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En enkel kristen gemenskap
varit i en trygg miljö. Vi lever en enkel
kristen gemenskap som inte bygger på
att någon står ”framifrån” och i teori
förklarar vad Guds kärlek innebär, utan
att vi som grupp, deltagare och ledare,
delar livets sårbarhet i sång, tystnad,
bibeltexter, bön och livsnära samtal.
Denna form av andakt har skapats tillsammans med ungdomarna och ledare
utifrån våra gemensamma behov.

För några år sedan samtalade jag
med en vän om vår ungdomstid i
kyrkan där vi växte upp. Min vän satte
ord på någonting som jag tror har varit
en verklighet i flera av våra kyrkliga
sammanhang. Hon sa: ”Det finns ingen
plats jag har varit på där man talar så
mycket om kärlek och vikten av att få
vara sig själv som i kyrkan, att man alltid är älskad för den man är. Men varför
kände jag mig då inte älskad när jag
kom till kyrkan, varför kände jag inte att
jag kunde vara mig själv i kyrkan?”

Sedan tre år tillbaka har vi rest
med Immanuelskyrkans andraårskonfirmander till klostret Taizé i södra
Frankrike. Inte heller där ligger fokus på
att endast beskriva Gud med ord, utan
man lever Guds kärlek i enkelhet och
gemenskap med varandra. Erfarenheterna därifrån har varit avgörande för
vårt sätt att bygga gemenskap bland
unga i vår församling.

På många sätt kan jag bara hålla med
henne. Min upplevelse är också att vi
ofta är bra på att beskriva Guds kärlek,
men när det kommer till hur vi i praktisk
handling lever ut den kärleken, så brister det inte sällan mellan vår verklighet
och vår teologi.

Och för mig är detta en form av kristen
gemenskap som jag önskar att inte
bara min vän hade fått uppleva i sin
ungdom, utan även något hela vår
församling skall få en smak av.

När jag fick möjligheten att arbeta
med unga här i Immanuelskyrkans
församling så bestämde jag mig för att
försöka skapa rum för unga människor
där man tillsammans delar tro i praktisk
handling. Andakten under våra tonårssamlingar och i konfirmationen är sådana rum som jag upplever fungerar som
en plats där unga människor får känna
sig älskade, utrycka sin tro och vara
den man är. Tyngdpunkten här bygger
på att vi delar livet och veckan som

Fredrik Jonsson
Ansvarig för konfirmation.

Skulle du som församlingsmedlem, oavsett ålder, vilja besöka en tonårssamling
eller en konfirmationssamling kontakta Fredrik Jonsson eller Tobias Frelin.
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INSIDE

A simple Christian community
A few years ago, I talked to a friend
about our youth and childhood in the
church where we grew up. My friend
put words to something that I think has
been a reality in several of our church
contexts. She said: ”There is no place
I’ve been to where you talk so much
about love and the importance of being yourself as in the church, that you
are always loved for who you are. But
why, as a young person, did I not feel
loved like that when I came to church,
why did I not feel that I could be myself
in the church?”

and the week that has past in a safe
environment. We try to live a simple
Christian community that does not rely
on someone standing ”on a stage”
and in theory explain what God’s love
means but as a group, participants and
leaders, share the vulnerability of life in
song, silence, bible texts, prayer and
intercession. This form of devotions
has been created together with the
young people and the leaders based
on our common needs.
For three years now, we have traveled
with Immanuel Church’s second-year
confirmation groups to the monastery
Taizé in southern France. And at Taizé
our experience is that their focus is
also not mainly to describe God with
words, but living the love of God in
simplicity and fellowship with each
other. The experience from Taizé has
been decisive for our way of building
community among young people in
the Swedish fellowship of Immanuel
Church.

In many ways, I can only agree with
her. My experience is also that we are
often good at describing God’s love,
but when it comes to how we practically live out that love, there is a gap
between our reality and our theology.
When I got the opportunity to work
with young people here in Immanuel
Church, I decided to try to create spaces for young people where we could
share faith in a more practical sense.
The devotion times in our teenage
gatherings and in the confirmation
groups are such spaces, that I feel
serve as a place where young people
can feel loved, can express their beliefs
and be accepted for the who they are
as individuals. One focus in these devotion times is about letting everyone
who wants to, share their life situation

And to me, this is a form of Christian
community that I wish not only my old
friend would have experienced in her
youth, but also something that I wish
our whole congregation would get a
taste of.
Fredrik Jonsson
Responsible for confirmation.

Should you as a member of the congregation, irrespective of age, wish to visit a
teens- or confirmation gathering, contact Fredrik Jonsson or Tobias Frelin.
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Nu satsar vi framåt!
Dina pengar gör
skillnad.

