Nr 4 • JULI • AUGUSTI • 2018

Pete Anderson teaches on
prayer during Immanuel
International’s retreat in May.
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Pete Anderson undervisar
om bön under Immanuel
internationellas retreat i maj.

INSIDAN

Att välja, att rösta
I september är det val i Sverige.
Valrörelsen märks redan i den politiska
diskussionen. När detta skrivs har vi
pastorer i Immanuel formulerat oss i en
artikel som vi hoppas kommer att pu
bliceras i en tryckt tidning. Mycket av
debatten handlar om snabba lösningar
på stora problem. Det blir lätt att grup
per ställs emot varandra. Ideologi där
synen på världen, på människans värde
och på respekten för olikheter diskute
ras alltför sällan.

våldets, fiendskapens och splittringens
berättelser.
...
som Kristi kyrka är vi kallade att älska
dem som riskerar att stötas ut. Vi är
kallade att älska och visa gästfrihet till
de som Jesus älskade. Det betyder att
vi som kristna inte är till salu. Vi säljer
oss inte. Vår Herre är inte någon politisk ledare.”

Som kristna medborgare röstar vi
förstås på olika partier. Vi har ett ansvar
för vårt samhälle. Vi ser olika lösningar.
Men det är ändå viktigt att påminna
om att medborgarskapet i Guds rike
ligger i botten på de ställningstaganden
vi gör. Guds rike kännetecknas inte av
etnisk eller nationell identitet utan av en
tillhörighet där våra olikheter ryms och
där mångfalden är en gåva. Eller som
vi skriver:

Med önskan om en
välsignad sommar!

”Att trofast vittna om Guds rike
innebär att definiera, synliggöra och
praktisera en annan berättelse än
maktmissbrukets, segregeringens,

Ulla Marie Gunner
Pastor och
församlingsföreståndare
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Däremot har kyrkan en teologisk
politik som inte är detsamma som par
tipolitisk sympati. Att välja och att rösta
har betydelse. Vi vill därför uppmuntra
dig att be och samtala inför höstens
val så att visionen om Guds rike och
efterföljelsen av Jesus Kristus får bli en
grund till hur du använder din möjlighet
att påverka.

INSIDE

To choose, to vote
”A faithful testimony of the kingdom
of God means to define, visualize, and
practice another story than those of
abuse, segregation, violence, animosity, and separation.

This year, elections to the Swedish
parliament will take place in Sep
tember. The election campaigns are
already under way, and are noticeable
in the political discussions. As I write
this, the whole group of pastors in
Immanuel have authored an article,
which we hope will be published in
a Swedish newspaper. Many of the
debates focus on quick solutions to
big problems. Groups are easily pitted
against each other. The ideologies,
where views on the world, human
values, and the respect for diversity
can be reviewed, are rarely discussed.

...
as the church of Christ, we are called
to love those who risk being cast out.
We are called to love and offer hospitality to those whom Jesus loved. This
means that we as Christians are not
for sale. We will not sell ourselves. Our
Lord is not a political leader.“
The church, however, has a theo
logical policy, which is not equivalent
to sympathy for a specific political
party. To choose, and to vote make
a difference. This is why we want to
encourage you to pray and talk with
one another in view of the upcoming
elections, so that the vision of the King
dom of God, and our following of Jesus
Christ may be the foundation for how
you use your opportunity to influence.

Being the Christian citizens we are,
we of course choose to vote for dif
ferent parties. We have a responsibility
to our society. We see different solu
tions. Yet, it is important to remember
that our citizenship in the kingdom of
God is the foundation for our stand
points. The kingdom of God is not
characterized by distinctions based on
ethnicity or nationality, but rather by a
communion, which embraces our
differences, and where diversity is a
gift. As we expressed it in our text:

Wishing you a blessed Summer!
Ulla Marie Gunner
Senior pastor
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Immanuel’s international group
had a retreat with the theme of
prayer in May.

Immanuels internationella grupp
hade en retreat med temat bön
i maj.

