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Gästfrihet på riktigt
är philoxenia och betyder kärlek till
främlingen, i motsats till rädsla eller hat
mot främlingen (xenophobia). Att höra
samman med Kristus överskrider våra
olikheter, vad de än är. I Kristus är vi
ett. Därför behöver vi inte vara rädda
för olikheter utan snarare vara särskilt
gästfri mot och nyfiken på den som
inte är som jag själv. Russel skriver att
gästfrihet är som en gata där vi möts
genom att betjäna varandra och byta
roller med varandra. Ömsesidigt.

”Gästfrihet är att praktisera Guds
välkomnande genom att sträcka sig
bortom och över olikheter. Så deltar vi
i Guds handlande genom att komma
med rättfärdighet och helande till en
värld i kris och till vår rädsla för den
som vi kallar ”den andre”. Dr Letty M
Russel.
Sommar är bl a lästid. En bok som jag
äntligen läst klart heter: Rättfärdig gästfrihet. Guds välkomnande i en värld av
olikheter. (2009) av teologen Letty M.
Russel (1929–2007), erfaren pastor och
professor på Yale Divinity School.

Detta utmanar mig – och jag tror fler
– att gå vidare på gästfrihetens väg.
Utmaningen är att sträcka oss längre,
över gränser och i tacksamhet för olik
heter. Så kan vi också bli ett vittnes
börd och en resurs i Stockholm genom
att bära rättfärdighet och helande till
dem vi möter, inte minst utanför kyr
kans väggar.

Gud välkomnar alla, hela sin skapelse.
I Guds ögon finns det ingen som inte
välkomnas. Varje människa välkomnas
att sitta med runt bordet i Guds rike.
Och konsekvensen av det blir det som
citatet ovan uttrycker. Gästfrihet.
Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det
har hänt att de som gjort det har haft
änglar till gäster utan att veta om det.
Hebreerbrevet 13:2
Erfarenheten av att ha haft Gud på
besök, utan att veta om det, (som Sara
och Abraham, som Emmausvandrarna
efter uppståndelsen, som de som kal�
las rättfärdiga i Matteus 25, efter att
ha besökt Kristus i den fångne, den
hungrige, den törstige, den hemlöse)
utmanar oss församlingsmänniskor till
gästfrihet trots olikheter.

Ulla Marie Gunner
Pastor och
församlingsföreståndare

Ordet för gästfrihet i Nya testamentet
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Till sist: Jag ser en ordlek i bokens titel
på svenska, kan också betyda: bara
gästfrihet! Som om det var det enk
laste i världen! Glädjen över att kunna
välkomna, kunna äta tillsammans, i all
enkelhet. Så tror jag vi är skapade och
vår församling har ett fantastiskt hus
för gästfrihet.

INSIDE

Just hospitality
“Hospitality is the practice of God’s
welcome by reaching across difference
to participate in God’s actions bring
ing justice and healing to our world in
crises and our fear of the ones we call
“other”.” Dr Letty M. Russel

stranger, in contrast to fear or hatred of
the stranger (xenophobia). To belong
to Christ superseeds our differences,
whatever they are. In Christ we are one.
That’s why we do not have to be afraid
of differences but rather be hosting the
one who is not like me, and be curious
of that one. Russel writes that hospi
tality is like two-way street where we
meet through serving each other and
interchanging roles. Mutually.

Summer is reading time. One of the
books I finally finished is called: Just
hospitality. God´s welcome in a world
of difference. (2009) by theologian
Letty M. Russel (1929–2007), pastor
and a professor at Yale Divinity School.

This challenges me and I think many
of us are together in that, to walk the
way of hospitality. The challenge is to
reach further, across borders and in
gratefulness of differences. That is how
we can be a witness and a resource
in Stockholm, through carrying justice
and wholeness to those that we meet,
especially outside the church building.

God is welcoming all God’s creation.
In God’s sight there is no one who is
not welcome. Every human being is
welcome to sit around the table of the
kingdom of God. And the consequen
ces can be described as in the quota
tion above. Hospitality.
Do not forget to show hospitality to
strangers, for by so doing some people
have shown hospitality to angels
without knowing it. Hebrews 13:2

At last: There is a play with words in
the title of the book, just hospitality!
Like it is the most simple thing in the
world! It includes the joy of being able
to say welcome, to eat together, hum
bly and simply. That’s the way we are
created, isn’t it? Our congregation has
a fantastic house for hospitality.

