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Vänförsamling i Kinshasa
Friend congregation in Kinshasa sid 2–3
Kalendarium sid 6–8

Foto: Göran Gunner

INSIDAN

Vänförsamling
i Kinshasa

och de äldre studenterna efter lunch.
När vi hälsade på drog det ihop sig till
tenta period för de äldre och i en av
gudstjänsterna fanns de på plats för
förbön, inte minst för deras framtid.

Vi anlände sent en fredagkväll i April,
för att besöka N´djiliförsamlingen i
Kinshasa. På flygplatsen mötte pastor
Daniel Manianga och några medlemmar från vänförsamlingskommittén
samt en del scoutledare. Vi blev väl
omhändertagna. Församlingen har sin
kyrka på ett ganska stort område, som
dessutom inkluderar några gästrum
där vi fick bo. Det var en välsignelse,
särskilt med tanke på hur svårt det var
att resa i Kinshasa. Också en kort tur
med bil tog lång tid.
Genom att bo på kyrkans område
hade vi privilegiet att finnas nära de
olika verksamheterna som kyrkan är
involverad i. Några känns väl igen, som
barngrupper, scouter, körövningar (åtta
körer!), böneretreat, sammanträden
och mat till behövande. I det här fallet
har församlingen ett nutritionsprojekt
sedan 2002. Det betjänar undernärda
barn i området. Mama Helene och
Mama Elisa får kontakt med barnen
genom sjukhuset, men också genom
hembesök, vilket är en speciell utmaning. Självklart är det svårt ibland för
föräldrar att erkänna att de inte har
möjlighet att ge sina barn tillräckligt
med mat.

Vid knytkalaset den 3 september anordnar vi en tyst auktion för att kunna
stödja nutritionsprojektet ytterligare
men vi hoppas även kunna få in medel
så att församlingen kan få ytterligare
resurser för framtida arbete. Om du vill
stödja detta så är du välkommen att
erbjuda en middag, en golflektion, en
utflykt någonstans eller kanske några
nätter i ett sommarhus. Så auktionerar
vi ut detta till högstbjudande!
Ta kontakt med Kjell Walfridsson,
kjell.walfridsson@gmail.com, telefon
070 567 08 99 eller
någon annan ur Mission
och biståndskommittén.

Från våra gästrum kunde vi se ut över
skolområdet, som har ungefär 1.000
elever, från lågstadiet upp t o m gymnasium, med tre inriktningar, handel
och pedagogik, sömnad, teknik och
naturvetenskap. För att få plats med
alla elever delas skoldagen i två delar de yngre barnen kommer på morgonen

Ulla Marie Gunner
Pastor och
församlingsföreståndare
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Foto: Johannes Söderberg

Vid ingången till kyrkans område ligger sjukhuset. Det är litet men fyllt av
människor. En läkare är ansvarig för
verksamheten. Han tar in specialister
vid olika beov. Till och med på hans
kontor står en säng för en patient.
Här finns mödravård och BB, ett rum
för operationer och ett litet apotek.
Men resurserna är knappa. Här är ett
område som verkligen behöver ekonomiskt stöd, medicinsk utrustning
och mer personal. Med små resurser
är målet, enligt läkaren, att hjälpa dem
som kommer med att se till helheten av
deras behov. Det är t ex så som undernärda barn kan komma in i nutritionsprojektet.

Ps. Läs gärna mer om Kinshasa på
immanuel.se/blogg.

INSIDE

Friend congregation
in Kinshasa

lunch. When we visited it was time for
the older students to have exams and
in one service we prayed for them and
their future.

We arrived a late Friday night in
April to our friend congregation N´djili
in Kinshasa! Met by pastor Daniel
Manianga at the airport, some members from the friendship committee
and some scout leaders, we were well
taken care of. The church has quite a
big area, including some guest rooms
where we were able to stay. That was
a blessing, especially concerning how
hard it was to travel in Kinshasa. Even
a short tour took a long time.