A Praying Faith:
Exploring the Practice
of prayer

En bedjande tro:
Utforska och praktisera
bön

On May 18th, a group from Immanuels
kyrkan headed out to Björkögården
to spend the weekend in prayer. We
framed the weekend with Jesus’ call to
his disciples to ”come away with me to
a quiet place and get some rest” Mark
6:31. It was such a great weekend to get
away from the noise, to slow down, and
be unhurried enough to pray. We explo
red different practices of contemplative
prayer, prayed together, played together,
and were mutually encouraged over the
weekend.
Each prayer session included a time
of worship, a teaching to ground each
prayer practice in scripture, and then
gave space for each person time to pray.
There was often times of reflection and
response where we were able to share
about our prayer life which was very help
ful to know we are in this together!
A short description of the contempla
tive prayers we covered: The Compass
Prayer, The Ignatian Prayer, Prayer Walk,
Centering prayer, Pray through the Day.
The weekend was a great experience
for all who attended. We look forward
to the next opportu
nity to gather again, to
encourage one another
in love, to grow deeper
in relationships with
one another, and to be
encouraged to grow
deeper in relationship
with God!

Den 18 maj for en grupp från Immanuels
kyrkans internationella gemenskap ut till
Björkögården för att tillbringa helgen i
bön. Vi inramade helgen med Jesu upp
maning till sina lärjungar att ”följa med
bort till en öde trakt, så att vi får vara en
samma och ni kan vila er lite” Mark 6:31.
Det var en bra helg där vi fick komma
ifrån bullret i sta’n och varva ner tillräck
ligt för att be. Vi provade på olika sätt att
be och varje bönesamling omfattade en
stund av tillbedjan och undervisning till
grund för varje bönpraktik – innan varje
person fick tid för bön. Exempel på olika
sorters bön: kompassbön, Ignatiansk
bön, bönepromenad, lyssnande bön, bön
under dagen.
Det gavs också tid för eftertanke och
tillfällen där vi kunde dela om vårt böneliv.
Och det är skönt att veta att vi är tillsam
mans i detta med bön.
Helgen var en stor upplevelse för alla
som deltog. Vi ser fram emot nästa till
fälle att samlas igen, uppmuntra varandra
i kärlek, att växa djupare i relationer med
varandra och uppmuntras att växa
djupare i förhållande till Gud.

Pete Anderson
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AKTUELLT

Din gåva är
betydelsefull

Your gift is important

Vi kan se tillbaka på en fin vårtermin där
kyrkan varit mötesplats för många män
niskor. Gudstjänster, luncher, konfirma
tion, planeringsträffar, värme och vila,
extra kalla nätter, musikskolelektioner och
konserter, själavård, bön, bokcirklar, före
läsningar, söndagsskola, politikersamtal,
utställningar, bibelstudium, språkcafé...
Och en hel del till!
För att genomföra detta och mycket mer
är din gåva betydelsefull. Inför sommaren
kan det vara läge att ge din gåva direkt till
församlingen.
Gå in på din internetbank och under
överföringar/Ny stående överföring. Lägg
in överföring till Immanuelskyrkans för
samlings konto i SE-banken med konto
5207 1002156 där dom 4 första siffrorna
i kontonumret avser clearingnummer. Fyll
sedan i belopp och datum när pengarna
skall dras från ditt konto varje månad.
Det kan se lite olika ut beroende på i
vilken bank man är kund. Vi hjälper gärna
till om du behöver hjälp.
Du kan nå oss på telefonnummer
08 587 503 53 Bernadette Ebenholtz eller
08 587 503 06 Mats Engen.

We can look back on a good spring sea
son where the church has been a gathe
ring place for many – worship services,
lunches, confirmation, planning meetings,
värme och vila, extra kalla nätter, music
lessons and concerts, counseling, prayer,
book circles, lectures, Sunday school,
political forums, exhibitions, bible stu
dies, language café... and much more!
Your tithes & offerings enable all these
ministries. Please remember to continue
your faithful giving during the summer
months. An easy way to do that is
through recurring transfers.
Log into your online bank and opt ”New
recurring transfer / Ny stående över
föring”. Add a transfer to Immanuel
Church’s account in SEB, account num
ber 5207 1002156 (the first four numbers
are the clearing number). Indicate the
amount and the date for withdrawal each
month.
We are happy to assist if you need help
setting this up. You can reach our
Accountant Bernadette Ebenholtz on
08-587 503 53 or Head of Administration
Mats Engen on 08-587 503 06.

Tack!

Thank you!