The experience of hosting God, with
out knowing, (like Sara and Abraham,
like those walking to Emmaus after the
resurrection of Christ, like those called
righteous in Matthew 25, after visiting
with prisoners, hungry and thirsty,
homeless) challenge us church people
to hospitality across differences.
The word for hospitality in the New
Testament is philoxenia, love of the

Ulla Marie Gunner
Senior pastor
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BOKRELEASE
Svenska
Från 1974 till 2016 hängde Sigfrid Sö
dergrens 18 meter långa väggmålning
i Immanuelskyrkans kaffestuga. Under
senare år har den kommit att diskuteras
alltmer. En del ville ha den kvar. Andra
fann den djupt problematisk. En enhällig
styrelse beslutade ta ned den och för
samlingsmötet beslutade att den skulle
dokumenteras med en skrift.

English
From 1974 to 2016, Sigfrid Södergrens
18 meters long wall painting in the café
of Immanuel Church. In recent years,
it has been discussed more and more.
Some wanted it. Others found it deeply
problematic. A unanimous board decided
to take it down and the assembly meeting
decided that it should be documented in
script.

Den 4 oktober kl 18.30 är det release
av boken ”Uppdrag Kongo – berättelsen om ett konstverk” i Immanuels
kyrkan. Många medverkande* i boken
kommer att delta och berätta om sitt
möte med målningen. Det kommer också
att handla om den tidiga missionen, om
Sigfrid Södergrens liv och konst, om våra
dagars mission – och sist men inte minst
– om bilders makt.

The 4th of October at 6.30 pm is the
release of the book ”Mission Congo
– The Story of a Work of Art” in the
Immanuel Church. Many contributors * in
the book will attend and tell about their
meeting with the painting. It will also be
about the early mission, about Sigfrid
Södergren’s life and art, about our day’s
mission – and last but not least – about
the power of pictures.

Välkomna hälsar bokens redaktör
Görel Byström Janarv

Welcome greet the book editor
Görel Byström Janarv

* I boken medverkar Gunilla Gunner,
Göran Gunner, Walter Persson, Patrick
Amofah, Gun Eriksson, Vida Attah Afua,
Anna-Carin Rindeskog, Marco Helles,
Johnny Jonsson, Kristina Lundgren, Moa
Matthis, Bertil Svensson, Kimy Konde,
Joakim Wohlfeil, Johan Bohman, Peter
Hoelstad, Jeppe Schilder, Ulla Marie
Gunner samt Görel Byström Janarv.

* I boken medverkar Gunilla Gunner,
Göran Gunner, Walter Persson, Patrick
Amofah, Gun Eriksson, Vida Attah Afua,
Anna-Carin Rindeskog, Marco Helles,
Johnny Jonsson, Kristina Lundgren, Moa
Matthis, Bertil Svensson, Kimy Konde,
Joakim Wohlfeil, Johan Bohman, Peter
Hoelstad, Jeppe Schilder, Ulla Marie
Gunner samt Görel Byström Janarv.
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UTSTÄLLNING

Pär Anderssons tanke var att förvandla interiören i kyrksalen till ”Guds gröna ängar”.
Pär Andersson’s intension was to transform the interior of the sanctuary into
”God’s green meadows”.

Utställning med verk av Exhibition with works by
Immanuelskyrkans
Immanuel church artist
konstnär Pär Andersson Pär Andersson
En av höstens stora upplevelser blir ut
ställningen med verk av Pär Andersson.
Pär Andersson har bidragit med så
mycket som sätter sin prägel på kyrkan.
Vernissagen blir i samband med kyrkkaffet den 21 oktober kl 12.30. Då pre
senteras också den skrift vi låtit ta fram
med en presentation av Pär Andersson.
En presentation som vi saknat och många
frågat efter.
Utställningen pågår till den 25 november.
Under utställningsperioden kommer vi
att bjuda in till en särskild samling kring
utställningen.

One of the great experiences this autumn
will be the exhibition with works by Pär
Andersson. Pär Andersson has contribu
ted with so much that puts his mark on
the church. The vernissage will be in
conjunction with the church coffee on
21 October at 12.30. Then we will also
present a publication we have developed
with a presentation of Pär Andersson, a
presentation we have been lacking and
which many have asked for.
The exhibition will run until 25 November.
During the exhibition period we will invite
to a special meeting about the exhibition.