Right by the entrance to this area
there is the hospital. A small one but
crowded with people. There is one
doctor responsible but he brings in
specialists when needed. Even his
office had a bed for one of the patients.
There is a maternity ward, a room for
surgery, a small pharmacy. But the
resources are very scarce. This is really
an area where there is need for money,
medical supplies and more staff. With
little resources the goal, according to
the responsible doctor, is to help those
who come with an overall assessment.
This is for example how they can send
children to the nutrition project.

Staying at the church area meant that
we had the privilege to be close to the
different ministries that the church is
involved with. Some are well known
to us like children´s groups, scouting,
choir rehearsals (eight choirs!), prayer
retreat, meetings, serving food for
needy. In this case the congregation
has a nutrition project since 2002. It
serves malnourished kids in the area.
Mama Helene and Mama Elisa find
these children through the hospital,
but also through visiting homes, which
tend to be a very delicate thing to do.
Obviously, parents sometimes have a
hard time admitting that they do not
have the ability to feed their children.

At our potluck September 3 we will
arrange a silent auction for raising the
support for the nutrition project but we
hope to get your help for more, so that
the congregation can get some more
support for future works. If you want to
support this you are welcome to offer
a dinner, a golf lesson, an excursion
someplace or maybe some nights in a
summer house. Out of this we make an
auction.
Please get in touch with Kjell Walfridsson, kjell.walfridsson@gmail.com,
phone 070 567 08 99 or someone else
in our mission and aid committee.

Staying at the church area also meant
looking out over a school, serving
around 1.000 children, from the first
grade through higher education in trade
and pedagogy, sewing, techniques
and science. To have enough space
they have to divide the school days in
two – meeting the younger kids in the
morning, and the older students after

Ulla Marie Gunner
Senior pastor

Ps. You can read more about the visit
at immanuel.se/blogg
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AKTUELLT

Ni har i er ungdomsgrupp planerat
att åka till klostret Taizé i Frankrike
sommaren 2016 som en fortsättning
på konfirmationen i Immanuelskyrkan.
Hur har uppladdningen inför resan sett
ut?
Varje månad i snart ett år har vi samlats
i kyrkan för att träffas, äta god mat och
prata om livet i en härlig blandning av
skratt och allvar. Till skillnad från min första konfirmation har denna “konfirmation
två” (K2) varit mindre uppstyrd och istället
handlat mer om att få vara sig själv och
komma närmare de andra i gruppen. Vi
har bett tillsammans och fått lära oss
de klassiska Taizé-sångerna som alltid
sjungs i klostret.
Det näst sista K2-mötet fick vi besök av
en pastor som besökt Taizé flera gånger
och som visade bilder och berättade mer
om resan.
För att samla in pengar (som tyvärr är en
ofrånkomlig förutsättning) har vi stått och
organiserat garderoberna under några
konserter i kyrkan, men också arrangerat
en helt fantastisk egen konsert efter initiativ från gruppens gitarrlegend Benjamin.

IMMANUELSKYRKANS MEDLEM
HANNAH AKUFFO

Sommarpratar i
Sveriges Radio

Sänds 16 augusti
– Jag kommer att berätta om några av
livets självklara sanningar som påverkat
mina vägar i livet från ung ålder. Nämligen: Att ha lite pengar betyder inte att
du är fattig eller oduglig. Använd dina
talanger så gott du kan, utan att titta
på vad andra har eller inte har. Att vara
paranoid betyder inte att de inte är ute
efter dig. Jag kommer också att tala om
hur en djupare förståelse på senare år
av begreppen ”lagom”, ”jantelagen” och
”härskarteknik” har gjort mig mer avspänd och kanske också mer sympatisk!
(Text från SR)

MEMBER OF IMMANUEL
CHURCH, HANNAH AKUFFO

Summer speaker
in Swedish Radio

Will be boadcast 16th August
– I am going to talk about som of the
truths of life that have influenced my path
in life from an early age. Namely: Not
having a lot of money does not mean that
you are poor or ”not good enough.” Use
your talents to the best of your ability,
not looking at what others have or don’t
have. Being paranoid doesn’t mean that
they are out to get you. I will also talk a
bit about how the terms ”lagom” (just
enough), ”jantelagen” (don’t think that
you are ...something), and ”härskarteknik” have made me more relaxed and
maybe also more sympathetic.