Grillkväll / BBQ

för hela församlingen
with the whole church family
Onsdagen /Wednesday 15 augusti
tänder vi grillarna och möts för att äta
och umgås tillsammans. Grillarna är klara
från 17.30. Var och en tar med sig det
man vill grilla och det man vill äta tillsam
mans med det man grillar.
The BBQ’s are ready from 17.30. Join us
for fellowship and bring something to put
on the BBQ’s for you and for your family
and some side dish.
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MUSIKAKTUELLT

2 av våra körer har varit på resa
Two of our choirs have been travelling

Vox Immanuel. Foto: Bo Haglund

Immanuel Nova. Foto: Lars Abrahamsson

Vox Immanuel i Åbo

Vox Immanuel in Turku

Vox Immanuel, med en skapligt stor fan
club (läs: kärestan) var i början av maj på
körresa till Åbo, Finlands äldsta stad.
33 korister och närstående klev i land
på lördagsmorgonen och delar av dagen
var fri tid för att bekanta sig med staden
från 1200-talet. Men klockan fyra var det
dags. Domkyrkan slog upp sina portar, vi
inledde konserten med Bach: ”Lov, pris
och ära”.
Kicki Åkesson ledde sin kör med elegans
i sina musikaliska handleder. Marga
reta Gäfvert fanns med på vår resa och
framförde ett antal folkvisor, bland annat
Griegs Solveigs sang, uppskattat och
som vanligt njutbart. Bo Haglund, tenor,
lotsade kyrkobesökarna genom program
met med korta presentationer av reper
toaren som utgjordes av sommarmusik.
Kvällen kändes ung efter avslutad kon
sert och kyrktrappan inbjudande. Vi satte
oss ner och stämde upp såväl ”En vänlig
grönskas rika dräkt” som några andra
sommarvisor. De förbipasserande stan
nade till för en kort stund och lyssnade.
På söndagskvällen angjorde vi Friham
nen i Stockholm efter en innehållsrik helg
tillsammans i Vox Immanuel.
Marita Önneby Eliasson

large “fan club”, went on a trip to Turku
early this May. A group of 33 choir mem
bers & partners came ashore on Saturday
morning and had part of the day off to
explore the oldest city of Finland (13th
century). Later that day, the doors to the
cathedral opened for our 4 p.m. concert,
which was opened with Bach’s “Sicut
locutus est”.
Kicki Åkesson led her choir with elegancy
in her musical wrists. Margareta Gäfvert
had joined us on the trip and performed a
number of folk songs, i.a. Solveig’s song
by Grieg, which was enjoyable and much
appreciated. Bo Haglund (tenor) presen
ted the program, which was made up of
summer music, to the church visitors.
The night felt young when the concert
was over. The staircase to the cathedral
looked inviting. We sat down and sang
“En vänlig grönskas rika dräkt” as well as
some other summer hymns and songs.
Bypassers stopped for a moment and
listened.
After an extensive and good weekend
together as Vox Immanuel, we docked in
harbor in Stockholm on Sunday evening.
Marita Önneby Eliasson

Läs om Novas resa på nästa sida >

Vox Immanuel, together with a rather
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AKTUELLT

Kören Nova gästade
Jönköping

The choir Nova visited
Jönköping

Lördagen 19 maj reste Immanuel Nova
till Jönköping för konsert och umgäng
eshelg. De 25 deltagarna bodde på
Södra Vätterbygdens Folkhögskola och
konserten framfördes i Järstorps Mis
sionshus. Missionshuset har nära band
till Allianskyrkan i Jönköping där en av
Novas tenorer har sina rötter.
Helgen blev mycket lyckad med fint
väder, god uppslutning på konsert och
trevlig lägereld mot slutet av kvällen. Åhö
rarna uppskattade konserten mycket och
hoppades på nytt besök med konsert vid
tillfälle.

On Saturday 19 May Immanuel Nova
travelled to Jönköping for a concert and
fellowship weekend. The 25 participants
stayed at Södra Vätterbygdens Folk
högskola and the concert took place in
Järstorp’s Missionshus. The chapel has
close ties to Allianskyrkan in Jönköping,
where one of Nova’s tenors comes from.
It was a very good weekend with beau
tiful weather, a good concert and a nice
campfire at the end of the evening. The
audience appreciated the concert a lot
and hoped the choir would come back
and give a concert at a later date.