Claes-Göran Ydrefors

Claes-Göran Ydrefors
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Fira med SIRA – 50 år!
Celebrate with SIRA – 50 years!
Välkommen att fira SIRA (Swedish Inter
national Relief Association) 50 år i Imma
nuelskyrkan den 13 oktober kl 18.00!
Under kvällen får vi bl a möta Nils Elias
son – förra generalkonsuln i Jerusalem
och rektorerna från våra skolor i Betlehem
och Jeriko som ger en aktuell bild av
verksamheten och vi får höra musik av
grupper som har koppling till skolorna
och Palestina. Det blir en jubileumskväll
med musik, mat, information och glädje
kring allt vad SIRA står för och arbetar för
– alla barns rätt till god utbildning!

Welcome to celebrate SIRA (Swedish In
ternational Relief Association) 50 years in
Immanuel church on 13 October at 18.00!
During the evening we will meet among
others Nils Eliasson – the former Consul
General of Jerusalem, and the princi
pals from our schools in Bethlehem and
Jericho, who will give a current picture of
the activities, and we will hear music from
groups linked to the schools and Pales
tine. It will be a jubilee night with music,
food, information and joy about everyth
ing that SIRA stands for and works for –
all children’s right to good education!

Anmälan krävs och det sker genom att
betala in 150 kr till SIRA:s
plusgiro 90 00 77-9
eller betala via Swish 123 222 04 81.
Skriv ”Stockholm” i meddelandet.

Registration is required and is done by
paying 150 SEK to SIRA’s
plusgiro 90 00 77-9 or by
Swish 123 222 04 81.
Indicate “Stockholm” in the message.
Claes-Göran Ydrefors

Claes-Göran Ydrefors

En grupp från Immanuelskyrkan till Israel och Palestina
Den 13–20 september reser en gupp på 20 deltagare från Immanuelskyrkan till
Israel och Palestina. Ledare är Göran Gunner och Claes-Göran Ydrefors. Resan sker i
samarbete med studieförbundet Bilda och dess studiecenter i Jerusalem.Vi reser med
Bibelns berättelser och möter enskilda och kyrkor som lever mitt i det som är en av vår
tids stora konflikter. Vi planerar att inbjuda till en kväll i höst då vi får berätta om det vi
varit med om och vad det gjort med oss. / Claes-Göran Ydrefors
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Vetekornsdagarna i oktober
Wheat grain days in October
Den 19–20 oktober inbjuder vi, i ett
samarbete med Equmeniakyrkan, till en
mötesplats om teologi, fördjupning och
växt. En mötesplats för oss alla som bryr
oss om kyrkans liv och växt. Vi möts
till samtal, föreläsningar, seminarie och
förbönsmässa.
Två dagar om hur vetekornet är bilden
för trons liv. Om hur nå´t nytt kommer ur
att kornet får myllas ner och där i jorden
får vara ursprunget till nytt liv. För att nå
detta nya måste vi våga släppa det som
är.
I dagarna medverkar bl a Patrik Hag
man, docent i politisk teologi vid Åbo
Akademi, Finland, och författare; Lisbeth
Gustafsson, journalist, författare; Kristian
Lundberg, svensk författare och litteratur
kritiker; Petra Carlsson är präst i Svenska
kyrkan och lektor i systematisk teologi
vid Teologiska högskolan, Stockholm och
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i
Equmeniakyrkan.
Sista anmälningsdag 8 september.
För mer info och anmälan:
equmeniakyrkan.se/vetekornsdagar

On 19-20 October, in cooperation with
the Uniting Church, we invite to a meeting
place on theology, deepening and growth.
A meeting place for all of us who care
about the church’s life and growth. We
meet for discussions, lectures, seminars
and prayer mass. Two days about how
the wheat grain is the image of the life
of faith. About how something new can
develop when the grain is sown and in the
ground may be the source of new life. In
order to reach this new life we must dare
to let go of what we have.
Participants are Patrik Hagman, author and
associate professor of Political Theology
at the Turku Academy, Finland, Lisbeth
Gustafsson, journalist, author, Kristian
Lundberg, Swedish author and literary cri
tic, Petra Carlsson, priest of the Swedish
church and senior lecturer in Systematic
Theology at the Theological High School,
Stockholm and Sofia Camnerin, assistant
church leader of the Uniting Church.
Deadline for registration is 8 Sept.
For more info and sign up:
equmeniakyrkan.se/vetekornsdagar

A group from Immanuel church will visit Israel and Palestine
On 13-20 September a group of 20 participants from Immanuel church will travel to
Israel and Palestine. Leaders are Göran Gunner and Claes-Göran Ydrefors. The trip is
organised in cooperation with the Bilda educational association and its study centre in
Jerusalem. We will travel with the Bible stories and will meet individuals and churches
that live in the midst of what is one of the major conflicts of our time. We are planning
to invite you to an evening this autumn when we will tell you what we have experienced
and what this has done to us. / Claes-Göran Ydrefors
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Tisdag 25 september
drar Alphakursen
igång!