Vad ser du mest fram emot?
Jag ser mest fram emot att få träffa nya
människor, uppleva klostrets stillhet,
sjunga de gemensamma sångerna, komma närmare Jesus och umgås med mina
kära vänner. Allt ska bli ett superroligt
upplevelse förutom själva bussresan dit
och tillbaka. Trettio timmar
i buss kan verkligen bli
ett äventyr…

Norea Marklund, 17 år.
K2:are i Immanuelskyrkan.

(Text from SR)
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KYRKOAVGIFTEN

Text in english at: www.immanuel.se/aktuellt/las/
nyheter/2568-kampanj-for-kyrkoavgiften

Information om kommande kampanj för
KYRKOAVGIFTEN
under september – oktober 2016
Vi är glada och tacksamma över att 365
av församlingens närmare 1 500 medlemmar har valt att betala sin kyrkoavgift hit
till den församling där de firar gudstjänst
och är aktiva på olika sätt. Men vi vill bli
fler!
För att det ska ske behöver du göra ett
aktivt val. Och för att detta ska börja gälla
från januari 2017 behöver du ha gjort ditt
val senast den sista oktober i år.

*

mation omkring detta i början av hösten
och säger nu – väl mött i kommande
kyrkoavgiftskampanj!
* 3% går till Equmeniakyrkan centralt.

VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN:
Ökad gemenskap mellan de olika
gudstjänstgrupperna, förstärkt barn-,
ungdoms- och familjearbete samt mer
och bättre insatser till människor i utsatta
livssituationer.

KAMPANJ-MÅNADER

Vi kommer därför under ett antal söndagar i september och oktober att finnas
på plats efter söndagens gudstjänster för
att svara på frågor och också hjälpa den
som önskar att dirigera sin kyrkoavgift till
vår församling.
Kyrkoavgiften är en stabil och betydelsefull intäkt för församlingen.
Vi återkommer med mer detaljerad infor-
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Med reservation för eventuella ändringar.

JULI

Söndag 24 juli

Söndag 3 juli

11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

Goda förvaltare.
Ulla Marie Gunner. Robin Göthberg.
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

Efterföljelse.
Jacob Molander, Claes-Göran Ydrefors.
Robin Göthberg. Nina Tellander, sång.

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
Tisdag 26 juli

12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY

in English

in Korean

Onsdag 27 juli

Söndag 10 juli

13.00 SOMMARTRÄFF för daglediga

11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Om och med tårtor.
Välkommen till ett mini-föredrag om tårtor
av pastor Anna Berndes.
Därefter bjuds det självklart på kaffe och
tårta!

Gud är mitt ibland oss.
Claes-Göran Ydrefors. Robin Göthberg.

19.00 SOMMARTORG

12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

Så att jag kan komma in.
Hur vid är kyrkporten? Vi säger gärna
att alla är välkomna till kyrkan, men vad
menar vi egentligen med ”alla”? Och vad
betyder det att vara välkommen?
Ett sommartorg i Pride-veckan med AnnChristine Ruuth, präst och föreläsare.
Servering från kl 18.30.
Lokal: Paus – ingång från Birger Jarls
gatan 61 A.

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean

Tisdag 12 juli
18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
in English

Söndag 17 juli
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

Söndag 31 juli
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

Andlig klarsyn.
Rachel Norborg-Jerkeby och Lars-Ingmar
Jerkeby. Robin Göthberg.
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

Nådens gåvor.
Anna Berndes. Håkan Martinsson.
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY

in Korean

in Korean
6

A R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K
AUGUSTI

Fredag 19 augusti
19.00 KOREAN PRAYER MEETING

Fredag 5 augusti

Choong-II Cho

19.00 KOREAN PRAYER MEETING

Söndag 21 augusti

Choong-II Cho

11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Söndag 7 augusti
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

Medmänniskan. Jenny Dobers, regional
kyrkoledare i Equmeniakyrkan,
Anders Segersson. Martin Åsander.
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