Investing in the future!
Your money makes
a difference.

Vi har så mycket att vara
tacksamma för som församling. Men vi har också
utmaningar, inte minst när
det gäller ekonomin. Vårt gemensamma uppdrag är att
minska ner utgifterna eller
öka inkomsterna inför nästa
års budget.

We have so much to be grateful for as a church. But we
also have challenges, not least
in terms of finances. Our joint
mandate is to reduce expenditure or increase revenue ahead
of next year’s budget.
The nature and mandate of a
church is to think forward and
expansively, not the reverse!
This is why the Board of Immanuel Church now wants
to focus further on our gifts
and offerings and increasing
revenues by having several offering campaigns and presenting simple tools for
you as a donor.

Det ligger i en församlings
natur och uppdrag att tänka
framåt och expansivt, inte
tvärtom! Därför vill Immanuelskyrkans styrelse nu ytterligare fokusera på insamling och ökade
intäkter. Detta genom flera olika insamlingskampanjer och genom att presentera
enkla hjälpmedel för dig som givare.
Först ut var kyrkoavgiftskampanjen. Den
avslutades sista söndagen i oktober.
(Sista oktober är datumet för att din kyrkoavgift ska börja gälla nästa år, 2019.)
I november infaller diakonins veckor i vår
församling och då passar vi på att stötta
församlingens diakonala arbete med våra
gåvor. På det viset fortsätter vi i samklang
med de fyra prioriterade målen, som församlingen tagit beslut om i sin verksamhetsplan. Nu ska vi göra kött och blod av
våra beslut! För nu vill vi mer!

The first campaign, the church fee
campaign, ended on the last Sunday of
October. (31 October is the final day to
give your consent for the church fee to
become valid for next year, 2019.)
Immanuel Church’s diaconal weeks will
take place in November, when we can
support the church’s diaconal work with
our gifts. This will help us to continue
in line with the four priorities set by the
church in its ministry action plan. We will
now turn our decisions into action - we
want to do more!

Ute på kyrktorget, och en trappa ner
i Paus, kommer det, från och med
söndagen den 21 oktober att finnas ett
”givarbord”. Där kommer det att finnas aktuell givarinformation och också
representanter från styrelsen, som gärna
svarar på dina frågor när det gäller gåvor
till församlingen.

Starting Sunday 21 October, a “donor
table’ will be set up in the church square
and downstairs in Paus, where you will
find up-to-date donor information and
Board representatives who will be happy
to answer your questions regarding gifts
to the church.
Every member and every ”friend of Immanuel Church” is needed in this effort to
invest in our future to help us jointly implement the vision of making a difference,
in our neighbourhood, in Stockholm and
in people’s lives.

I denna satsning på insamling behövs
varje medlem, var och en som är ”vän
till Immanuelskyrkan”. Här kan vi gemensamt förverkliga visionen att göra
skillnad, i vårt närområde, i Stockholm
och i människors liv.
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Nu är den här – boken
om kongomålningen
och missionen

Hot off the press! – the
book about the Congo
painting and mission

Den 4 oktober släpptes
boken Uppdrag Kongo
– berättelsen om ett
konstverk. Den är ett
resultat av församlingens
beslut att dokumentera
målningen som tidigare
satt i kaffestugan. Men
boken fördjupar också
kunskapen om mission.
Bokens redaktör Görel
Byström-Janarv gjorde
en gedigen genomgång
av innehållet, både i
bild och text. Några
av bokens skribenter
medverkade också vid
samlingen, där vi var
närmare hundra intresserade personer.

On October 4th the book
Uppdrag Kongo (Congo
Mission) – the story about
the artwork was released.
This the the result of the
congregation’s decision
to document the painting
which was formerly in the
cafe of the church square.
The book’s editor Görel
Byström Janarv gave a
thorough review of the
content both in pictures and
text to the nearly one hundred people who attended.
Several of the author’s were
also present.
Uppdrag Kongo begins with
two historical chapters on mission and
the terror under the rule of King Leopold
of Belgium who is responsible for the
deaths of 10 million people. Then the
book gives a portrait of the life of Sigfrid
“Siffran” Södergren documenting his
life journey as a child of missionaries up
through his break through as well known
artist. In the book there are interviews
with congregational members and others
who reflect over Södergrens painting
from various perspectives. Included is
an interview with art critic Moa Matthis
about the power of pictures. The book
concludes with a description of the situation in Congo today.