Collection for the
benefit of the Children
of the World

Redan nu kan du anmäla dig på:
immanuel.se/alphakurs

Now we will do it again! Join forces to
collect as much money as possible in
order to change the situation for some of
the children in this world who have the
worst life conditions. Can we do anything
more important than this? We will get out
on the streets and squares and do what
we can. On 5 September at 18.30 we
will have an information evening for the
whole of Stockholm.
The great collection day – backed up by
Swedish Radio and SVT – will take place
on 6 October. You can collect a collection
box in Immanuel church from 10 a.m. to
2 p.m. Decide to invest a couple of hours
on 6 October. Few of us have a reason
not to do that. If you want to know more
about this, please contact Claes-Göran
Ydrefors.

Brev till en mångkulturell
församling i en brokig och
mångreligiös storstad
Hur läser vi Första Korinthierbrevet?
Låt oss försöka tillsammans under
hösten och vintern.

Bössinsamling till förmån
för Världens Barn

Onsdag 12 september kl 19.00–20.00
får vi en introduktion till texten av Johnny
Jonsson i kapellet.
Johnny har undervisat i Nya Testamentet
på Stockholms Teologiska Högskola.
(Ingen anmälan till denna kväll.)

Nu gör vi det igen! Kraftsamlar för att
samla in så mycket pengar som möljligt
för att förändra situationen för en del
av dom barn i världen som har det allra
sämst. Kan vi göra nå´t mer viktigt än
detta? Vi ger oss ut på gator och torg
och gör vad vi kan. Den 5 september
kl 18.30 möts vi till en informationskväll för hela Stockholm.
Den stora insamlingsdagen – som back
as upp av bl a Sveriges Radio och SVT
– infaller den 6 oktober. Du kan hämta
en insamlingsbössa i Immanuelskyrkan
mellan kl 10.00 till 14.00.
Bestäm dig för att satsa ett par timmar
den 6 oktober. Få av oss har skäl till att
inte göra det. Vill du veta mer om detta,
så hör av dig till Claes-Göran Ydrefors.

Vi som vill bildar sedan en studiegrupp,
läser några kapitel inför varje gång och
samtalar om och hur texter knyter an till
vår vardag och tro.
Under hösten träffas vi onsdagarna:
19/9, 10/10, 7/11, 5/12 kl 9.00–20.00
(med fortsättning efter nyår).
Anmäl dig gärna redan nu eller bestäm
dig efter Johnnys föreläsning.
Sista anmälan till studiegruppen är sön
dag 16 september till:
karin.fritzson@immanuelskyrkan.se.
8

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

Två roliga tillfällen att
vara med på.
Two fun things to join.

Öppet Hus på
Löjtnantsgatan
Har du aldrig besök vårt hus på Löjt
nantsgatan med vårdboende, seniorbo
ende och studentlägenheter så har du
chansen den 16 september 13.30–15.30.
Då öppnas huset upp och du får en
inblick i detta unika hus. Du får träffa vär
dar och ansvariga för olika verksamheter,
se in i några olika lägenhetstyper, se den
fina trädgården, andaktsrummet och var
dagsrummet. Fika serveras i cafeét.
Ingång via entrén på Löjtnatsgatan 8.

Panvel Run 16 september
13.00–14.00 i Humlegården
Var med och spring eller gå så många
varv du kan på 1 timma (ca 900m/varv),
eller sponsra andra och samla pengar
till en ny kyrka för vår vänförsamling i
Panvel, Indien.
Take a walk or run as many yards as
you can in 1 hour (about 900m / lap), or
sponsor others and collect money for a
new church for our friend congregation
in Panvel, India.

Open Day at Löjtnantsgatan
If you have never visited our house on
Löjtnantsgatan with care home, senior
housing and student apartments, then
you will have the opportunity on 16
September, 13.30–15.30. Then the house
opens up and you will get an insight into
this unique house. You can meet hosts
and managers of different activities, look
into some different apartment types, see
the nice garden, the devotion room and
the living room. Coffee will be served in
the café.
Entrance via Löjtnantsgatan 8.

