONCERT

Tisdag 6 februari
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Ingmar Bergman 100 år – rastlös sökare
och troende tvivlare.
Biskop Caroline Krook berättar.

27–28 januari
KONFIRMATION/CONFIRMATION
Express Yourself
– övernattning/sleep over.

Lördag 10 februari
9.45 KONFIRMATION/CONFIRMATION
Express Yourself – Du, jag, Gud/You,
Me & God.

Söndag 28 januari
11.00 WORSHIP in Korean
Claes-Göran Ydrefors.

11.40 Andakt i Congressen
Devotion in the Congress

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

12.00 LUNCH I GEMENSKAP
COMMUNITY LUNCH

11.00 GUDSTJÄNST
Nåd och tjänst. Ulla Marie Gunner, Jonas
Gustafsson. Vox Immanuel under ledning
av Kristina Åkesson. Martin Åsander.

Söndag 11 februari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Karin Fritzson.
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11.00 GUDSTJÄNST
Kärlekens väg. Claes-Göran Ydrefors,
Greger Hjelm. Immanuel Gospel under
ledning av Nina Tellander. Björn Gäfvert.
12.40 VERNISSAGE
Utställning Den tid som är med
AnneLouise Messing. Mer info se sid. 4
16.00 MÄSSA
Anna Berndes, Ulf Bergsviker.

18.30 KONSERT/CONCERT
med musiklärare från Musikskolan
Immanuel/Teachers at Immanuel
Music School.

Måndag 19 februari
12.00 LUNCH-KONSERT/CONCERT
18.00 KONSERT/CONCERT
Klavérinstitutet/The Piano Institute.
Musikskolan Immanuel.

Måndag 12 februari

Tisdag 20 februari

12.00 LUNCH-KONSERT/CONCERT

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Mitt rika radioliv. Kerstin M. Lundberg
berättar minnen ur sitt femtioåriga liv
på Sveriges Radio där hon startade sin
radiobana 16 år gammal.

Tisdag 13 februari
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Närkontakt med skogsmänniskan
– om orangutanger och andra djur i
Borneos regnskogar.
Naturfotografen Lars-Olof Johansson

Onsdag 21 februari
18.00 FASTENDAKT/LENTEN SERVICE
18.00 KONSERT/CONCERT
Klavérinstitutet/The Piano Institute.
Musikskolan Immanuel.
18.30 TILLSAMMANS GENOM
MARKUSEVANGELIET
Vi lyssnar till kapitel 9–10 och samtalar
om texten. Samtalsledare Karin Fritzson.
Ingen föranmälan.

Onsdag 14 februari
18.00 ASKONSDAGSANDAKT
ASH WEDNESDAY DEVOTION
19.00 TEMAKVÄLL
tillsammans med S.ta Katharinastiftelsen.

Torsdag 15 februari
18.30 TEATERFÖRESTÄLLNING
Komma ut. Andreas är en vanlig kille som
gillar att resa, gå på bio, baka kladdkaka.
Ja, och så är han gay.
Medverkande: Oskar Sternulf. Fri entré.

Torsdag 22 februari
13.00 BABYKONSERT

Söndag 25 februari

Ett sammarrangemang mellan Immanuelskyrkan, Hela Människan i Stockholms län,
Universitetskyrkan och Bilda.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Den kämpande tron. Ulf Bergsviker.
Paulina Fröling, sång. Martin Åsander.
16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ulf Bergsviker.

Söndag 18 februari
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST
Prövningens stund. Ulla Marie Gunner,
Ivani Ahlberg. Immanuel Nova under ledning av Kristina Åkesson. Martin Åsander.

Måndag 26 februari
12.00 LUNCH-KONSERT/CONCERT

13.00 FÖRSAMLINGSMÖTE
CONGREGATIONAL MEETING
14.00 TRO & LJUS

Tisdag 27 februari
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Lepra på Jesu tid och nu.
Sven Britton professor emeritus på
Karolinska Institutet.

16.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Charlotte Höglund.
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Onsdag 28 februari
12.00 SPORTLOV FOR YOUTH
18.00 FASTENDAKT/LENTEN SERVICE

Torsdag 1 mars
12.00 SPORTLOV FOR CHILDREN

Söndag 4 mars
Johan och Ivani Ahlberg.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST Kampen mot
ondskan. C-G Ydrefors, Karin Mannervik.

Ny gudstjänstgrupp
I vår prövar vi en ny gudstjänstgrupp.
Läs mer på vår hemsida eller genom det
digitala Nyhetsbrevet som kom i december. Det är pastor Ivani Ahlberg som leder
gruppen tillsammans med Johan Ahlberg.