Tro och liv.
Charlotte Höglund. Björn Gäfvert.
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY

in Korean

Tisdag 9 augusti

14.00 TRO & LJUS
16.00 IMMANUEL 153 – höststart

18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY

Tisdag 23 augusti

in English

18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY

in Korean

Fredag 12 augusti

in English

19.00 KOREAN PRAYER MEETING

Fredag 26 augusti

Söndag 14 augusti

18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING

Choong-II Cho

11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

Choong-II Cho

Lördag 27 augusti

Friheten i Kristus.
Claes-Göran Ydrefors. Björn Gäfvert.
Medverkan av dramagruppen Covenant
Players.
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

12–15 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY

Choong-II Cho

11.40–12.00 Andakt i Congressen. /
Devotion in Congressen.

Söndag 28 augusti
11.00 WORSHIP in Korean

in Korean

11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

Tisdag 16 augusti

Enheten i Kristus.
Ulla Matie Gunner. Björn Gäfvert.
Nina Tellander, sång.
Utgångskollekt till Lunch i Gemenskap.
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
in English

13.30 PILGRIMSVANDRING PÅ
DJURGÅRDEN
Se mer info på sid 12.

18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY

in English

in Korean
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16.00 IMMANUEL 153

Tisdag 30 augusti
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
in English

Fredag 2 september
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING

KNYTKALAS
FÖR HELA KYRKAN
ALL CHURCH POTLUCK
lördag 3 september
17.00–20.00
i Paus och Congressen

Choong-II Cho

Lördag 3 september
Knytkalas / Potluck

> > > > >

Söndag 4 september
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST

Ta med mat som räcker till åtta personer.
Gemenskap, tyst auktion för vänförsamlingen i N´djili och roligt program.
Mer info kommer.

Ett är nödvändigt.
Claes-Göran Ydrefors,
Karin Pettersson. Sång av Margareta
Gäfvert. Björn Gäfvert.

Bring food for eight people. Community,
silent auction for friendcongregation in
N´djili, and a fun program.
More information to come.

11.00 SKAPARSÖNDAG
12.00 Kyrkkaffe i Paus /
Church Coffee in Paus

12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean

START tisdag 27 september 18.30

16.00 IMMANUEL 153

LÄGG DIG I OCH TYCK TILL OM

”Immanuelskyrkan om fem år?”
Den 4 september 13.00–15.00 inbjuder vi alla i den svenska delen av
församlingen till ett samtal om vårt arbete nu och fem år framåt.
• Vilka vill vi vara?
• Vad är det för behov vi vill svara upp mot?
• Hur vill vi prioritera våra resurser under den kommande femårsperioden?
Kort sagt: vad är det som är viktigast bland allt det viktiga i ett femårsperspektiv? Och hur når vi dit?
Kom med och lägg dig i! Vi behöver vara många som bryr oss om vad
som sker med och i församlingen fem år framåt i tiden!
Samtalsledare är Greger Hjelm.
Inbjudare är det Svenska Verksamhetsrådet. Plats: Waldenströmsalen.
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FÖRSAMLINGSNYTT
DOP

Samuel Ijunju Katabalwa
* 25 aug 2015
son till Gladys Wabatte
och Michael Katabalwa
Immanuelskyrkan 1 maj 2016

Jason Tobechukwa Chika
* 8 okt 2015
son till Nana Adjei och samuel Chika
Immanuelskyrkan 20 feb 2016

Jasmine Tara Joosery Hedlund
* 26 jan 2016
dotter till Linda Haglund
och Vinay Joosery
Immanuelskyrkan 4 juni 2016

Cheng Norman
* 18 okt 1960
Immanuelskyrkan 24 mars 2016
Emmanuel Nyakeh Foday
* 24 april 2015
son till Peagie Woobay
och Emmanuel Foday
Immanuelskyrkan 23 april 2016