Uppdrag Kongo börjar med ett par
historiska kapitel om mission och om det
skräckvälde under belgiske kung Leopold
som dödade 10 miljoner människor. Så
porträtteras konstnären Sigfrid ”Siffran”
Södergren och hans livsresa, som missionärsbarn och hela vägen till att vara
en erkänd konstnär. I boken finns vidare
intervjuer med församlingsmedlemmar
och andra som reflekterar över Södergrens målning utifrån olika perspektiv. Till
det en intervju med konstvetaren Moa
Matthis om bilders makt om om att ”läsa”
bilder. Boken avrundas med några kapitel
om situationen i Kongo idag.
Redaktör Görel har lagt sig vinn om att
olika perspektiv lyfts i boken. Dessutom
finns hela det stora konstverket utvikbart
mitt i boken, framtaget i gott samspel
med förlaget Votum & Gullers.

The editor Görel succeeded in showing
differing perspectives on the painting.
Included in the book is a fold-out of
the entire painting skillfully produced in
cooperation with the publisher Votum and
Gullers.

Boken finns att köpa i kyrkans informationsdisk, 200 kronor. Den kan även
beställas via www.nyamusik.se

The book is available for purchase at the
information desk for 200kr. It can even be
ordered online at www.nyamusik.se

Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner
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AKTUELLT

Tack Claes-Göran!

Thank you,
Claes-Göran!

Claes-Göran Ydrefors slutar sin tjänst
som svensk ledande pastor i och med
årsskiftet 2018/2019.
Vi tackar honom i samband med kyrkkaffet söndagen den 25 november ca 12.15.
Claes-Göran kommer sen att vara i tjänst
några veckor ytterligare.
Samtidigt pågår processen för att söka
ny ledande pastor för den svenska
gemenskapen. I väntan på att det ska
bli klart kommer Anna Berndes och Ulla
Marie Gunner att gå in på olika uppgifter i
den tjänsten. Mer information kommer!

Claes-Göran Ydrefors will end his position as Swedish lead pastor at the turn of
the year 2018/2019. We will say our thank
you to him in connection with coffee after
church on Sunday 25 November, around
12.15. Claes-Göran will then remain in
service for a few more weeks.
At the same time the process of recruiting a new lead pastor for the Swedish
fellowship is in progress. While we are
waiting for this, Anna Berndes and Ulla
Marie Gunner will take on various tasks of
this job. More information to follow!

Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner

Årsmöte 2019

Annual Meeting 2019

Redan nu vill kalla till årsmötet 2019. Det
ligger sent i april månad pga av påskhögtid och påsklov.

Already now we want to welcome you
to the Annual meeting 2019, which will
be in late April, due to Easter and Easter
holidays.

Årsmötet äger rum 28 april 2019
kl 13.00

The Annual meeting will take place
on 28 April 2019, at 13.00

På grund av hur påsken ligger nästa år
samt behov av att översätta dokument
till både svenska och engelska, så vädjar
styrelsen om att motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 17 februari
2019.
Enligt konstitutionen ska motioner vara
inne senast 6 veckor före årsmötet.

Because of the date of Easter next year,
and the need to translate documents into
both Swedish and English, the Board
requests motions to be submitted by 17
February 2019.
According to the constitution, motions
must be submitted no later than 6 weeks
before the Annual meeting.
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AKTUELLT

”Ingen konstnär
har haft
grönare fingrar”

Julmarknad
i Immanuelskyrkan

I anslutning till utställningen på kyrktorget med konst av kyrkans konstnär Pär
Andersson inbjuder vi till en samling den
31 oktober kl 18.30 om Pär Anderssons
konstnärskap.

Välkommen till Immanuelskyrkans
stora julmarknad den 1 december
kl 10.00–14.30.
Bjud med vänner och bekanta! Överskottet från julmarknaden går till stöd för våra
vänförsamlingar i Indien och Kongo Kinshasa. 1/3 av överskottet går till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Under julmarknaden kan du fika och äta
lunch. Kl 11.00 lyssnar vi till Tuletrion
och kl 13.00 till en föräldrakör från Adolf
Fredriks skola.

Medverkan av Jan-Erik Wikström, tidigare
ordförande i Immanuelskyrkans församling, som berättar om hur Pär Andersson
fick uppdraget att utsmycka Immanuelskyrkan, Birger Boman som var konstnärskamrat med Pär Andersson samt Jonas
Theselius, son till Pär Andersson.
Musikmedverkan av Björn Gäfvert och
Karin Petersdotter.
Kvällens värdar är Greger Hjelm och
Claes-Göran Ydrefors.

Ta kontakt med Karin Mannervik
070-797 58 38 och tala om vad du vill
göra under julmarknaden liksom vad
du kan bidra med.