För mer info / For more info:
Kjell Walfridsson 0705670899

För mer info / For more info:
Claes-Göran Ydrefors 072 587 50 47
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Med reservation för eventuella ändringar.

Återkommande varje vecka / Every Week
Tisdagar / Tuesdays
09.45 WOMEN’S BIBLE STUDY in English.
10.00 INTERCESSIONAL PRAYER MEETING in Korean, Jeong-Mi Koo Jensen.
12.15 MOMS IN PRAYER in English. 12.15 MAMMOR I BÖN (MIB) på svenska.
18.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in English. Start 4 Sept.
18.30 SERMON LAB in English Join Pastor Chris in studying the Bible texts.
18.30 SPRÅKCAFÉ / LANGUAGE CAFÉ

Fredagar / Fridays
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP THROUGH EXERCISE in English.
19.00 KOREAN PRAYER MEETING Choong-II Cho.

Söndagar / Sundays
10.00 SUNDAY MORNING BIBLE STUDY in English • Café Paus, Start 2 Sept.
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

SEPTEMBER
Lördag 1 september

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

18.00 KONSERT/CONCERT
Dans och Barock! En konsert där Drott
ningholms Barockensemble möter mo
derna dansare. Dansare: David C. Price,
Rumiko Otsuka. Konstnärlig ledare.Marie
Brolin-Tani. Ett nytt spännande koncept
skapat direkt för kyrkorummet och närhe
ten till publiken.
Biljettpris: Vuxen 200kr / Vuxen/medlem.
140kr / Ungdom 90kr / Ungdom/medlem
60kr.

11.00 GUDSTJÄNST
Enheten i Kristus. Claes-Göran Ydrefors,
Inga Johansson. Björn Gäfvert, organist.
Sång av Anders Andersson. Information
om höstens verksamhet.
16.00 CAFÉ WALDEN Med intervjuer,
gott fika, samtal och på gång i Immanuel
153. Sång av Immanuel Nova under
ledning av Kristina Åkesson.

Tisdag 4 september

Söndag 2 september

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Andreas E. Olsson, kyrko- och kon
sertsångare, sjunger sånger av Gustav
Nordqvist samt sjunger ur och berättar
om Einar Ekbergs repertoar.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
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Onsdag 5 september

Söndag 16 september

18.00 UPPTAKT för insamingen till
Världens Barn. Mer info se sid. 8

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

Torsdag 6 september

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

15.00 KULTURVANDRING
Socialdepartementet. Vi träffar statsse
kreterare Madeleine Harby Samuelsson.
Samling på Fredsgatan 8, 15.00 OBS
tiden! Obligatorisk föranmälan med
id-uppgifter senast 4 september.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Söndag 9 september

11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Döden och livet. Ulla Marie Gunner, Dan
Svanell. Immanuel Gospel under ledning
av Nina Tellander. Utgångskollekt till
Mission och Bistånd. Björn Gäfvert, orgel.
13.00 Panvel Run i Humlegården
13.30 Öppet hus på Löjtnantsgatan /
Löjtnantsgården. Mer info på sid.9

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

16.00 GUDSTJÄNST
Söka Jesus Kristus. Charlotte Höglund.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

Tisdag 18 september

Lördag 8 september
17.30 KONFIRMATION
EXPRESS YOURSELF CAFÉ

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Ödestimman då stor-Sverige blev lillSverige. Journalisten Berndt Sehlstedt
har hittat en unik dagbok som timma för
timma beskriver dramatiken i Pommerns
huvudstad Stralsund i oktober 1815.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
MED NATTVARD / CONFIRMATION
SERVICE WITH COMMUNION
Medverkan av konfirmander, Pete An
dersson, Ulf Bergsviker, Fredrik Jonsson
m fl. Martin Åsander, orgel.

Onsdag 19 september

16.00 MÄSSA

19.00 1:a KORINTHIERBREVET
Brev till en mångkulturell församling.

Tisdag 11 september

Fredag 21 september

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Mandela 100 år. Journalisten och
dokumentärfilmaren Marika Griehsel delar
sina tankar omkring vad som idag lever
vidare av Nelson Mandelas visioner för
Sydafrika.

18.30 JAPANESE BIBLE STUDY

Lördag 22 september
18.00 MUSIKFYRVERKERI
Examenskonsert med SMMs dirigent
kurs. Immanuel Brass och Central Band.
Dirigenter Kent Jonsson och Andreas
Lundin.