Andakter i fastan
Den 14 februari är det askonsdag och då
inleder vi påskfastan. Varje onsdag
kl 18.00 inbjuder vi till en kort nattvardsandakt i kapellet. Vi vill med dessa fasteandakter bidra till en rytm i fastetiden av
stillhet och eftertanke. Andakterna sker i
en blandning av engelska och svenska.

Vilka teologier har
Equmeniakyrkan?
Den 19 november hölls en teologisk
hörna i Immanuelskyrkan i samband
med kyrkkaffet efter gudstjänsten
klockan 11.00. Det var Erik Blennberger
som intervjuade Arne Fritzson som är
Equmeniakyrkans teologiska sekreterare.
Temat för samtalet var ”Vilka teologier
har Equmeniakyrkan?”. Lägg märke till
pluralformen.
Equmeniakyrkan bildades av tre samfund
som alla har något viktigt att bidra med.
Därmed har Equmeniakyrkan inte en,
utan flera teologier/uppfattningar.

Knytis för hela församlingen
An all Church Potluck
Lördag den 3 februari kl 17.00 blir det
ett knytkalas för hela församlingen. Ta
med dig någon rätt som räcker till några
fler än dig själv – gärna något som
presenterar ditt lands mattradition.
Mer info kommer.

Upcoming congregational
meetings

Mer om detta kan du läsa i vårt digitala
Nyhetsbrev som kom i december. Har du
inte tecknat dig för det så kan du göra
det via vår hemsida: immanuel.se.

Församlingen kallas till
årsmöte – Söndagen den 22 april
kl 13.00 i Congressen.

Dessförinnan
församlingsmöten söndagarna
18 februari, 18 mars • kl 13.00.
Bolagens verksamhet kommer att
presenteras torsdagen den 19 april
kl 18.00

Erik Blennberger och Arne Fritzson
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Rollspelsäventyr i Immanuelskyrkan
Det är söndag och jag går in genom
glasdörrarna till Immanuelskyrkan. Det är
folk lite varstans i kyrkan. Det händer något överallt denna söndag eftermiddag.
Jag går en trappa ner och vi ledare börjar
ställa i ordning inför Rollspelsäventyret.
Nu är allt på plats med borden uppställda och på borden ligger det mynt,
speltärningar, papper, pennor, färgpennor, rollspelskaraktärer, regelböcker och
äventyret förstås. Det känns spännande,
vad kommer att hända idag?

finns gamla tempel med dyrbara skatter, mäktiga kungar, farliga fiender och
modiga hjältar. Alla äventyr bygger på
en bibelberättelse, från både Gamla och
Nya testamentet, som löper som en tråd
genom äventyret.
Varför spelar du rollspel? Jag ställer
frågan till rollspelarna och de tänker efter
en liten stund innan de svarar: ”Man får
leva sig in i hur det är att vara en annan
person för en liten stund, man får göra
det man inte brukar göra i vanliga fall och
man får ha låtsaspengar. Man får klättra i
träd ibland.” När jag har ställt frågan går
rollspelarna iväg till sina grupper och ger
sig ut på dagens äventyr.

Så börjar deltagarna droppa in. De pratar,
busar och skrattar med varandra. Vi sätter oss ner en liten stund på golvet, leker
och samlar ihop oss. Sedan delar vi upp
oss och går in i varsitt rum. Det är femton
rollspelare den här terminen som delas in
i två grupper med en ledare i varje grupp.
Det första som händer är att man får vara
med och skapa sin egen rollperson. Med
hjälp av tärningar slår man fram rollpersonens egenskaper. Det kan handla om
hur modig rollpersonen ska vara, hur
snabb, smidig eller stark, hur mycket
medkänsla rollpersonen ska ha.

Vad är det som är så roligt med rollspel?
Jag ställer frågan till Peter som också är
ledare för rollspelsäventyret tillsammans
med mig och Peter svarar: ”Jag tycker att
det är roligt att leka och improvisera, speciellt tillsammans med så kreativa barn
och ungdomar. Jag vill fånga upp och
haka på deras idéer och försöka få alla att
ta plats och skapa en rolig och bra stämning. Och så är det förstås spännande
med äventyr och med den blandning av
fantasi och verklighet, skoj och allvar som
vi försöker ge.”

Barnen diskuterar livligt vad som är allra
viktigast med en människa. Är det att
vara vacker och ha ett tjusigt utseende
eller är det att ha stor medkänsla för andra människor eller är det att vara snabb,
smidig och stark? Det är roligt att få leva
sig in i hur en annan människa tänker och
känner.