Bilder och berättelser från en resa i Israel och Palestina
Pictures and stories from a trip in Israel and Palestine
Den 8 november kl 18.30 får vi möjlighet att lyssna till berättelser från några i den
grupp från Immanuelskyrkan som besökte Israel och Palestina en vecka i september. En resa med Bibelns berättelser och nutida möten med kristna som lever mitt i
en av vår tids stora konflikter.
On November 8th at 6.30pm we will be able to listen to stories from some of the
Immanuel Church group who visited Israel and Palestine for a week in September.
A journey with the Bible’s stories and contemporary meetings with Christians who
live in the midst of one of today’s major conflicts.
7

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 A LEN D
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 / MAMMOR I BÖN
18.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in English.
18.30 SERMON LAB in English Join Pastor Chris in studying the Bible texts.
18.30 SPRÅKCAFÉ / LANGUAGE CAFÉ

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

Söndagar / Sundays
10.00 SUNDAY MORNING BIBLE STUDY in English • Café Paus.
12.00 KYRKKAFFE VARJE SÖNDAG EFTER GUDSTJÄNSTEN
CHURCH COFFE EVERY SUNDAY AFTER SERVICE
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in Korean

KAFFESTUGAN ÄR ÖPPEN / CAFÉ OPEN
MÅND/MON, TISD/TUE, 18.00–20.15, OCH VAR TREDJE ONSD/WED

Välkommen till arbetsgemenskapen i Kaffestugan!
De kaffegrupper som gör kyrkkaffe och ordnar fika under vardagskvällar (mån- ons)
behöver bli fler. Du kan välja att delta hela arbetspass om du har möjlighet eller göra
punktinsatser vissa söndagar före eller efter gudstjänsten.
Välkommen att höra av dig till husmor Daniel Nilsson 08 587 503 44 eller
Sven Evert Rönnedal 070 273 56 73 och prata om vad just du vill och kan bidra med!

Lördag 31 oktober

Söndag 4 november

18.30 PÄR ANDERSSONS
KONSTNÄRSKAP
Se mer info på sid. 7

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

NOVEMBER

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

Lördag 3 november

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

11.00 GUDSTJÄNST på Alla Helgons
dag, med minnesord och ljuständning.
Claes-Göran Ydrefors, betraktelse. Björn
Gäfvert, orgel och Emeli Jeremias, cello.
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Söndag 11 november

16.00 CAFÉ WALDEN
Med fika, intervjuer, musik och ”på gång”.

11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST med
nattvard / JOINT SERVICE with communion
För kyrkans alla grupper i diakonins
veckor. Ulla-Marie Gunner, Anna Berndes
och diakoner. Immanuelskyrkans barnkör
och koreanska kören.
Martin Åsander, musiker.

Måndag 5 november
12.00 KONSERT Allt väl?
CONCERT Everything OK?
Församlingens diakoner träffas,
musicerar och filosoferar.
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

13.00 BIBLE STUDY in English
Faith Sharing. Prayer Group.

13.00 STICK-CAFÉ / KNITTING CAFÉ
Kom och sticka och fika!
Bring your knitting and come!

13.00 FÖRÄLDRAFÖRELÄSNING
Allt väl? Om utmaningar i föräldraskapet.
Vad gör jag om jag tror att mitt barn inte
mår bra? Catarina Furmark är legitimerad
psykolog och doktorand vid Karolinska
Institutet. Hon ger några tips till föräldrar i hur de kan stötta sina barn i deras
utveckling.

Tisdag 6 november
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Kvinnan som red över Himalaya.
Margareta Höök Wennfors berättar och
visar bilder om sin mor. Margaretas
föräldrar, Elisabeth och Ivar, reser som
missionärer till Östturkestan (nuvarande
Kina) i början av 1930-talet.

I samarbete med studieförbundet Bilda.

Måndag 12 november

15.00 TISDAGSBÖN
En stilla stund i kapellet. Tillsammans
ber vi för de böneämnen som berör vår
omvärd, vår närhet och oss själva.

12.00 KONSERT / CONCERT
Gästspel från Danmark, Shanti Inga
Lindmark Moesgaard, orgel. J. S. Bach,
Matthison-Hansen, Preston m fl.
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

Onsdag 7 november
19.00 1:A KORENTHIERBREVET
Brev till en mångkulturell församling.

Torsdag 8 november

Tisdag 13 november

09.45 KULTURVANDRING
Då sopor blev blommor och kyrkorna
hade växtvärk. Berndt Sehlstedt vandrar
med oss i spåren av handelsträdgårdarnas och folkrörelsernas Hässelby
Villastad. Avslutning med kaffe i
Missionskyrkan i Hässelby.
Samling vid Odenplans T-bana 09.45.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Eric Ericson och ”det svenska körundret”. Tankar och toner kring kördirigenten
Eric Ericson och hans arv. Mats Nilsson
studerade vid Musikhögskolan för Eric
Ericson och är nu professor i kördirigering
vid Kungliga Musikhögskolan.