Gemenskapshelg
på Drakudden
lördag 25 – söndag 26 augusti

10 dagar i Taizé

• Gemenskap • God mat • Aktiviteter
för alla åldrar • Samling runt elden
• Gudstjänst • Lära känna alla åldrar

Den 4–13 augusti åker ett tjugotal
konfirmander, ledare och hjälpledare till
Taizé. Dagarna i Taizé sker i anslutning
till det andra år som konfirmanderna har
mötts. Deltagarna kommer från såväl den
svenska som den internationella gruppen
i Immanuelskyrkan liksom från Jakobs
bergskyrkan och Hallundakyrkan.
Be att detta får bli fantastiska dagar för
alla som är med!

Läs mer om innehållet på vår hemsida:
immanuel.se/gemenskapsdagen
och anmäl dig genom att fylla i din
mailadress på hemsidan. Då skickas ett
längre anmälningsformulär till din mail.
Om du inte kan maila, inte får formuläret
eller har frågor så kontakta Karin Fritzson
08-587 503 18.

10 days in Taizé

Sista anmälningsdag är fredag
10 augusti. (Anmälan gäller först när du
skickat in hela formuläret!)

From the 4th to the 13th of August,
21 confirmands, leaders and help-leaders
will travel to Taizé. The days in Taizé take
place in connection with the second year
that the confirmation candidates have
been a part of. The participants come
from both the Swedish and International
fellowships in Immanuel Church, as well
as from Jakobsbergskyrkan and
Hallundakyrkan.
Pray that these will be amazing days for
everyone involved!
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Med reservation för eventuella ändringar.
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Under juli månad har vi gemensamt kyrkkaffe för alla gudstjänstgrupper. 1 och 8 juli i Paus på K1. 15, 22 och 29 juli på kyrktorget.
During July we invite you to a joint church Fika.
1 and 8 July in Paus at K1. 15, 22 and 29 July in the church square.

JULI

Söndag 15 juli
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Spirit of Service. Luke Swanson.
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Jesus förhärligad. Ulla Marie Gunner.
Robin Taubert, orgel.
Joint church Fika / Kyrkkaffe med alla
gudstjänstgrupper i Paus.

Söndag 1 juli
11.00 WORSHIP in Korean
Marco Helles.
11.00 WORSHIP in English

Spirit of Love. Loving Self.

Chris Peterson.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Onsdag 18 juli

11.00 GUDSTJÄNST
Sänd mig. Karin Fritzson. Sång av Anders
Segersson. Björn Gäfvert, orgel.
Joint church Fika / Kyrkkaffe med alla
gudstjänstgrupper i Paus.

Servering 18.30. / Café open 18.30.
19.00 SOMMARTORG
Psalmer av Lina Sandell. Marylou Trio:
Maria och Oliver Löwenham och Filip
Ericsson. Värd: Ulf Bergsviker.

Onsdag 4 juli

Söndag 22 juli

Servering 18.30. / Café open 18.30.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Pete Anderson.
11.00 GUDSTJÄNST
Andlig klarsyn. Ulf Bergsviker.
Björn Gäfvert, orgel.
Joint church Fika / Kyrkkaffe med alla
gudstjänstgrupper i Paus.

19.00 SOMMARTORG
Ett musikprogram inspirerat från Kongo
med Marius Billy. Värd: Chris Peterson.

Söndag 8 juli
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Spirit of Unity and Diversity.
Chris Peterson.

Tisdag 24 juli
13.00 SOMMAR-TISDAGSTRÄFF
Kristina och andra fruntimmer. På sista
dagen av fruntimmersveckan bjuder vi till
kaffekalas! Värd: Anna Berndes.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
11.00 GUDSTJÄNST
Efterföljelse. Lotta Thordsson.
Karin Pettersson. Robin Taubert, orgel.
Joint church Fika / Kyrkkaffe med alla
gudstjänstgrupper i Paus.

Söndag 29 juli
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Pete Anderson.
11.00 GUDSTJÄNST
Goda förvaltare. Anna Berndes.
Björn Gäfvert, orgel.
Joint church Fika / Kyrkkaffe med alla
gudstjänstgrupper i Paus.

Tisdag 10 juli
UTFLYKT TILL EKHOLMEN
08.30 Samling på Strömkajen.
Medtag matsäck. Anmälan och upplys
ningar: Rachel Norborg Jerkeby
08-774 27 26, 070-295 82 52
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AUGUSTI

Söndag 19 augusti

Onsdag 1 augusti

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.

Servering 18.30. / Café open 18.30.