Onsdag 12 september
19.00 1:a KORINTHIERBREVET
Brev till en mångkulturell församling.
Johnny Jonsson ger en introduktion till
Första Korinthierbrevet. Mer info se sid.8

Söndag 23 september
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Lördag 15 september
10.00 MOMS IN PRAYER KICK OFF
10.30 MATLAGNING
Koreanska ungdomar.
11
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11.00 GUDSTJÄNST
Rik inför Gud. Anna Berndes, Karin Man
nervik. Vox Immanuel under ledning av
Kristina Åkesson. Martin Åsander, orgel.

The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

14.00 KONFIRMATION K2, K3

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Väckelsesång / lovsång. Sofia Wastesson
är kårledare i Frälsningsarmén i Finspång
och hennes stora intresse är frikyrkliga
frågor, främst musik och språk.

Tisdag 2 oktober

14.00 TRO & LJUS
16.00 MÄSSA

Tisdag 25 september

Söndag 7 oktober

13.00 TISDAGSTRÄFFEN

Mina sinnen är min hand. Monica

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

Basilier Braennstroem berättar om sitt
arbete på Manillaskolan som är en av
specialpedagogiska skolmyndighetens
specialskolor.

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

Lördag 29 september
11.40 Andakt / Devotion i Congressen

11.00 GUDSTJÄNST i anslutning till
Alpha:s nationella konferens
Carl-Henrik Jaktlund, nationell ledare för
Alpha i Sverige, Tobias Frelin.
Immanuel Brass under ledning av
Andreas Lundin.

12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

Söndag 30 september
11.00 WORSHIP in Korean
Ulla Marie Gunner.

16.00 CAFÉ WALDEN
Med intervjuer, gott fika, samtal och på
gång i Immanuel 153.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

18.30 SÅNGAFTON
Annelie Korsfeldt, sångelever från
Musikskolan Immanuel Fri entré.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
11.00 GUDSTJÄNST
Att vara en kristen förebild i vår tid.
Magnus Sternegård, bitr. generalsekrete
rare i Equmenia, Claes-Göran Ydrefors.
Sång av Tonårskören K.Ö.T.T under
ledning av Martin Åsander.

Måndag 8 oktober
12.00 KONSERT / CONCERT
J. S. Bach. Björn Gäfvert, orgel. Fri entré.
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

16.00 GUDSTJÄNST
Söka Jesus Kristus. Tobias Frelin.

Tisdag 9 oktober
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Att återskapa ett ansikte. Muskel för
muskel, hårstrå för hårstrå återskapas ett
ansikte ur historiens dunkel.
Oscar Nilsson, skulptör och arkeolog,
berättar hur arbetet går till.

OKTOBER
Måndag 1 oktober
12.00 KONSERT / CONCERT
Domenico Scarlatti och Johann Christian
Bach. Björn Gäfvert, cembalo/harpsich
ord. Fri entré.
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.

Onsdag 10 oktober
19.00 1:a KORINTHIERBREVET
Brev till en mångkulturell församling.
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Torsdag 11 oktober

Fredag 19 oktober

10.00 KULTURVANDRING
Strindbergs morgonpromenad. Vi vandrar
med guide från Strindbergsmuseet –
Drottninggatan – Rosenbad – Berns
(Röda rummet). Samling vid Blå tornet,
Drottninggatan 85. Kostnad 100 kr.

17.00 VETEKORNSDAGAR
En mötesplats om teologi, fördjupning
och växt. Mer info se sid.7
20.00 FÖRBÖNSMÄSSA
I evig tid. Mässa av Martin Åsander.
Immanuel Nova och instrumentalister
under ledning av Kristina Åkesson.

Lördag 13 oktober
10.30 MATLAGNING
Koreanska ungdomar.

Lördag 20 oktober

15.00 VOLONTÄRTRÄFF
För mer info se sid.14

Vetekornsdagarna fortsätter för
anmälda till seminarier.
www.equmeniakyrkan.se/vetekornsdagar

18.00 SIRA 50 ÅR För mer info se sid.6

Söndag 21 oktober

Söndag 14 oktober

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

11.00 GUDSTJÄNST
i anslutning till Vetekornsdagarna
Lisbeth Gustafsson, Ulla Marie Gunner.
Immanuel Gospel under ledning av
Nina Tellander. Björn Gäfvert, orgel.