Söndag 18 november

18.30 BERÄTTELSER / STORIES
från en resa i Israel och Palestina
from a trip in Israel and Palestine
Se mer info på sid. 7

11.00 WORSHIP in Korean
Tobias Frelin.

Fredag 9 november

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

18.30 FREDÁ
Så Ska Det Låta.

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
9

>

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 A LEN D
11.00 GUDSTJÄNST
Vaksamhet och väntan. Anna Berndes,
Görel Byström Janarv. Immanuel Gospel
under ledning av Nina Tellander. Björn
Gäfvert, orgel.
I samband med kyrkkaffet avtackas
MarieAnne Ekedahl som slutar som sjukhuspastor på S.t Görans sjukhus.

och berättar om sin bok som behandlar
föräldrarnas dramatiska kamp för att ta
sig till Sverige under andra världskriget.
15.00 TISDAGSBÖN
En stilla stund i kapellet. Tillsammans
ber vi för de böneämnen som berör vår
omvärd, vår närhet och oss själva.

Onsdag 21 november

14.00 FÖRELÄSNING
Ryck upp mig! Någon orkar inte upp ur
sängen. Siri Strand och Emma Westas
Rödin från Pillerpodden vill inspirera och
ge verktyg och förutsättningar för att ungdomar skall kunna leva i psykisk hälsa.

19.00 SÅNGAFTON / SONG EVENING
Musikskolan Immanuels sångelever.

Torsdag 22 november
18.30 BOKRELEASE
Smuts, skam status. Perspektiv på
samkönad sexualitet i Bibeln och antiken.
Ny bok av Thomas Kazen, professor i
bibelvetenskap vid Enskilda Högskolan i
Stockholm. Värd, Anna Berndes.

Ett samarrangemang med Universitetskyrkan i
Stockholm och studieförbundet Bilda.

14.00 TRO & LJUS
14.30 KONFIRMATION K2, K3
16.00 MÄSSA
Med bibelreflektion, taizésånger och
nattvard.

I samarbete med Makadam förlag, Universitetskyrkan och Studieförbundet Bilda.

Fredag 23 november

18.00 KONSERT / CONCERT
JORDEN – oratorium för fred och rättvisa. Jorden ropar inifrån! Nytt angeläget
körverk med fokus på vår tids ödesfrågor,
klimatet och krigen. Annelie Korsfeldt,
sopran; Christina Östman, alt; Anders
Andersson, tenor. Vox Immanuel och
orkester. Dirigent Kristina Åkesson.
Entré 100 kr.

19.00 EXPRESS YOURSELF CAFÉ

Lördag 24 november
11.40 Andakt / Devotion i Congressen
12.00 LUNCH I GEMENSKAP /
COMMUNITY LUNCH

Söndag 25 november

Måndag 19 november

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

12.00 KONSERT / CONCERT
Sånger i hösttid.
Annelie Korsfeldt, sång.
Robin Taubert, piano.
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Kristi återkomst. Claes-Göran Ydrefors
avskedspredikar. Ulla Marie Gunner. Immanuel Brass under ledning av Andreas
Lundin. Björn Gäfvert, orgel.

13.00 STICK-CAFÉ / KNITTING CAFÉ
Kom och sticka och fika!
Bring your knitting and come!

Tisdag 20 november

13.00 BIBLE STUDY
Faith Sharing. Prayer Group.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Till Sverige – historien som aldrig blev
berättad. Bertil Oppenheimer är auktoriserad revisor, författare och släktforskare

16.00 GUDSTJÄNST 153
Tobias Frelin.
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Måndag 26 november

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

12.00 KONSERT / CONCERT
Musik i adventstid. Björn Gäfvert, orgel.
Efter konserten serveras soppa för 50 kr.
The concert is followed by soup in the
cafeteria. Price 50 kr.

11.00 GUDSTJÄNST
Ett nådens år. Ulla Marie Gunner,
Claes-Göran Ydrefors. Immanuel Nova,
Vox Immanuel, barnkör, instrumental
ensemble. Björn Gäfvert, orgel.
Dirigent, Kristina Åkesson.

Tisdag 27 november
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Så förändrade vi världen. Ett samtal
mellan tre vänner om kamp och engagemang, om kyrka och samhälle, om glädje
och besvikelser, om tro som vuxit. Medverkan av Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, Bo Forsberg,
tidigare generalsekreterare i Diakonia och
Claes-Göran Ydrefors, pastor och vice
församlingsföreståndare i Immanuelskyrkan.