Maria Rönnedal,
en av spelledarna i Rollspelsäventyret
För mer information och anmälan se:
www.immanuel.se/immanuel-unga/barn/
skaparsoendag/skaparsoendag-2

Just nu använder vi oss av Hjältar &
Legender – Rollspel på bibelns tid. Här
10

FÖRSAMLINGSNYTT
DOP

NYA MEDLEMMAR

Sanna Boyenoh Ann Mosley
* 23 augusti 2017
dotter till Rose och Ethan Sörensen
Mosley
Immanuelskyrkan 19 november 2017

Gunilla Björk
Krukmakargatan 36, 118 51 Stockholm
073-695 48 68
Ulla & Sven Skogwik
Multrågatan 5, 162 54 Vällingby
08-38 76 31, 070-566 13 20

Karl Erik Valentin Langebäck
* 2 augusti 2017
son till Anette och Joakim Langebäck
Immanuelskyrkan 26 november 2017

Gunnel och Lars-Ove Farnebo
Anders Lundströms gata 15,
169 73 Solna 08-96 41 68

BARNVÄLSIGNELSE

TILL GUDS VILA

Matthew Jared Hufnagel
* 12 september 2017
son till Bethany och Nathan Hufnagel
Immanuelskyrkan 22 oktober 2017

Märta Simonsson
Löjtnantsgatan 8B, 115 50 Stockholm
* 19 januari 1928 † 26 oktober 2017

Ebbe Sven John Leijonstaaf
* 2 juni 2017
son till Sara och Carl Johan Leijonstaaf
Immanuelskyrkan 18 november 2017

Negiste Negasi
Åbergssons väg 17, 170 77 Solna
* 15 september 1957 † 1 november 2017
Per-Erik Öberg
Häggviksvägen 21A, 191 50 Sollentuna
* 26 april 1928
† 29 november 2017

HÖGTIDSDAGAR
Christina Gotting
Rut Fredriksson
Kjerstin Eriksson
Marie Hee-Ohk An
Jin Hee Lee Fornehed
Barbro Stålberg
Ana Gren
Soo-Won Kim
Anne-Sophie Walstam
Ulla Winnerfeldt
Yasin Farhat
Lotta Carstelius
Ethel Jacobsson
Inga Ekberg
Olle Alkholm
Börje Norberg
Nirlep Singh
Han-Suck Song
Sofia Bengtsson
Ingrid Eiderbrant
Gertrud Karnebäck
Sung-Hoon Lee
Iréne Ringefors Schèle

60 år 3 jan
90 år 4 jan
80 år 5 jan
60 år 7 jan
50 år 10 jan
70 år 10 jan
50 år 11 jan
75 år 13 jan
90 år 13 jan
85 år 14 jan
70 år 16 jan
70 år 16 jan
70 år 22 jan
90 år 25 jan
60 år 31 jan
90 år 3 feb
60 år 4 feb
50 år 8 feb
50 år 11 feb
90 år 11 feb
100 år 17 feb
50 år 22 feb
70 år 26 feb

Stig Eskilsson
Ellahagsvägen 27, 187 32 Täby
* 12 april 1930
† 3 december 2017

INSAMLADE MEDEL
Immanuelskyrkans församling
Utfall
jan–nov
2017

Budget
jan–nov
2017

Veckooffer och
kollekter

1 308 281 1 425 413

Gåvor inkl
Swish

1 294 941

Kyrkoavgift

999 185

980 985 1 058 750

Summa: 3 584 207 3 483 348
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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.

Sångakademin i Immanuelskyrkan blev en succé!
Under hösten 2017 startades en sångakademi för solister och korister. De båda kurserna
blev snabbt fulltecknade vilket visar på ett
behov av fortbildning för de som älskar att
sjunga – både solo och i kör.
Detta innebär att en fortsättning följer. Så
är du intresserad bör du hålla koll på vår
hemsida, (www.immanuel.se/musik-kultur/
sangakademi) där nya datum kommer att
redovisas.

Save the date

Vi vill redan nu flagga för lördagen 21 april
då vi slår upp portarna för ”kulturnatten”.
Konserter mellan 18–23.
Kan det bli bättre?

Vill du sjunga i vår barnkör
Vi har under höstterminen haft barnkör på
söndagar. Det har kommit barn både från den
svenska och den internationella språkgruppen. Alla barn från 7 år är välkomna. För anmälan och mer info kontakta Kristina Åkesson:
kristina.akesson@immanuelskyrkan.se
eller via hemsidan: www.immanuel.se/musikkultur/musik

Telefon: 08–587 503 00 • Fax: 08–587 503 30
E-post: info@immanuelskyrkan.se
Kungstensgatan 17, Box 6588, 113 83 Stockholm
Bankgiro: 181-0936 • Plusgiro: 44 93-3
Swish: 1234183224
För mer information besök: www.immanuel.se
https://sv-se.facebook.com/Immanuelskyrkan