VIGSEL
Ashok Vikhe Patil
Nandini Charles
Immanuelskyrkan 9 april 2016

Daniel Sjö
* 17 juni 1993
Immanuelskyrkan 24 april 2016

HÖGTIDSDAGAR

Vasiliki Katsi
* 2 dec 1985
Immanuelskyrkan 24 april 2016

Kristina Prybil
50 år 2 juli
Gudrun Kullgren-Nilsson 90 år 13 juli
Ulla Armyr
60 år 20 juli
Karin Stridh
50 år 24 juli
Febe Öhlander
100 år 29 juli
Monica Ahlberg
70 år 31 juli
Hans-Olof Hagén
70 år 2 aug
David Bergqvist
75 år 2 aug
Kaare Brandsjö
100 år 9 aug
Johan Lund
50 år 6 aug
Alexandra Romanova
70 år 27 aug
Tage Eriksson
102 år 29 aug

Rocky Rajwant
* 16 feb 1990
Immanuelskyrkan 27 april 2016
Godwin Elochukwu Eneh
* 31 mars 2016
son till Lynda och Christopher Eneh
Immanuelskyrkan 5 juni 2016

BARNVÄLSIGNELSE
Natanael Kenneth David Miger
* 20 juni 2015
son till Jasmine Lantz och David Miger
Immanuelskyrkan 30 jan 2016

TILL GUDS VILA
Maj Axberg
Löjtnantsgatan 8 C, 115 50 Stockholm
* 14 maj 1932
† 16 april 2016

Henry Elala
* 15 sep 2015
son till Malin och Daniel Elala
Immanuelskyrkan 1 maj 2015

Anders Fernholm
Videvägen 6, 191 33 Sollentuna
* 17 mars 1943 † 24 maj 2016

Steven Kayondo Katabalwa
* 13 okt 2013
son till Gladys Wabatte
och Michael Katabalwa
Immanuelskyrkan 1 maj 2016

Diddy Antai
Wergelandsgatan 13, 168 48 Bromma
* 17 mars 1964 † 27 maj 2016
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NYA MEDLEMMAR

Monique Strömberg
Reginavägen 30, 131 50 Saltsjö-Duvnäs
0708-11 33 18

Liselott Björk
Ölandsgatan 49A, 116 63 Stockholm
0707-15 32 32

Ulf Törnebladh
Sjövillegränd 8, 183 68 Täby
0705-17 78 34

Karin Holmquist
Odengatan 31A, 113 51 Stockholm
0703-36 93 55, 0768-10 20 43

Numera har vi automatisk adress
uppdatering mot Skatteverket.
Post från församlingen kommer därför
alltid att gå till din folkbokföringsadress.

Ira Mörth
Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm
0701-42 28 55

HJÄRTA IMMANUEL
Hjärta Immanuel –
är en kampanj
under 2016 för att
lyfta vårt offrande!
Målet för vår extra insamling är satt till
700.000 kronor. Ge av hjärtat till
Immanuelskyrkans församling!

Gemenskapshelg
på Kärsögården
17–18 september

Bankgiro: 181-0936; Plusgiro: 44 93-3;
Swish: 1234183224 eller med kort t ex
vid info-disken. Ange: hjärtaimmanuel

Välkommen med till en hel helg på Kärsögården med den svenska delen av församlingen. Deltgare från Skaparsöndag,
tonåringarna i Freda och alla vi andra.
Vi utökar förra årets gemenskapsdag till
att omfatta hela helgen.
Vi möts till lek och samtal. Mat och prat.
En liten pilgrimsvandring för barn och
vuxna. Pyssel och andakt.
Det finns möjlighet att bo över på Kärsögården eller så bor du hemma. Vi firar
söndagens gudstjänst kl 11.00 tillsammans på Kärsögården. Välkommnen med
till gudstjänsten även om du inte är med
på annat under helgen. Buss ordnas för
den som vill åka från Immanuelskyrkan till
gudstjänsten.
Mer detaljerad information och anmälan
kommer i mitten av augusti men boka in
helgen redan nu. Kom med till det som
blir höstens stora upptakt!

INSAMLADE MEDEL
Immanuelskyrkans församling
Utfall
jan–maj

Budget
jan–maj

Veckooffer och
kollekter

630 993

850 410

Gåvor inkl
Swish

419 818

370 000

76 291

291 670

1 000 000

0

354 130

362 915

Extra insamling
och
Hjärta Immanuel

Enskild gåva
Kyrkoavgift

Summa: 2 481 232 1 874 995
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KONTAKT
Kontaktuppgifterna kommer inte i varje nummer pga platsbrist vissa perioder.