16.00 GUDSTJÄNST 153
18.00 ADVENTSKONSERT /
ADVENT CONCERT
Kören Immanuel Nova under ledning av
Kristina Åkesson. Martin Åsander, sång
och flygelhorn. Björn Gäfvert.

Måndag 3 december
13.00 STICK-CAFÉ / KNITTING CAFÉ
Kom och sticka och fika!
Bring your knitting and come!

Fredag 30 november

19.30 HOTEL BIRGER JARLS JULKONSERT / THE HOTEL BIRGER JARL
CHRISTMAS CONCERT
Bo Sundström, Frida Öhrn, Tomas Andersson Wij m fl sjunger in julen tillsammans med stor orkester och kör.
För mer info se: https://www.birgerjarl.se/
birger-jarls-julkonsert.html

18.00 KONSERT Stråkafton – elever från
Musikskolan Immanuel.
CONCERT An evening with string music,
performed by students at Immanuel
Music School.
18.00 SPORT & FIKA

Tisdag 4 december

DECEMBER

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Vart är Sverige på väg?
Anders Mellbourn, journalist och statsvetare samt Dan Svanell, politisk kommentator och rådgivare samtalar om den
politiska situationen efter valet.

Lördag 1 december
10.00 JULMARKNAD / CHRISTMAS
MARKET
11.00 VI SJUNGER IN ADVENT
med Tuletrion / Advent songs with
Tuletrion Tuletrion: Margareta Gäfvert,
Annelie Korsfeldt, Kristina Åkesson.

19.30 HOTEL BIRGER JARLS JULKONSERT / THE HOTEL BIRGER JARL
CHRISTMAS CONCERT
Bo Sundström, Frida Öhrn, Tomas Andersson Wij mfl sjunger in julen tillsammans med stor orkester och kör.
För mer info se: https://www.birgerjarl.se/
birger-jarls-julkonsert.html

13.00 KONSERT / CONCERT
Sång av Adolf Fredriks föräldrakör.

Söndag 2 december
1:a Advent
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

15.00 TISDAGSBÖN
En stilla stund i kapellet. Tillsammans
ber vi för de böneämnen som berör vår
omvärd, vår närhet och oss själva.

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
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Onsdag 5 december

Tisdag 11 december

18.00 KONSERT / CONCERT
Klavérinstitutet, Musikskolan Immanuel.

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Fogelstad, fem kvinnor – fem viljor – en
tanke. Med värme, humor och autentiska
bilder i fonden gestaltar och berättar
Anna-Lena Hemström om människorna
och tiden i Fogelstad. Mellan varven
sjunger hon allt från ballad och samba till
rivig tango.

19.00 1:A KORENTHIERBREVET
Brev till en mångkulturell församling.

Torsdag 6 december
12.00 KULTURVANDING
Vi besöker Stadsmuseet och får en visning av museet efter den omfattande
renoveringen. Samling vid entrén från
Slussplan. OBS tiden! T-bana Slussen.

Fredag 14 december
16.30 INDONESIAN
BIBLE STUDY GROUP

13.00 BABYKONSERT /
BABY CONCERT med sinnesvandring
för barn 0–18 månader i vuxens sällskap.

Lördag 15 december
14.00 TRO & LJUS
Julfest.

18.00 KONSERT / CONCERT
Klavérinstitutet, Musikskolan Immanuel.

Söndag 16 december
3:e Advent

Fredag 7 december

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

18.00 KONSERT / CONCERT
Klavérinstitutet, Musikskolan Immanuel.

11.00 WORSHIP in English
Children’s Christmas play
Chris Peterson.

Lördag 8 december
13.00 LÖRDAGSGUDSTJÄNST i Advent

11.00 GUDSTJÄNST português/español
Ivani Ahlberg.

15.00 JULKONSERT /
CHRISTMAS CONCERT med Immanuel
Gospel under ledning av Nina Telander.

11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Anna-Carin Persson-Stenbeck, Ulla Marie
Gunner. Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete.
14.30 KONFIRMATION K2, K3

Söndag 9 december
2:a Advent
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

16.00 MÄSSA
Med bibelreflektion, taizésånger och
nattvard.

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

18.00 JULKONSERT / CHRISTMAS
CONCERT Kom och sjung julsånger tillsammans med Immanuelkyrkans brass,
körer och instrumentalister från våra olika
gudstjänstgrupper.
Come and sing Christmas songs together
with the Immanuel Church’s brass, choirs
and instrumentalists from our various
worship service groups.