11.00 WORSHIP in English
Pete Anderson.

19.00 SOMMARTORG ”Komma ut, bort
och hem” – en kväll med ”frikyrkoflatan”
Lena Frisell. Värd: Anna Berndes.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Söndag 5 augusti

11.00 GUDSTJÄNST
Friheten i Kristus. Ulla Marie Gunner. Jonas
Gustafsson. Martin Åsander, musiker.
Medverkan av sångare från Immanuelkyr
kans koristkurs, Kristina Åkesson, dirigent.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.
11.00 WORSHIP in English
Fanchon Kelley.

12.45 FÖRSAMLINGSMÖTE
I CONGRESSEN Ärenden är:
Fyllnadsval nomineringskommittén.
Information om svensk verksamhetsledare.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Nådens gåvor. Karin Fritzson. Charlotte
Höglund. Sång av Eva Berg Almkvist.
Alwar Almkvist, orgel.

Tisdag 21 augusti
09.45 WOMEN’S BIBLE STUDY

Söndag 12 augusti

12.15 MOMS IN PRAYER

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.

13.00 SOMMAR-TISDAGSTRÄFF
Musikglädje med Torsten Englund och
cittra-gruppen Citronerna.
Värd: diakon Agneta Selander.

11.00 WORSHIP in English
Pete Anderson.

18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Fredag 24 augusti

11.00 GUDSTJÄNST
Tro och liv. Claes-Göran Ydrefors.
Martin Åsander, orgel.

18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING

Månd 13, tisd 14, onsd 15 augusti

Söndag 26 augusti

09.00 CHILDREN’S PROGRAM

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

Tisdag 14 augusti

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY

Onsdag 15 augusti
17.30 GRILLKVÄLL / BARBEQUE
Mer info sid 5 /More info page 5

11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Medmänniskan. Anna Berndes. Mikael
Ivarsson. Björn Gäfvert, orgel.

Fredag 17 augusti

14.00 TRO & LJUS

18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE

Lördag 18 augusti

15.00 KOREAN 40TH ANNIVERSARY
FEAST
Choong-Il Cho, Ulla Marie Gunner.

10.30 MATLAGNING
för koreanska ungdomar.

16.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
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Måndag 27 augusti

Lördag 1 september

18.00 ÖPPET KYRKKAFÉ / OPEN CAFE
Välkomna till fikagemenskap i kyrkans
Kaffestuga! / Welcome to Fika fellowship.

13.00 KONSERT/CONCERT

Söndag 2 september
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho.

Tisdag 28 augusti
09.45 WOMEN’S BIBLE STUDY
10.00 KOREAN PRAYER MEETING
Jaymee Koo Jensen.
12.15 MOMS IN PRAYER
18.30 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY

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

18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE

11.00 GUDSTJÄNST
Enheten i Kristus. Claes-Göran Ydrefors.
Inga Johansson. Björn Gäfvert, orgel.
Information om höstens verksamhet.

19.00 KOREAN PRAYER MEETING
Choong-Il Cho.

16.00 GUDSTJÄNST
Höstupptakt Immanuel 153.

Värme o vila-volontär

Volunteer for Värme o vila

Fredag 31 augusti

Immanuelskyrkan takes part in a project
financed by the municipal Stockholm
municipality, and the project is called
Värme o vila. The project’s purpose is to
coordinate churches to keep open during
the night to provide a place to sleep for
the unaccompanied refugee minors that
have lost their housing during a rough
asylum process. This homelessness is a
growing problem and that’s why we open
the church during Sunday nights to give
some relief and shelter for these teen
agers.
As a volunteer you can join during the
evening or for the hole night, we put out
some food, make the beds and socialize.
It feels rewarding and is an important
work. You are welcome to join in.
Elin Morén is in charge of the project, let
her know you’re interested by emailing:
elin.moren@immanuelskyrkan.se

Immanuelskyrkan är en del av ett projekt
som finansieras av Stockholm stad som
heter Värme o vila. Genom den samord
ningen håller församlingar nattöppet för
just ensamkommande ungdomar som
flytt krig och blivit hemlösa i asylproces
sen. Tyvärr är detta ett utbrett problem
och därför håller vi nattöppet för att
kunna lindra akut nöd för dessa
ungdomar.
Som volontär kan man vara med på
kvällen eller hela natten, fixa fika, bädda
sängar och umgås. Det är givande och
viktigt, alla är välkomna att vara med.
Ansvarig från oss är Elin Morén som är
diakoniassistent. Anmäl intresse till:
elin.moren@immanuelskyrkan.se
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FÖRSAMLINGSNYTT
DOP