11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Lovsång. Claes-Göran Ydrefors, Kim
Lillskog, student på THS och ledamot i
Equmenias nationella styrelse. Offerdag
för Equmenias nationella arbete. Musik av
Olika sväng, Esbjörn Wetteroth m fl.

12.30 VERNISSAGE
Utställning med verk av Pär Andersson
som svarat för Immanuelskyrkans
konstnärliga utsmyckning.

16.00 GUDSTJÄNST
Leva i enkelhet. Claes-Göran Ydrefors.

14.00 KONFIRMATION K2, K3

Måndag 15 oktober

14.00 TRO & LJUS

12.00 KONSERT / CONCERT
Emil Sjögren 100 år! Legendariske ton
sättaren och organisten i Johannes kyrka.
Björn Gäfvert, orgel. Fri entré!
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

16.00 MÄSSA

Måndag 22 oktober
12.00 KONSERT / CONCERT
I en musikalisk spegelsal. Blockflöjtisten
Per Gross möter Treitlerkvartetten.
Fri entré!
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

Tisdag 16 oktober
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Ur de förflutnas erfarenhet byggs vår
framtid. Skådespelaren, stand up komi
kern och föreläsaren Jannika Strååt ger
en lustfylld och tankeväckande föreläs
ning om den omedvetna kommunikatio
nens inverkan.

Tisdag 23 oktober
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Året var 1968. Historikern och författaren
Henrik Berggren berättar från sin bok om
13
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det symbolladdade året 1968, efterkrigs
tidens kanske mest mytomspunna år.

Lördag 3 november

Torsdag 25 oktober

11.00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst med minnesord och ljuständning. Claes-Göran Ydrefors.
Instrumentalmusik. Bjön Gäfvert, orgel.

Alla Helgons dag

19.00 KONSERT / CONCERT
Fauré Requiem. Immanuel Nova, kör från
Bromma folkhögskola och orkester. Diri
genter: Kristina Åkesson, Martin Åsander.

Söndag 4 november

Lördag 27 oktober

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

11.40 Andakt / Devotion i Congressen

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

Söndag 28 oktober

11.00 GUDSTJÄNST
Vårt evighetshopp. Karin Fritzson, Sven
Mannervik. Vox Immanuel under ledning
av Kristina Åkesson. Martin Åsander,
orgel.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

16.00 CAFÉ WALDEN
Med intervjuer, gott fika, samtal och på
gång i Immanuel 153.

11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Frälsningen.
Ulla Marie Gunner, Greger Hjelm.

Ingen hjälp någonstans!!

16.00 GUDSTJÄNST
Bygga gemenskap. Charlotte Höglund.

Är det verkligen så illa?

Måndag 29 oktober

En eftermiddag om personers
rättigheter i utsatta livssituationer.

12.00 KONSERT / CONCERT
Möt sångaren, estradören och teater
mannen Torbjörn Lillieqvist.
Vid pianot Björn Gäfvert. Fri entré.
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

Lördag 13 oktober kl 15.00–17.00.
För volontärer och andra intresserade.
Föredrag, fika, samtal. (I ”Paus”, 1 tr. ner
eller ingång Birger Jarlsgatan 61 A)
Att veta något om hur samhällets
skyddsnät fungerar gör oss tryggare i
mötet, på kyrktorget, i gudstjänsten, på
gatan.
Beatrice Amsenius, biträdande verksam
hetschef för Råd och stöd inom Sociala
Missionen, hjälper oss att förstå.

Tisdag 30 oktober
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Musica Barocca! Radioprofilen och ”ba
rocknörden” Vassilis Bolonassos presen
terar ett program med musik som utrustar
sina lyssnare med gott mod och vingar.
Ett måste för hälsan, ett näste för själen!

Varmt välkommen!
För att förbereda ett gott fika behöver
vi din anmälan senast 8/10 till karin.
fritzson@immanuelskyrkan.se

Onsdag 31 oktober
09.00 HÖSTLOVSKUL – Equmenia

Medarrangör: Sociala missionen
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HÖGTIDSDAGAR

Eunice Zhang
* 5 mars 2018
Dotter till Jing Wang & Wang Zhang
Immanuelskyrkan 15 juli 2018

Lars-Ingmar Jerkeby
Young Mi Chung
Ira Mörth
Joy Björk
Sive Raadik
Ingeborg Ekblom
Steven Downey
Agneta Sjöberg Silfverling
Ola Johansson
Anders Claesson
Hyi-Young Boman
Claes Hollander
Agneta Kollberg
Jong-Bae Kim
Motoko Iwasaki