16.00 JULSPEL
Marias hemlighet.
Medverkande: barnkören, musikskolan,
tonårskören K.Ö.T.T, Skaparsöndag m fl.
Martin Åsander, musiker.
16.00 GUDSTJÄNST 153

Måndag 17 december

18.00 STRÅKAFTON med elever från
Musikskolan Iimmanuel.
STRING EVENING with students from
Immanuel Music School.

13.00 STICK-CAFÉ / KNITTING CAFÉ
Kom och sticka och fika!
Bring your knitting and come!
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Tisdag 18 december

Tisdag 25 december

13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Brinn, julens ljus! Tre musiker framför
traditionsenlig julmusik för olika tycke
och smak. Martin Åsander, sång, trumpet, klaverinstrument; Robin Taubert,
klaverinstrument, sång; Jonatan Lundin,
stränginstrument, sång.

Juldagen
11.00 CHRISTMAS WORSHIP SERVICE

in Korean

17.00–21.00 JUL I GEMENSKAP /
CHRISTMAS IN COMMUNITY
18.00 JULDAGSKONSERT /
CHRISTMAS CONCERT
Jul, jul strålande jul. Margareta Gäfvert,
sång; Björn Gäfvert, orgel och piano.

15.00 TISDAGSBÖN
En stilla stund i kapellet. Tillsammans
ber vi för de böneämnen som berör vår
omvärd, vår närhet och oss själva.

Onsdag 26 december
Annandag jul

Söndag 23 december

11.00 GUDSTJÄNST
Charlotte Höglund. Martin Åsander,
musiker.

4:e Advent
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.

17.00–21.00 JUL I GEMENSKAP /
CHRISTMAS IN COMMUNITY

11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.

Söndag 30 december

11.00 GUDSTJÄNST med läsning av
texter om Maria. Karin Fritzson, Anders
Segersson. Martin Åsander, musiker.
Sång av Fia Ek och Yvonne Danielsson
från Musikskolan Immanuel.

11.00 WORSHIP in Korean
Choong-Il Cho.
11.00 WORSHIP in English
Chris Peterson.
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Ulla Marie Gunner.

Måndag 24 december
Julafton

Måndag 31 december

11.00 JULMUSIK KRING KRUBBAN
Julens musik och sånger. Barn och vuxna
sjunger och musicerar under ledning
av Peter Eriksson. Charlotte Höglund.
Utgångskollekt till församlingens diakoni.

17.00 NYÅRSBÖN / NEW YEAR’S
PRAYER Ulla Marie Gunner.

2019

CHRISTMAS MUSIC AROUND THE
MANGER Children and adults doing
Christmas music together. Leader. Peter
Eriksson. Offering to Immanuel diaconal
work.

Söndag 6 januari 2019
11.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST /
JOINT SERVICE med församlingens
alla grupper. Julens sånger och musik.

17.00–21.00 JUL I GEMENSKAP /
CHRISTMAS IN COMMUNITY
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST
i Engelbrektskyrkan. Julens sånger och
musik.
CHRISTMAS EVE SERVICE
in Engelbrekt Church. Christmas music
and songs.
Medverkan av bl a Anna Berndes.
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AKTUELLT

Immanuelmattan
– en matta med historia

Originalmattan
I Immanuelskyrkans källare används en
del av utrymmet till hantverk. Där finns
en välutrustad vävstuga (och ett snickeri)
där månghundraåriga färdigheter bevaras
och utvecklas.
För några år sedan hade en av snickarna
tillverkat ett rejält skåp. Detta skåp behövde skyddas under transporten till sitt
framtida hem. Därför sveptes skåpet in i
en väl använd trasmatta.
Mattan observerades av en av väverskorna. Det var nämligen en vacker matta,
vävd i en teknik som heter glesrips.
Mattan mönstras också genom att det är
mer än en färg i varpen, som är mycket
tätare än i en vanlig trasmatta.
Snickerimattan analyserades i vävstugan
och det gick lätt att räkna ut hur den
vävts.
Idén att återskapa en Immanuelmatta till
kaffestugan kom från pastor Ulla Marie
Gunner när det för några år sedan hölls
en gudstjänst på temat ”Till trasmattans
lov”.

inspiration från den mattan som skyddade ett skåp.
Nu har Immanuelmattan vävts i vävstugan igen och den kommer att fungera
som ett dekorativt inslag i den mötesplats
som kaffestugan är.
I vävstugan varpade Margareta Fernholm
och Eva Trotzig (efter den analys Eva
gjort) till kaffestugans dekorativa väv.
Mattan är vävd i regnbågens alla färger
av väverskorna. Det var vävstugans Ulla
Armyr som kom med uppslaget att väva
med många färger, för att symbolisera
mångfald. Med färgvalet visas att kyrkan
är en glad och välkomnande plats och
inslaget i mattan är gåvor från församlingsmedlemmar.
Mattan är mönstrad med en mycket gammal symbol, munkabältesstjärnan. När
man ser mattan kan man tro att det handlar om en komplicerad teknik. I själva
verket är den fina mattan vävd i den allra
enklaste av alla vävsätt – tuskaftsväv.
Vi som vävt mattan – ett tiotal kvinnor
i vävstugegänget – har en förhoppning
om att mattan upphöjd från golv till vägg
kommer att sprida glädje och inspiration.