NYA MEDLEMMAR

Siroos Ashyar
* 21 mars 1963
Immanuelskyrkan 3 juni 2018

Karl-Gunnar Ek, Vaxholm

TILL GUDS VILA

Aigin Ashyar
* 6 juli 1997
Immanuelskyrkan 3 juni 2018

Sonja Grandien, Bromma
* 27 oktober 1929, † 1 mars 2018

Sandra Albright Billy
* 1 april 2004
Immanuelskyrkan 3 juni 2018

Werna Jogehag, Stockholm
* 29 januari 1926, † 19 april 2018
Tage Eriksson, Stockholm
* 29 augusti 1914, † 20 april 2018

Paul Michael Bohman Chea
* 6 juli 1997
Immanuelskyrkan 3 juni 2018

Lennart Alvarsson, Stockholm
* 15 november 1926, † 9 juni 2018

Shamsi Yarahmadi
* 27 mars 1970
Immanuelskyrkan 3 juni 2018
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P
D
G GDP GDPR

VIGSEL
Klara Torlén & Daniel Wennlund
Ingmarsö Missionshus,
Ingmarsö 19 maj 2018

Den nya dataskyddsförordningen,
GDPR (General Data Protection
Regulation), började gälla 25 maj 2018.
På vår hemsida kan du läsa om
Immanuelskyrkans Integritets- &
Personuppgiftspolicy: immanuel.se/
om/dataskyddsforordningen

HÖGTIDSDAGAR
Ann-Britt Lindholm
Börje Dernulf
Helge Strandberg
Yvonne Lundberg
Febe Öhlander
Susanne Norén
Sook-ja Lee Kim
Mia Song
Deryck Chetram
Ulla-Britt Henriksson
Birgitta Windahl Clerborn
Mihn-Cha Kim

60 år 23 juli
80 år 23 juli
80 år 23 juli
60 år 24 juli
102 år 29 juli
60 år 1 aug
75 år 3 aug
50 år 9 aug
50 år 27 aug
70 år 27 aug
90 år 27 aug
75 år 29 aug

The new EU General Data Protection
Regulation (GDPR) commences on
25 May 2018.
On our website you can read about the
Immanuel Church’s Integrity & Personal
Data Policy (in Swedish): immanuel.se/
om/dataskyddsforordningen

Inför insamlingen till Världens Barn
Onsdagen den 5 september kl 18.30 inbjuder vi till en Kick Off för höstens insamling
i Stockholm för Världens Barn. Den stora insamlingshelgen infaller 5–6 oktober.

In preparation for the fundraiser for Världens Barn

Wednesday, September 5th at 6.30pm, we invite you to a Kick Off for this autumn’s
fundraiser in Stockholm for Världens Barn – one of Sweden’s largest fundraisers to
help children around the world. The big fundraising weekend will take place
5–6 October.
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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.

IMMANUELSKYRKAN HAR
FÅTT NY TELEFONVÄXEL
Den nya växeln ger
dig möjlighet att via
sifferval (som ges av
telefonröst) välja till
vilken verksamhet
du vill koppla ditt
samtal.
För direktsamtal
till någon person i
personalen hänvisar
vi till telefonnumren
som finns på hem
sidan: immanuel.se/
om/var-personal
Vill du ringa direkt till Informationsdisken
är numret: 08-587 503 39.

The Church has received a
NEW TELEPHONE EXCHANGE
The new exchange
gives you the oppor
tunity, through vocal
options, to choose
the person with
whom you wish to
reach.
For direct calls to any
person on the staff,
refer to the telephone
numbers available on
the website:
immanuel.se/om/varpersonal
If you want to call directly to the information desk, please dial 08-587 503 39.

SAVE THE DATE / SPARA DATUMET ! – 16 september
Då annordnas ett ”Panvel Run” i Humlegården till förmån för vår vänförsamling
i Indien. Samma dag har vi också ett ”Öppet hus” i Löjtnantshuset.
Then we have a ”Panvel Run” in Humlegården for the benefit of our friend
congregation in India. The same day we also have an ”Open House” at Löjtnantshuset.

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: 1234183224
För mer information besök: www.immanuel.se
https://sv-se.facebook.com/Immanuelskyrkan