BARNVÄLSIGNELSE
Nathalie Carbone
* 8 februari 2018
dotter till Maria Gerontini-Carbone
& Paris Carbone
Immanuelskyrkan 24 juni 2018
James Zachariah
* 2 mars 2018
son till Preethi Thomas & Dave Zachariah
Immanuelskyrkan 1 juli 2018

80 år 3 sep
50 år 8 sep
60 år 9 sep
70 år 9 sep
80 år 14 sep
60 år 21 sep
60 år 25 sep
75 år 25 sep
75 år 26 sep
70 år 30 sep
50 år 6 okt
60 år 7 okt
70 år 13 okt
75 år 13 okt
80 år 26 okt

NYA MEDLEMMAR

Amy Faith Sam Daniel
* 18 juli 2018
Dotter till Jesintha Roselin Selvaraj
& Sam Daniel
Immanuelskyrkan 5 augusti 2018

Anne & Pete Anderson, Stockholm
Maria Müller, Hägersten
Liz Kayongo & David Ntege,
Sundbyberg

VIGSEL

Personalförändringar

Michelle Lindberg & Axel Buitron
Immanuelskyrkan 30 juni 2018

Vi välkomnar Pastor Tobias Frelin tillbaka
på heltid efter tjänstledigheten. Han
kommer att arbeta med tonår och konfa
unga vuxna, Alpha och gudstjänsten på
svenska kl 16.
Jacob Molander, som vikarierat på halv
tid, är nu föräldraledig och återkommer
i vår på en halvtidstjänst som diakoni
assistent.
Ulf Bergsviker, som också vikarierat på
halvtid, avslutar nu sin tjänst hos oss.
Stort tack Ulf och lycka till med slut
förandet av doktorsavhandlingen.
Mats Engen är sedan maj ny
administrativ chef.
Vi väntar vidare på Melindie Pretorius,
Sydafrika, som musiker i internationella
gemenskapen, men migrationsverket har
ännu inte behandlat hennes ansökan.

Paulina Fröling & Erik Hammarberg
Östersund 21 juli 2018

TILL GUDS VILA
Barbro Ågren, Tollarp
* 9 februari 1947
† 29 maj 2018
Sture Erixon, Stockholm
* 4 november 1928
† 7 juli 2018
Gunhild Berg, Vendelsö
* 27 mars 1926
† 11 juli 2018
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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.

Nattvardsgudstjänster

mellan gudstjänsterna men troligtvis mindre
skillnad i längd.

Under våren har vi, i olika samlingar,
talat om innehållet i 11.00 gudstjänsten på
svenska. I samtalen har flera uttalat en upp
skattning av den rörelse som blir i rummet då
vi firar nattvard. En längtan efter mer tid för
bön, ljuständning m m. Nattvarden öppnar
för en gemenskap med varandra och med
Kristus bortom våra många ord.
Därför vill vi pröva att fira nattvard varannan
söndag, med start från mitten av oktober.
Vår ambition är att göra en liturgi (ordning)
för dessa gudstjänster där nattvarden står
mer i centrum. En nattvardsgudstjänst istället
för, som vi har nu, gudstjänst med nattvard.
Det kommer alltså bli större skillnad i liturgin

När vi firar nattvard oftare kommer det
behövas fler nattvardstjänare. Fler som får
den fantastiska möjligheten att räcka brödet
och vinet till medmänniskor. Arbetet med att
tillfråga olika personer är igång.
Tisdagen 2 oktober kl 18.30 kommer vi ha en
introduktion för nya nattvardstjänare.
Som nattvardstjänare ingår man i en grupp
som medverkar ungefär en gång varannan
månad. Det finns också möjlighet att vara
“reserv”. Om du skulle vilja vara med i detta
arbetet, eller har frågor, så prata med mig
eller någon annan av oss pastorer.

Julmarknad

Christmas market

Boka redan in Immanuelskyrkans stora Jul
marknad den 1 december. Ta gärna kontakt
med Tobias Andersson, 070 403 50 35, och
Karin Mannervik, 070 797 58 38, och tipsa
om vad du vill bidra med.

Mark your calendar for this year´s Christmas
market on 1 December. Get in touch with
Tobias Andersson, 070 403 50 35, and Karin
Mannervik, 070 797 58 38, and let them
know what you can contribute with.

Karin Fritzson

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