Mattor inspirerade av originalmattan
Vid det tillfället var kyrkan prydd med
trasmattor, bland annat flera vävda med

Margareta Fernholm och Eva Trotzig
Mattor inspirerade av originalmattan

Originalmattan
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FÖRSAMLINGSNYTT
DOP

HÖGTIDSDAGAR

Mira Åsander
* 19 februari 2018
dotter till Jessica & Martin Åsander
Immanuelskyrkan 1 september 2018.

Niklas Lindholm
Anna Cedemar
Fred Sempaya
Gerd Vensryd
Odette Munyansanga
Bojan Ivarsson
George Mengo
Mikael Vikström
Carola Lindskog
Lillemor Holmquist
Margareta Linder
Rut Lindahl
Sally Thornton
Sylvia Törnell
Maj-Britt King
Iris Gustafsson

Zion Emanuel - Leon Mehari
* 7 april 2018
son till Cassandra Kalivas
& Finhas Mehari
Immanuelskyrkan 25 augusti 2018.

KONFIRMANDER SEPT 2018
Agnes Råström
Ailish James
Dalvie Benu
Emmanuella Okyere-Addae
Félix af Geijersstam
Francesca Wide
Gift Radebe
Henry Ndungu
Jakob Strömberg
Jordan Vipua Muuondjo
Josefin Fornehed
Kim Mbiri
Nathalie Andersson
Sigrid Jerlström
Siri Dobers
Tanya Benu

50 år 3 nov
60 år 11 nov
60 år 20 nov
75 år 21 nov
60 år 22 nov
90 år 22 nov
60 år 24 nov
50 år 30 nov
80 år 6 dec
70 år 8 dec
80 år 11 dec
95 år 13 dec
50 år 15 dec
85 år 15 dec
95 år 26 dec
102 år 27 dec

NYA MEDLEMMAR
Daniel Magnusson, Årsta
Herman Musoke, Sundbyberg
Anna Lisa Söderholm, Stockholm

TILL GUDS VILA
Gertrud Karnebäck, Stockholm
* 17 februari 1918
† 21 augusti 2018
Birgitta Olofsgård, Stockholm
* 28 november 1930 † 2 oktober 2018
Birgit Broddeson, Stockholm
* 29 oktober 1927 † 30 september 2018

Immanuelskyrkans gravplatser
Immanuelskyrkans församling förvaltar flera gravplatser på Norra Kyrkogården
i Solna och en gravplats på Sandsborgs kyrkogård i Enskede.
Dessa gravplatser är tillgängliga för medlemmar i Immanuelskyrkans
församling.
För mer information kontakta diakon Anders Segersson
08-587 503 20.
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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.

Den 18 november 18.00 gör Vox Immanuel, Anders Andersson, tenor;
Annelie Korsfeldt, sopran; Christina Östman, alt och instrumentalister
”JORDEN – ett oratorium för fred och rättvisa”.
Roland Forsberg själv skriver:

Jorden ropar inifrån!

– nytt angeläget körverk med fokus på
vår tids ödesfrågor: klimatet och krigen.
I en tid av ständiga flyktingkriser och smältande polarisar är texter om den lidande
skapelsen mer aktuella och angelägna än
någonsin.
”Förunderligt är det att leva på jorden
i tid som är upplyst men långt ifrån rättvis
när människor svälter
och isbjörnar gråter när isarna smälter …”
Dessa rader blev för mig incitamentet att
anta den stora utmaning som arbetet med
projektet Jorden innebar. Nu sjungs orden i
den centralt placerade sopran-aria som är
verkets höjdpunkt.
Oratoriet JORDEN är både allvarstyngt och

uppfordrande men vill samtidigt förmedla
hoppet om en bättre värld.
Ragnwei Axellies brännande och personligt
närgångna texter om vårt ansvar för skapelsen är tonsatta för tre solister (S-A-T),
blandad kör, recitation, församlingssång,
kammarorkester (fl-ob-fg-str), orgel och
klockspel/piano.

Kungstensgatan 17, Box 6588, 113 83 Stockholm
Telefon växel: 08–587 503 00 • Informationsdisken: 08–587 503 39
E-post: info@immanuelskyrkan.se
Bankgiro: 181-0936 • Plusgiro: 44 93-3 • Swish: 1231849843
För mer information besök: www.immanuel.se
https://sv-se.facebook.com/Immanuelskyrkan