PASTORER / PASTORS

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE

Ulla Marie Gunner
församlingsföreståndare
08–587 503 04, 073-048 27 60
ullamarie.gunner@immanuelskyrkan.se

Cathrin Sjöström
08–587 503 01
cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se
Stephanie Prisell von Ohain
(English speaking)
08–587 503 62
stephanie.vonohain@immanuelskyrkan.se

Claes-Göran Ydrefors, pastor
08-587 503 09, 072-587 50 47
cg.ydrefors@immanuelskyrkan.se

LOKALER OCH SERVICE

Anna Berndes, pastor
08-587 503 02, 070-267 51 60
anna.berndes@immanuelskyrkan.se

Johan Edberg, intendent
08-587 503 32, 070-650 55 05
johan.edberg@immanuelskyrkan.se

Tobias Frelin, pastor
(tjl 1/9-2016–31/8 2018)
08-587 503 14
tobias.frelin@immanuelskyrkan.se

HUSMOR
Daniel Nilsson
08-587 503 36
daniel.nilsson@immanuelskyrkan.se

Charlotte Höglund, pastor
Immanuel 153
08–587 503 58
charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se

MUSIK
Kristina Åkesson, musikansvarig
och körpedagog
08-587 503 13, 070-922 05 54
kristina.akesson@immanuelskyrkan.se

Jacob Molander, vik pastor
Immanuel 153, 08-587 503 17
jacob.molander@immanuelskyrkan.se

Björn Gäfvert, organist
070-723 20 46
bjorn.gafvert@immanuelskyrkan.se

Steve Armfield, pastor
(English speaking) 08-587 503 07
steve.armfield@immanuelskyrkan.se
Chris Peterson, pastor fr o m 22 aug.
(English speaking)

Peter Eriksson, rektor musikskolan
08-587 503 12, 070–593 28 93
peter.eriksson@immanuelskyrkan.se

Cho, Choong-Il, pastor
(Korean speaking)
08-587 503 08, 08-792 04 39
cho@immanuelskyrkan.se

BARN OCH UNGDOM
Fredrik Jonsson, barn och familj
samt studioansvarig
070–742 30 80
fredrik.jonsson@immanuelskyrkan.se

DIAKONER
Anders Segersson, diakon
08–587 503 20, 070–843 25 75
anders.segersson@immanuelskyrkan.se

Geri Lindberg, Children’s Ministry
Director (English speaking)
08–587 503 15, 073–928 81 09
geri.lindberg@immanuelskyrkan.se

Agneta Selander, diakon
08–587 503 24, 076-886 60 82
agneta.selander@immanuelskyrkan.se

Amanda Detchman, Intern Youth Pastor
(English speaking) t o m 31 juli
08-587 503 31, 070-267 53 11
amanda.detchman@immanuelskyrkan.se

Camilla Mattebo, diakon
08-587 503 22, 070-587 54 06
camilla.mattebo@immanuelskyrkan.se
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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.

Pilgrimsvandring på Djurgården
Tisdag 16 augusti 13.30, samling vid bron på Djurgårdssidan.
Ca 14.30 Avslutning i Rosendals Trädgård med fika – vi betalar själva.
Du som inte har möjlighet att vandra kan möta upp direkt i Rosendal ca
kl 14.30. Agneta Selander, diakon tar emot på plats, tel 0768-86 60 82.
Ta spårvagnen från Kungsträdgården till Waldemarsudde där du går av
och fortsätter sedan till fots till Rosendal. Det är bra skyltat.

Pilgrim Walk at Djurgården
Tuesday, August 16th at 13.30, gathering at the bridge on Djurgården
side. 14.30 finishing at the Rosendal Garden with ”fika” – you pay for
your own ”fika”.
You who are unable to walk, can meet up directly in Rosendal about
14.30. Agneta Selander, deacon, will meet you there,
tel 0768-86 60 82.
Take the tram from Kungsträdgården to Waldemarsudde where you get
off and continue on foot to Rosendal. It is well marked. (in Swedish)

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

